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คำนำ

	 	 การทำประกันภัยรถถือว่ามือความสำคัญมาก นอกจากเราได้ช่วยเหลือตัวเราเองใน

การให้บริษัทประกันภัยมาช่วยแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว เรายังได้ช่วยเหลือสังคมด้วย 

ไม่ว่าการทำประกันภัยนั้นจะเป็นการทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535  หรือการทำประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจก็ตาม 

  หนังสือการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ฉบับ

นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ และสาระสำคัญต่างๆ 

ทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 (รวมถงึฉบบัแกไ้ขดว้ย)		

และแม้ว่าโดยหลักการประกันภัยแล้ว การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายสำหรับ 

ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายนี้ จะนับเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการประกันภัยรถยนต์  

แต่เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายนี้มีลักษณะเป็นการประกันภัยบังคับ และเกี่ยวข้องกับ 

สวัสดิภาพความปลอดภัยผาสุกของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่และสิทธิต่างๆ เกี่ยวข้อง 

ผูกพันซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในเบื้องแรกจึงเป็นวิถีทางที่ 

ถกูตอ้งทีจ่ะชว่ยใหท้กุฝา่ยสามารถปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายนีไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อันจะเอื้อประโยชน์สุขต่อสังคมรวมในที่สุด 

  หากผู ้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับกรมธรรม์ 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู ่อาศัย หรือขอรับเอกสารเผยแพร่ ให้ติดต่อไปยังสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฝ่ายส่งเสริมการ 

ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	

เขต 1 หรือเขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.)จังหวัดทุกจังหวัด และสามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุดสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือผ่านทาง  

Internet : http:// www.oic.or.th  หรือสายด่วนประกันภัย โทร.1186 สำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

สาระน่ารู้ฉบับนี้จะช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันชีวิตอย่างแท้จริง 



	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

มิถุนายน 2551 
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1ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้รถทุก 

ประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความคุ้มครองและ 

ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกคน ซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ 

อนามยัเพราะเหตปุระสบภัยจากรถให้ได้รับการแก้ไขเยยีวยา โดยให้ได้รับค่าเสียหาย 

เพือ่นำไปเปน็คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลในกรณไีดร้บัอนัตรายแกก่ายหรอือนามยั

หรือให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการ

ศพในกรณีเสียชีวิตโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถโดยไม่ต้องรอการ 

พิสูจน์ความรับผิด พร้อมทั้งให้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนพอสมควร 

หลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว และเพื่อเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็น 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว เมื่อได้รับผู้ประสบภัยจากรถ 

เข้ารักษาตัว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าเสียหาย ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ 

ผู้ประสบภัยและครอบครัว และเพื่อให้การประกันภัยเข้ามาช่วยร่วมในการแบ่งเบา

ภาระของรัฐบาล ในด้านการให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
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2 การบังคับใช้

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

5 เมษายน 2536 เป็นต้นไป โดยกำหนดบทเฉพาะกาลให้เจ้าของรถซึ่งใช้ 

รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องดำเนินการจัดให้มีประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ 

เสียหายที่อาจเกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถ มิฉะนั้นจะมีความผิดและได้รับ 

โทษตามที่กฎหมายกำหนด 

3 ขอบเขตความคุ้มครอง

  ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่า 

ผู้นั้นจะอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถ ผู้โดยสาร คนเดินถนน และ 

ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในรถหรือนอกรถ หรือแม้แต่คนที่กำลังนอนอยู่ที่บ้าน หาก

ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย 

หรือได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใช้หรือ 

เนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น โดยไม่คำนึงว่าผู้ประสบภัยนั้น 

จะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ จะได้รับความคุ้มครองในทันทีที่ประสบภัยจากรถ  

โดยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ 

เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบภัยได้รับอันตรายแก่กายหรือ 

อนามัย หรือเพื่อเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการ

ศพในกรณีเสียชีวิต นอกจากนั้นยังได้รับค่าทดแทนในกรณีสูญเสียอวัยวะ 

หรือทุพพลภาพถาวร ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นเป็น 

จำนวนเงินพอสมควรตามวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดไว้หลังจากที่มี 

การพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว  การให้ความคุ ้มครองนี ้ย ัง 

ครอบคลุมถึงกรณีผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้เอาประกันภัยตามที่

ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย 

ซึ่งบริษัทรับประกันภัยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมตามจำนวนเงินคุ้มครอง	

จะปฏิเสธความรับผิดว่ามิได้เกิดจากความประมาทของผู้เอาประกันภัยไม่ได้	

The Office of 
Insurance 

Commission

6



4 ค่าเสียหายเบื้องต้น

  กฎหมายบัญญัติให้บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้อง 

จ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ โดยไม่ 

ต้องรอการพิสูจน์ถึงความรับผิด ซึ่งในขณะนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 50,000 บาท โดย 

ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย หรือ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใน 180 วัน นับจากวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  

โดยคา่เสยีหายเบือ้งตน้สำหรบัเปน็คา่รกัษาพยาบาลในกรณบีาดเจบ็หมายถงึ คา่รกัษา	

พยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าอาหาร 

ทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน ค่าอวัยวะเทียม ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ  

ค่าห้อง และค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าพาหนะนำ 

ผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่น 

ทำนองเดียวกัน ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับการรักษาพยาบาลนี้ ผู้ประสบภัยจะได้ 

รับตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับเป็นค่าปลงศพ 

โดยหมายถึงค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพซึ่งได้รับ 

จำนวน 35,000 บาท ต่อผู้ประสบภัย 1 ราย นอกจากนี้ยังมีค่าเสียหายเบื้องต้น 

กรณีเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถแต่ยังไม่เสียชีวิตทันที และเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลระยะหนึ่ง และเสียชีวิตภายหลัง กรณีเช่นนี้  

ทายาทจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ 

รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท และได้รับค่าปลงศพอีก 35,000 บาท ซึ่งรวมทั้ง 

สองรายการแล้วจะไม่เกิน 50,000 บาท ต่อผู้ประสบภัย 1 ราย 
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5กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

  ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับ 

การรักษาพยาบาลทันทีทันใด โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษาหรือได้รับการชดใช้ 

อย่างเร่งด่วนในกรณีเสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กฎหมายจึง 

กำหนดให้มีกองทุนขึ้นเรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อทำหน้าที่ชดใช้ 

ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่า 

เสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันเจ้าของรถ ซึ่งการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก 

กองทุนทดแทนฯ ได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 1. อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย  

โดยในกรณีที่อุบัติเหตุนั้นเกิดจากรถที่ต้องมีประกันภัยตามกฎหมายนี้ แต่เจ้าของรถ

หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ทำประกันภัยรถนั้นอีกทั้งไม่ยอมจ่าย

ค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายแต่ไม่ครบจำนวน ผู้ประสบภัยมีสิทธิ 

ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ ได้ 

 2. อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ฯ หมายถึง ในกรณีที่ขณะเกิดเหตุ 

รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถเพราะ 

รถนั้นถูกขโมย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชกและเจ้าของรถ 

ได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนแล้ว กรณีนี้แม้รถนั้นจะมีประกันภัยไว้แล้วก็ตาม 

บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ใน 

กรมธรรม์ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย กฎหมายจึง 

กำหนดให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ ได้ 
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 3. ไมม่ผีูแ้สดงตนเปน็เจา้ของรถและรถนัน้ไมม่ปีระกนัภยั ในกรณทีีท่ราบ

ได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อ 

ให้เกิดความเสียหาย และรถนั้นไม่มีการประกันภัยไว้ เช่น รถที่ไม่มีการ 

ประกันภัยซึ่งคนขับก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนีไป แต่ทิ้งรถไว้ การที่จะ

สืบหาให้เจ้าของรถมารับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยอาจจะไม่

ทันกาล กฎหมายจึงให้สิทธิ ์ผู ้ประสบภัยขอรับค่าเสียหายเบื ้องต้นจาก 

กองทุนทดแทนฯ ได้ 

 4. ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหายหรือชนแล้วหนี โดยใน 

กรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใด 

ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ “ชนแล้วหนี“ ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่า 

เสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ ได้ 

 5. บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจำนวน  ในกรณีที่เจ้าของรถ 

ได้จัดให้มีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันแล้วและเมื่อเกิดความเสียหาย 

แก่ผู ้ประสบภัย บริษัทกลับปฏิเสธที ่จะจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้นให้แก่ผู้ 

ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ไม่ครบตามจำนวน

ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ ได้ 

 6. ไดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติจากรถทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมปีระกนัภยั		

โดย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ได้บัญญัติยกเว้นไว้แก่ 

รถบางประเภทไม่จำเป็นต้องจัดให้มี การประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้ ดังนั้น  

ในกรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว และรถนั้นไม่ได้จัด

ใหม้กีารประกนัภยัไว ้ผูป้ระสบภยัมสีทิธขิอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากกองทนุ	

ทดแทนฯ ได้ 
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6สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย(คปภ.)มีหน้าที่อะไร

  ม ีหน ้าที ่คุ ้มครองส ิทธ ิประโยชน ์ของผู ้ เอาประก ันภ ัยและประชาชน 

รวมทั้งช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ส่งเสริม พัฒนา 

ธุรกิจประกันภัย ให้ก้าวหน้ามั ่นคงและคอยกำกับดูแลให้การคุ ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ฯลฯ 

�กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถคอืกองทนุอะไรมหีนา้ทีช่ว่ย
บรรเทาความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง

  เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี  

เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยผู้ประสบภัย 

ดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับ 

ความเสียหายที่ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้อง

ค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาดำเนินคดียาวนาน ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัย 

ไดร้บัการชดใชค้า่เสยีหายและไดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีแ่นน่อนและทนัทว่งที

สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  

จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

      พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีความ 

มุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น 

แก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการ 

ช่วยเหลือและรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องห่วงกังวลกับค่า 

รักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณี บาดเจ็บ ค่าปลงศพและ 

ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ ในกรณีเสียชีวิต หรือค่ารักษา 

พยาบาลและค่าปลงศพ ในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต  

จากบริษัทประกันภัยหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็น 

การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและทายาท 

The Office of 
Insurance 

Commission
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     วัตถุประสงค์การจัดตั้ง “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ได้แก่ 

 1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถซึ่งได้รับ	

  อันตรายความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและ 

  ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  

 2. เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการ	

  ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็น

	 	 หลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่าง

  แน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย 

 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการ 

  แบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอก

  จากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู ้ประสบภัยและ 

  ครอบครัวแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิการ 

	 	 สงเคราะห์อีกด้วย 

  สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ”กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” คือเพื่อเป็นทุน	

สำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ประสบภัย 

หรือทายาทสำหรับค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็น 

เกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของ 

ผูป้ระสบภยั โดยไมต่อ้งรอพสิจูนค์วามรบัผดิภายใน 7 วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำรอ้งขอ		

และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
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8บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเป็นใครมีหน้าที่อะไร

  บริษัทกลางเกิดขึ้นโดยผลของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉบับที่ 3 

พ.ศ.2540 มาตรา10 ทวิ ให้จัดตั้งขึ้นโดยให้บริษัทประกันภัยทั้งหลายถือหุ้นตาม 

สัดส่วนของกรมธรรม์ เพื่อแก้ไขปัญหาบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย 

เบือ้งตน้หรอืคา่สนิไหมทดแทนหรอืจา่ยลา่ชา้ ขณะนีม้กีารจดัตัง้ขึน้ครบทกุจงัหวดัแลว้	

บรษิทักลางจะจา่ยสนิไหมฯ ตาม พ.ร.บ.ฯ แทนบริษัทประกันภัยสำหรับความเสียหาย 

ที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่การรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ		

เฉพาะรถจักรยานยนต์ 

�คุ้มครองทุกชีวิตด้วยพ.ร.บ.

  เพราะทุกชีวิตมีค่า และอุบัติเหตุจากรถแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้ 

เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่ 

เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถแต่อย่างใด    

	 ทุกคนอบอุ่นใจ  เมื่อมีกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

  ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร  

เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

ที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

	 กฎหมายนี้ไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่สาม 

  เกิดความสับสนในการเรียกชื่อ

กฎหมายนี้อยู่เสมอว่า เป็นกฎหมาย 

คุม้ครองบคุคลทีส่ามบา้ง หรอืประกนัภยั

บุคคลที่สามบ้าง ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะ 

เป็นการประกันคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ 
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10ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับ

  เมื่อจัดทำประกันภัยตามกฎหมายนี้  ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับ 

ความคุม้ครองสงูสดุไมเ่กนิ 50,000 บาท/คน สำหรบัความเสยีหายตอ่รา่งกาย

หรืออนามัย และ 100,000 บาท/คน สำหรับความเสียหายต่อชีวิตสูญเสีย 

อวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร  

	 1. ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ 

  หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการ 

รักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน ค่าอวัยวะ

เทียม ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าห้อง และค่าอาหารตลอดเวลา

ที่เข้ารับรักษาพยาบาล จำนวนไม่เกิน 15,000 บาท 

	 2. ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตทันที 

  หมายถึง ค่าปลงศพและค่าให้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ

ผูป้ระสบภยั ซึง่ทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัจะไดร้บัจำนวน 35,000 บาท	

	 3. ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษา 

  สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถแต่ 

ยังไม่เสียชีวิตทันที และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาน

พยาบาลระยะหนึ่ง และเสียชีวิตภายหลัง กรณีเช่นนี้ ทายาทโดยชอบธรรม

ของผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

	
11ใคร...มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย

  ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือ เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครอง

รถตามสัญญาเช่าซื้อ สำหรับประเภทและชนิดของรถที่ต้องจัดให้มีการ 

ประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย คือ รถทุกคันซึ่งเดินด้วยกำลัง 

เครื ่องยนต์หรือขับเคลื่อนด้วยเครื ่องยนต์และหมายความรวมตลอดถึง 

รถพ่วงของรถนั้นด้วย     
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12รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย

  รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย  ได้แก่    

 1. รถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และ 

  รถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์     

 2. รถของสำนักพระราชวัง ที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายของสำนัก

	 	 ราชวัง 

 3. รถของส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รถของ 

  กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขา 

  ภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยารวมถึงรถยนต์ทหาร แต่ทั้งนี้ 

  ไม่รวมถึงรถของรัฐวิสาหกิจต่างๆ   

 4. รถที่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

	
13ผู้รับประกันภัย

  บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

ประเภทรับประกันภัย รถในราชอาณาจักร ต้องรับประกันภัยตามกฎหมายนี้ 	

	 	 วิธีทำประกันภัย 

  เพียงถ่ายเอกสารสมุดคู่มือทะเบียนรถ และบัตรประจำตัวประชาชน		

นำไปที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือสาขาทั่วประเทศ   

	
14โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย

 - เจา้ของรถไมท่ำประกนัภยัตาม พ.ร.บ. มโีทษปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท	

 - เจ้าของรถไม่มีประกันภัย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 - หากเปน็เจา้ของรถและผูใ้ชร้ถจะมโีทษปรบัทัง้สองกระทงตามความผดิ	
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15ซือ้ความคุม้ครองเพิม่โดยสมคัรใจเพิม่ความอุน่ใจปลดภาระหว่งกงัวล

  ในการทำ พ.ร.บ.ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินได้ เนื่องจากจะก่อให้เกิด 

ภาระในเรื่องค่าเบี้ยประกันภัย ดังนั้นถ้าท่านต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม ท่าน 

สามารถซื้อประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อที่บริษัทที่ท่านไว้วางใจ 

	
16 เหตุที่มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

  เพื่อทำหน้าที่จ่าย “ค่าเสียหายเบื้องต้น“ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทใน

กรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทหรือเจ้าของรถ 

	 	 เงินกองทุนทดแทนมาจากไหน 

 1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเริ่มจัดตั้ง 

 2. เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 36 และเงินเพิ่ม

  ที่ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ 

 3. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 4. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการติดตามไล่เบี้ย 

 5. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 6. ดอกผลของเงินกองทุน 

 7. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (4) และ (5) 

 8. เงินรายได้อื่นๆ  

	 	 ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนได้ในกรณีใดบ้าง 

 1. อบุตัเิหตจุากรถทีไ่มม่ปีระกนัภยัและเจา้ของรถไมย่อมจา่ยคา่เสยีหาย	

 2. อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ฯ 

 3. ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถนั้นไม่มีผู้เอาประกันภัย  

 4. ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหายหรือกรณีชนแล้วหนี 

 5. บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจำนวน 

 6. ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการประกันภัย	
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17การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต้องขอร้องภายในกำหนดเวลา
เท่าไหร่

  ต้องร้องขอภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

	
18สถานที่ตั้งสำนักงานกองทุนฯ

  กรุงเทพมี 2 เขต คือ วิภาวดี และท่าพระ และ คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด 

ยกเว้น แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม ลำพูน และฝ่ายบริหารทั ่วไปและกองทุน  

สำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี    

	
19ทำอย่างไรเมื่อมีผู้ประสบภัยจากรถ

  ให้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และตรวจสอบว่ารถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัย

หรือไม่ กับบริษัทอะไร และกรรมธรรม์ที่เท่าไหร่ เพื่อแจ้งโรงพยาบาลและบริษัท 

ได้ถูกต้อง และอย่าลืมแจ้งอุบัติเหตุนั้นให้ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุทราบด้วย 

	
20การขอรับค่าเสียหาย

	 	 การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยสามารถยื่นขอรับได้ที่ 

 1. บริษัทประกันภัย 

 2. สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

	 3. สำนกังานคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัเขตทัง้ 2 เขต สนง. คปภ. เขต 1,2	

 4. สำนักงานประกันภัยจังหวัด ทุกจังหวัด สนง.คปภ. จังหวัด 

	 	 ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

 1. การเรียกร้องจากกองทุนฯ เรียกได้ภายในเวลาไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่

  เกิดเหตุ 

 2. การเรียกร้องจากบริษัทประกันภัย  

  * คา่เสยีหายเบือ้งตน้ ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 180 วนันบัแตว่นัทีเ่กดิเหตุ	

  * ค่าเสียหายส่วนเพิ่ม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
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 3. กรณีฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู ้ขับขี ่ตามมูลละเมิด (ทางแพ่ง) 

  ต้องฟ้องร้องภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี 

  * ค่าเสียหายส่วนเกินจากกฎหมายประกันภัย เรียกได้ตามปกติ

   จากฝ่ายที่ต้องรับผิด 

	
21แบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

  ขณะนี้ กำหนดไว้รวม 4 แบบด้วยกัน แยกตามประเภทผู้จ่ายและ 

ผู้ร้องขอ ประกอบด้วย 

	 	 กรณีขอรับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมี 2 แบบ คือ 

 1. แบบ บต.1 ใชใ้นกรณผีูป้ระสบภยัหรอืทายาทโดยธรรม เปน็ผูร้อ้งขอ 

 2.  แบบ บต.2 ใช้ในกรณีโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เป็นผู้ร้องขอ 

	 	 กรณีขอรับจากบริษัทประกันภัยมี 2 แบบ คือ 

 1. แบบ บต.3 ใชใ้นกรณผีูป้ระสบภยัหรอืทายาทโดยธรรม เปน็ผูร้อ้งขอ	

 2. แบบ บต.4 ใช้ในกรณีโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เป็นผู้ร้องขอ 

	
22ผูส้จุรติไดร้บัความคุม้ครองผูท้จุรติกฎหมายลงโทษ

  ผู้ที่ยื่นคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริต มีความผิดอาญา คือ 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ 

	
23ผู้ขับขี่ที ่เป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีผู ้ใดต้องรับผิดตามกฎหมาย
ได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น

  ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิด  ก็ยังได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน  

โดยจะได้รับการชดใช้ “เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น“ เป็นค่ารักษาพยาบาล 

ตามที่จ่ายจริง หรือเป็นค่าปลงศพแล้วแต่กรณี 

17



P
ro

te
c
t yo

u
r life

24การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนและค่าปลงศพ

  กรณีที่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในที่เกิดเหตุ บริษัทที่รับประกันภัย 

จ่ายสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท 

ต่อหนึ่งคน และค่าปลงศพเป็นจำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน 

	
25ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

  โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยรถคันที่ผิดจะเป็นผู้จ่าย 

ค่าเสียหายส่วนนี้แก่ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วหลังจากมีการพิสูจน์ความผิด 

เรียบร้อยแล้ว 

	
26ใคร...รับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครอง
ตามพ.ร.บ.

 1 ถ้าท่านทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้กับบริษัทใด บริษัทนั้นจะเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนเกิน 

	 2  ถา้ทา่นไมม่กีารทำประกนัภยัภาคสมคัรใจ ผูล้ะเมดิจะเปน็ผูร้บัผดิชอบ

ค่าเสียหายส่วนเกิน 

	
27การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

 1 บันทึกประจำวัน 

 2 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย 

 3 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท  

  (กรณีเสียชีวิต) 

 4 สำเนากรมธรรม์ 

 5 สำเนาใบขับขี่ 

 6 ใบเสร็จรับเงิน (กรณีรักษาพยาบาล) 

 7  สำเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)  
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คณะผู้จัดทำ : ฝ่ายส่งเสริมการประกันภัย  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่ : บริษัท เอส.พี.วี. การพิมพ์ (2250) จำกัด โทร. 02-552-7146-7, แฟกซ์. 02-552-7147



ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (¤»À.)
¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900

ÊÒÂ´‹Ç¹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 1186




