
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเรียกคืนคาเสียหายเบ้ืองตนที่จายจาก 
กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ 

 

นายนรเทพ  ถีระแกว* 
รองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี** 

 
บทคัดยอ 
  การจายคาเสียหายเบื้องตนของกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สํารองจายใหแกผูประสบภัยไปกอนและเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการรักษา

หรือเยียวยาทันทวงที   หากตอมาภายหลังปรากฏวามีบุคคลท่ีตองรับผิดตามกฎหมาย กองทุน

ทดแทนผูประสบภัยสามารถใชสิทธิไลเบี้ยหรือเรียกคืนเอาจากบุคคลท่ีตองรับผิดตามกฎหมาย  

กองทุนทดแทนผูประสบภัยสามารถใชสิทธิไลเบี้ยหรือเรียกคืนเอาจากบุคคลท่ีตองรับผิดชดใชได

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 26 และมาตรา 31  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

  จากการศึกษาพบวา การไลเบี้ยเรียกคืนคาเสียหายเบื้องตนท่ีจายจากเงินกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยจากรถนั้นบางประการมีปญหาทางกฎหมาย ซึ่งควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติม 

กลาวคือ ปญหาการการตีความกฎหมายของหนวยงาน หรือผูเก่ียวของแตละฝายตีความหมาย คํา

นิยาม “ผูประสบภัย” แตกตางและขัดแยงกัน เนื่องจากมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย แตไมได

แกไขเพ่ิมเติมบทมาตราท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกัน ดังนั้นเพ่ือแกปญหาในการใชและตีความ

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนวา “ผูประสบภัย” หมายความวา 

ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเนื่องมาจากรถท่ีใชอยูในทางหรือเนื่องมาจากส่ิงท่ี

บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงผูขับข่ีรถ หรือเจาของรถซ่ึงมิไดจัดใหมีการ

ประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตาย ดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตีความของผูท่ีเก่ียวของ 

  ในสวนของมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

กําหนดวาใหนายทะเบยีน เรียกคาเสียหายเบื้องตน คืนจากเจาของรถ หรือบริษัทไดทันทีทันใดนั้น

ขัดตอหลักการรับชวงสิทธิ และกอใหเกิดความไมเปนธรรม กรณีท่ีเจาของรถ หรือบริษัทซึ่งมิได

เปนฝายตองรับผิด ท้ังยังกอใหเกิดความดําเนินงานซ้ําซอนในการไลเบี้ยเรียกคืนคาเสียหาย 

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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เบื้องตนของกองทุน จึงสมควรใหนายทะเบียนสามารถเรียกคืนเงินคาเสียหายเบื้องตนท่ีได

ดําเนินการจายไป พรอมกับเงินเพ่ิมคืนไดหลังจากการพิสูจนความรับผิดเสร็จส้ินแลว  

  ในสวนของระเบียบกระทรวงการคลัง กําหนดให สํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยแจงเรียกเงินตามจํานวนท่ีจายไปยังสวนราชการ ไมวารถของทางราชการนั้นเปนฝายท่ี

ตองรับผิดหรือไมนั้น กอใหเกิดความดําเนินงานซ้ําซอนในการไลเบี้ยเรียกคืนคาเสียหายเบ้ืองตน 

จึงสมควรแกไขใหกองทุนทดแทนผูประสบภัยเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนจากคืนหนวยงาน

เจาของรถเม่ือผลพิสูจนความรับผิดปรากฏแลววา หนวยงานเจาของรถนั้นเปนฝายตองรับผิด 

  นอกจากนี้ กองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนเพียงหนวยงานภายใน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลแตอยางใด 

การบริหารจัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัย รวมถึงการดําเนินการไลเบี้ยเรียกคืนเงินคาเสียหาย

เบื้องตนจากผูท่ีตองรับผิด จึงเกิดความยุงยาก และลาชา จึงสมควรแกไข ใหกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยจากรถนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามกฎหมาย 

   

1.  บทนํา 
  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 บังคับใหเจาของรถหรือผูท่ีครอบครองรถไวใชมีหนาท่ีตองจัดทําประกันบุคคลท่ีสาม 

โดยมีเจตนารมณเพ่ือใหผูประสบภัยจากรถไดรับคาเสียหายท่ีแนนอนและทันทวงที โดย

ผูประสบภัยขอรับคาเสียหายสวนหนึ่งโดยไมตองพิสูจนความผิดเปนคาเสียหายเบื้องตนได 

เพ่ือใหไดการเยียวยารักษาชีวิตและรางกายท่ีจําเปนแกผูประสบภัยโดยทันทวงที แตเปนกรณีท่ี

เกิดความเสียหายตอผูประสบภัย  และผูประสบภัยไมไดรับการชดใชในเบื้องตนแลว กฎหมาย

บัญญัติใหมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึนเปนหนวยงานภายใน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) เพ่ือจายคาเสียหาย

เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปกอน และใหกองทุนทดแทนผูประสบภัยดําเนินการติดตามไลเบี้ย

เรียกคืนเงินท่ีไดจายไปแลว  คืนจากผูท่ีตองรับผิดตามกฎหมายตอไป 

 

2.  หลักการ 
  หลักการสําคัญในการไลเบี้ยเรียกคืนเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนอยู บนพ้ืนฐาน

ของหลักการที่สําคัญดังนี้ คือ 

 

 2.1   การรับชวงสิทธิในสัญญาประกันวินาศภัย 
  หลักในเร่ืองการรับชวงสิทธินี้นํามาใชในสัญญาประกันภัยก็โดยแนวความคิดของศาล

อังกฤษในชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 โดยเปนผลอันเกิดจากหลักการชดใชคาเสียหายในสัญญา

ประกันภัย ท้ังนี้ โดยหลักท่ัวไปแลวนอกจากสัญญาประกันชีวิตแลว สัญญาประกันภัยเปนสัญญา
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เพ่ือการชดใชคาเสียหาย (contract of indemnity) นั่นคือการชดใชใหผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส

กลับไปสูสถานะเดิมท่ีมีอยูโดยทันที หลังจากท่ีไดรับความเสียหายจากภัยท่ีเอาประกันภัยไว และ

เม่ือผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจนครบถวนแลวก็ไมควรท่ีผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใช

จากบุคคลผูกอใหเกิดความเสียหายแกผู เอาประกันภัยนั้น เพราะจะกลายเปนการท่ีผูเอา

ประกันภัยไดรับการชดใชเกินความเสียหายอันเปนการไมชอบธรรม และจะเปนการเปดโอกาสให

บุคคลตางๆ หากําไรจากการเอาประกันภัยทรัพยสินของตน ดวยเหตุนี้เม่ือผูรับประกันภัยได

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยแลว ก็ยอมเขารับชวงสิทธิของ

ผูเอาประกันภัยอันมีตอบุคคลผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น การรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัยจึง

เปนการท่ีผูรับประกันภัยเขาไปใชสิทธิท้ังปวง ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเทาจํานวน

คาสินไหมทดแทนท่ีผูรับประกันภัยไดจายไป ดวยอํานาจของกฎหมายและอีกเหตุผลหนึ่งของการ

ใชหลักการรับชวงสิทธิ คือผูกระทําใหเกิดความเสียหาย สามารถหลุดพนความรับผิดเม่ือไดรับผิด

ชดใชความเสียหายนั้นแลว อันเปนธรรมแกบุคคลผูกระทํานั้น หรือกลาววาเ พ่ือมิให

บุคคลภายนอกที่ทําความเสียหายข้ึนหลุดพนจากความรับผิดไปลอยๆ 
 

 2.2   การรับชวงสิทธิในสัญญาประกันวินาศภัย  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 880 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20 มีหลักเกณฑ

ในการรับชวงสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 880 ประกอบดวยหลักเกณฑ

ดังนี้ 

  (1)  มีวินาศภัยดังท่ีไดระบุไวในสัญญา  

  (2)  วินาศภัยเกิดข้ึนเพราะการกระทําของบุคคลภายนอก   

  (3)  ผูรับประกันวินาศภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว   

  (4)  สิทธิท่ีไดรับชวงมาคือสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับประโยชนซึ่งมีตอ

บุคคลภายนอก เพ่ือใชสิทธิเรียกรอง     

  (5)  ชดใชเพียงใดรับชวงสิทธิไดเพียงนั้น และหามไมใหผูรับประกันภัยใชสิทธิของ

ตนทําใหสิทธิของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนท่ียังคงเหลืออยูนั้นเส่ือมเสียไป 

  (6)  หลักเกณฑเก่ียวกับผลของการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยในเร่ือง

วิธีการใชสิทธิอันเกิดจากการรับชวงสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับดอกเบี้ย สิทธิในหลักประกัน 

 

 2.3   การใชสิทธิไลเบ้ียเรียกคืน  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 
   2.3.1 การ ไลเบี้ย หรือเรียกคืน ตามมาตรา  26 

   กรณีเม่ือความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถท่ีเจาของไมไดจัดใหมีการ

ประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ และ
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เจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก

ผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถท่ีบริษัท

ประกันภัยไดรับประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ และบริษัทไมจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก

ผูประสบภัยไมครบจํานวน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังเรียกเงินตามจํานวนท่ีไดจายไปน้ันคืนจาก

เจาของรถหรือจากบริษัทประกันภัยแลวแตกรณี  รวมท้ังเจาของรถหรือบริษัทประกันภัยจะตอง

จายเงินเพ่ิมในอัตรารอยละย่ีสิบ (20%)  ของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนท่ีกองทุนไดจายไป  เพ่ือ

สงเขาสมทบกองทุนอีกตางหากดวย  โดยในการมีคําส่ังเรียกใหชําระเงินคาเสียหายเบื้องตนและ

เงินเพ่ิมดังกลาว  จะตองกําหนดระยะเวลาใหชําระไมนอยกวา 7 วันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง  

(มาตรา 57  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539) 

  2.3.2  การ ไลเบี้ย หรือเรียกคืน ตามมาตรา  31   

   ในกรณีท่ีสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตน

ใหแกผูประสบภัย  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย  พ.ศ. 2535  

สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สามารถไลเบี้ยหรือเรียกคืนเอาแกบุคคลใดก็ได  รวมท้ังตัว

ผูประสบภัยเอง  หากปรากฏวาบุคคลนั้นเปนผูกอใหเกิดความเสียหายและมีความรับผิดตาม

กฎหมาย 

  2.3.3  การ ไลเบี้ย หรือเรียกคืน ตามมาตรา  32 

   เม่ือกองทุนไดพิจารณาจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยกรณีประสบ

ภัยจากรถท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันภัย ใหกองทุนทดแทนผูประสบภัยเรียกคืนจาก

หนวยงานเจาของรถ  หรือเจาองรถท่ีไดรับยกเวนแลวแตกรณี  จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม

มาตรา 32  ท้ังนี้การจายเงินคืนกองทุนหนวยงานเจาของรถ  หรือเจาของรถท่ีไดรับยกเวน  จะตอง

ปฏิบัติ ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย  กรณีรถของราชการกอใหเกิด

ความเสียหาย  พ.ศ. 2551  ลงวันท่ี  11 เมษายน  2551  ซึ่งระเบียบนี้กําหนดใหสํานักงาน

กองทุนทดแทนผูประสบภัยแจงเรียกคืนไปยังสวนราชการของรถทราบเพื่อชดใชโดยเร็ว  ไมวารถ

ของทางราชการนั้นเปนฝายท่ีตองรับผิดหรือไม    

 

3.  ส่ิงที่คนพบจากการศึกษา 
  ผู เ ขียนไดศึกษาแลวพบวาการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจาก

เงินกองทุนในท้ัง 6 กรณีตามมาตรา 23 นั้นมีลักษณะเปนการจายแทนผูท่ีจะตองรับผิดตอ

ผูประสบภัยซึ่งในขณะท่ีจายนั้นอาจเปนเพราะยังตองรอการพิสูจนความรับผิด หรือยังหาตัวผูตอง

รับผิดไมไดเพราะหลบหนีไป หรือผูมีหนาท่ีตองจายไมยอมจายหรือจายใหไมครบจํานวนท่ีตอง
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จาย  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีประสงคจะใหผูประสบภัยไดรับ

คาเสียหายเบื้องตนท่ีแนนอนและทันทวงที  

  ดวยเหตุดังกลาว จึงไดบัญญัติใหมีการเรียกเงินท่ีจายไปคืนแกกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยจากรถ จากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี ซึ่งเจาของรถหรือบริษัทท่ีถูกเรียกเงิน

คืนนั้นนอกจากจะตองจายเงินตามจํานวนท่ีกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายไปแลว จะตองตอง

เสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละย่ีสิบ ใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัยดวย ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 

26  และกรณีท่ีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะ

ความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยูในรถ หรือ

ผูประสบภัย ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มี

ปญหาขอกฎหมายท่ีสําคัญท่ีจําตองหยิบยกข้ึนพิจารณา ดังตอไปนี้คือ 

 

 3.1   ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย กรณีเจาของรถซึ่งไมไดจัดใหมีการประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ และเปนฝายประมาทจะถือวาเปน 
“ผูประสบภัย”  ตามกฎหมาย หรือไม 
  ตามรางท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและสงกลับมายังคณะรัฐมนตรี 

นั้น คําวา “ผูประสบภัย” หมายความถึงแตเฉพาะบุคคลภายนอก (Third Party) เทานั้น แต

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติมคําวา “ผูประสบภัย” ใหรวมไปถึงบุคคลท่ีหนึ่งและท่ีสอง

ดวย ดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 โดยไมได

แกไขเพ่ิมเติมมาตราอื่น ๆ ใหสอดรับกัน และเม่ือรางดังกลาวไดเสนอเขาสูการพิจารณาของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภาก็ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมใด ๆ อีกเชนกัน ทําใหเกิดปญหาวา 

ผูประสบภัยท่ีเปนเจาของรถ  หรือผูขับข่ีรถท่ีขับรถโดยไมประมาททําใหตนเองไดรับความเสียหาย

โดยไมมีคูกรณีก็ดี หรือมีคูกรณี  แตคูกรณีไมไดเปนฝายประมาทก็ดี  และรถนั้นเปนรถท่ีฝาฝน

ไมไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 หรือเปนรถท่ีไดรับยกเวนไม

ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 ซึ่งไมไดเอาประกันตามมาตรา 7 ในกรณีเชนนี้

กองทุนจะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย (ผูขับข่ีฝายประมาท)  ดังกลาวหรือไม 

ปญหาดังกลาวคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยวากองทุนมีหนาท่ีตองจายคาเสียหายเบื้องตน

ใหแกผูประภัยดังกลาวโดยไมตองคํานึงวาความผิดทายที่สุดจะเปนของผูใด และเม่ือกองทุนได

จายคาเสียหายเบื้องตนไปแลวจะเรียกคืนเงินคาเสียหายเบื้องตนท่ีไดจายไปจากผูประสบภัย  (ผู

ขับข่ีฝายประมาท) ไดก็ตอเม่ือความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเพราะความจงใจหรือประมาทเลินเลอ

อยางรายแรงของผูประสบภัย  (ผูขับข่ีฝายประมาท)  เทานั้น ตามมาตรา 31 หากมิไดเกิดจาก

ความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูขับข่ีดังกลาวก็จะไมสามารถเรียกเงิน

คาเสียหายเบื้องตนท่ีไดจายไปคืนได 

  การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวทําใหเกิดความสับสนในการตีความ

ของผูท่ีเก่ียวของ และอาจเกิดไมเปนธรรมแกเจาของรถท่ีไดปฏิบัติถูกตองตามบทบัญญัติของ
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กฎหมาย กลาวคือเจาของรถไดมีการซื้อความคุมครองโดยเสียเบี้ยประกันภัยท้ังเพ่ือคุมครอง

บุคคลอื่นและเพื่อคุมครองตนเองดวย นอกจากนั้นแลว เบี้ยประกันภัยท่ีจายไปสวนหนึ่งก็เพ่ือให

บริษัทจายสมทบเขากองทุนเพ่ือเตรียมไวจายใหแกผูประสบภัยจากรถท่ีเจาของรถไมยอมจัดใหมี

การประกันความเสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติไวดวย การตีความเชนท่ีกลาวขางตนจึงไมตอง

ดวยวัตถุประสงคของมาตรา 23 ประกอบดวยมาตรา 27 จําเปนตองแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเกิด

ความเปนธรรม 

 

  3.2  ปญหาการไลเบ้ียเอาคาเสียหายเบ้ืองตน  คืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุจากรถ และผูมีหนาที่จายเงินคืนกองทุนมิไดเปนฝายตองรับผิด 
  กลาวคือกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

บัญญัติใหนายทะเบียน เรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนท่ีจายจากเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัยคืน

จากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี รวมท้ังเงินเพ่ิมในอัตรารอยละย่ีสิบ ของจํานวนเงินท่ีจายไป

ตามความในมาตรา 26  โดยไมไดบัญญัติใหเรียกคืนไดตอเม่ือสามารถพิสูจนความรับผิดเสร็จส้ิน

และรูตัวผูตองรับผิดแลว เม่ือเปนเชนนี้นายทะเบียนจึงเรียกเงินท่ีไดจายไปคืนทันที   ท่ีไดจายเงิน

คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลว กรณีเชนนี้อาจเกิดความไมเปนธรรมแกเจาของรถ

ข้ึนได เพราะหากผลการพิสูจนความรับผิดปรากฏวาเจาของรถผูท่ีถูกเรียกคืนไมใชผูท่ีตองรับผิด

ตอผูประสบภัย เขายอมไมใชผูทําละเมิดหรือผูท่ีตองรับผิดรวมกับผูทําละเมิด ตามหลักละเมิด

แหงประมวลแพงและพาณิชย แตเจาของรถไดถูกเรียกเงินคืนกองทุนพรอมกับเงินเพ่ิมไปแลว  

อีกท้ังยังตองรับโทษปรับตามบทกําหนดโทษในกรณีไมไดจัดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดวยในมาตรา 37อันเปนโทษทางอาญานอกจากความ

รับผิดทางแพง   

 

 3.3  ปญหาการเรียกคืนเงินคาเสียหายเบ้ืองตน  ในกรณีรถน้ันเปนรถที่ไดรับการยกเวน
ไมตองจัดทําประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  เปนกรณีท่ีนายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยสําหรับความ

เสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย เชนรถของกระทรวง 

ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และสวนราชการตางๆ เปนตน ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 8 ซึ่งหากรถดังกลาวไมไดจัดใหมีการประกัน

ความเสียหายตามมาตรา 7 แลวกฎหมายกําหนดใหหนวยงานราชการที่เปนเจาของรถตามมาตรา 

8 (1) (2) หรือ (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณีจะตองสงเงินคาเสียหาย

เบื้องตน ท่ีไดจายจากเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัยออกไปคืนใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

โดยในการจายเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยสําหรับรถของหนวยงานราชการ ตามมาตรา 8 

(1) (2) หรือ (3) นั้น ไดบัญญัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนดวาใหหนวยงานราชการซึ่งเปนเจาของรถดําเนินการจายเงิน

คาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถโดยทันทีไมตองรอใหการพิสูจนความรับ

ผิดเสร็จส้ินจนรูถึงบุคคลผูตองรับผิดชอบตอผูประสบภัย  กรณีเชนนี้นี้อาจเกิดความไมเปนธรรม

แกหนวยงานราชการซึ่งเปนเจาของรถได  หากภายหลังปรากฏวารถของหนวยงานราชการดังกลาว 

มิไดไดเปนฝายละเมิดท่ีจะตองรับผิดตามกฎหมายและไดจายเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย

ไปแลว ดังเชนท่ีกลาวมาแลว 

 

 3.4  ปญหาเก่ียวกับผูมีอํานาจในการดําเนินการเรียกรอง เงินคาเสียหายเบ้ืองตนคืน
กองทุน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติในกรณีท่ีกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยไดดําเนินการจายเงินคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย ในกรณีท่ีเจาของ

รถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตน  มาตรา 26 กฎหมายไดบัญญัติใหนายทะเบียนเปนผูมี

สิทธิเรียกเงินคืน แตกตางจากการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนในกรณีของความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจหรือ

ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยูในรถ หรือผูประสบภัย ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ไดบัญญัติใหสํานักงาน

กองทุนทดแทนทดแทนผูประสบภัยมีหนาท่ีเรียกคืน ซึ่งบทบัญญัติท้ังสองมาตราดังกลาวขางตน

บัญญัติไวไมสอดคลองกันอาจเกิดความสับสนแกผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวได 

ท้ังสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมสามารถแสดงเจตนา หรือเปน

เปนโจทกฟองหรือถูกฟองเปนจําเลยได เพราะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535 มาตรา 34 บัญญัติใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนเพียงหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเทานั้น จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือมิ

ใหเกิด ปญหาและความสับสนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  ความไมชัดเจนและการแกไขกฎหมายโดยมิไดแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวของให

สอดคลองกัน ท้ังมิไดคํานึงถึงนิยามความหมาย ตามเจตนารมณของกฎหมาย เปนเหตุท่ีมาของ

ประเด็นปญหาท้ังท้ังส่ีประเด็นขางตน ผูศึกษาเห็นวาควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายย่ิงข้ึน 

และการไลเบี้ยเรียกคืนคาเสียหายเบื้องตน คืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถจะเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมยิ่งข้ึนดังนี้ 

  ประเด็นปญหาปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย กรณีเจาของรถซึ่งไมไดจัดใหมีการ

ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ และเปนฝายประมาทจะถือวาเปน 
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“ผูประสบภัย”  ตามกฎหมาย หรือไม  ผูเขียนขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติในมาตรา 

4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เสียใหมโดยใหบัญญัติกฎหมาย

ใหชัดเจนวา “ผูประสบภัย” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย

เนื่องมาจากรถท่ีใชอยูในทางหรือเนื่องมาจากสิ่งท่ีบรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความ

รวมถึงผู ขับข่ีรถ หรือเจาของรถซึ่งมิไดจัดใหมีการประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของ

ผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตาย ดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการ

ตีความของผูท่ีเก่ียวของ ประเด็นปญหาปญหาการไลเบี้ยเอาคาเสียหายเบื้องตน  คืนกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากรถ และผูมีหนาท่ีจายเงินคืนกองทุนมิไดเปนฝายตอง

รับผิดผูเขียนขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เสียใหมโดยใหนายทะเบียนสามารถเรียกคืนเงินคาเสียหาย

เบื้องตนท่ีไดดําเนินการจายไป พรอมกับเงินเพ่ิมคืนไดหลังจากการพิสูจนความรับผิดเสร็จส้ินแลว 

และสามารถเรียกคืนไดเฉพาะกับเจาของรถ หรือบริษัทประกันภัยรถคันท่ีเปนฝายตองรับผิดตอ

ผูประสบภัย เทานั้น จึงจะเปนไปตามหลักสากล และเกิดความเปนธรรมตอเจาของรถท่ีไมตองรับ

ผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังยังชวยลดปญหา ข้ันตอน และคาใชจายในการดําเนินการ ท่ี

ซ้ําซอนในการไลเบี้ยเรียกคืนเงินของกองทุนทดแทนผูประสบภัยดวย 

  ประเด็นปญหาปญหาการเรียกคืนเงินคาเสียหายเบื้องตน  ในกรณีรถนั้นเปนรถท่ี

ไดรับการยกเวนไมตองจัดทําประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก

รถผูเขียนขอเสนอแนะใหแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการสงเงินคืนกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยกรณีรถของราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2551 ขอ 5  ใหกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยแจงเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนจากคืนหนวยงานเจาของรถไดก็ตอเม่ือผลพิสูจน

ความรับผิดปรากฏแลววา หนวยงานเจาของรถนั้นเปนฝายตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  ประเด็นปญหาปญหาเก่ียวกับผูมีอํานาจในการดําเนินการเรียกรอง เงินคาเสียหาย

เบื้องตนคืนกองทุน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูเขียนเสนอใหแกไข 

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ใหกําหนดใหกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยจากรถนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามกฎหมาย และมีผูจัดการกองทุนท่ีมาจากการ

แตงตั้งของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สามารถดําเนินการใน

นามกองทุนได จะสงผลดีในหลายๆดาน เชนการไลเบี้ยเรียกคืนอาจสงใหบริษัทเอกชนท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการ สืบทรัพยลูกหนี้ หรือแมแตการบริหารจัดการเงินกองทุน ในลักษณะเปนการ

ลงทุนใหเกิดดอกผล เพ่ือนําดอกผลดังกลาวกลับมาเปนสวนลดใหเจาของรถในการทําประกันภัย

ภาคบังคับ ในปตอๆไปหรือ พัฒนาระบบการจายคาเสียหายเบื้องตน ระบบการรักษาพยาบาลให

ดีย่ิงข้ึนได 
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