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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการนําเสนอใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไมวาจะเปนการ

รับประกันภัย คาเบี้ยประกันภัยท่ีตกเปนของบริษัทประกันภัย อันขัดตอเจตนารมณของกฎหมาย 

การชดใชคาสินไหมทดแทนที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูประสบภัย 

ปญหาการใชเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีเปนการเหล่ือมลํ้ากองทุนตางๆในกฎหมายอื่น 

เนื่องจากการประกันภัยเปนกิจการท่ีกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณชน 

ภาครัฐจําเปนตองเขามาเก่ียวของดวยเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอประชาชน ธุรกิจ

ประกันภัยจึงตองมีกฎหมายมหาชนเขามาควบคุมอีกช้ันหนึ่งเพ่ือกํากับดูแลและบริหารจัดการบาง

เร่ือง ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับให

เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดย

ประกันภัยกับบริษัท ซึ่งเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถท่ีบริษัทไดรับประกันภัย

ไว ใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย และมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัย

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเม่ือมีกรณีรถนั้น

มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายหรือเจาของรถไมจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัย

หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน เปนตน เม่ือมีการศึกษาจึงพบวาการ

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับในปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมตอผูบริโภค เพราะเจตนารมณใน

การตรากฎหมายนี้ มุงชวยเหลือผูประสบภัยจากรถใหไดรับการเยียวยาท่ีเหมาะเพียงพอกับความ

เสียหายและทันทวงที ไมไดมุงการคาหรือแสวงหากําไร เปนเร่ืองท่ีรัฐท่ีเปนนิติรัฐสรางสวัสดิ

สงเคราะหมอบใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ แตในทางปฏิบัติตาม

กฎหมายปจจุบันกลับเปนหนาท่ีบริษัทผูรับประกันภัยท่ีเปนเอกชนประกอบกิจการแสวงหากําไร 

เพราะปรากฏวาคาเบี้ยจากการประกันภยัรถยนตภาคบังคับท่ีปรากฏใน Loss Ratio ตกเปนรายได

ในธุรกิจเกินรอยละหาสิบ ท้ังท่ีบริษัทไดหักเงินคาเบี้ยประกันภัยเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ

ดําเนินการอยูแลว รวมถึงตัวแทนและนายหนาในการขายประกันภยัรถยนตภาคบังคับดวย ไมควร

มีกําไรหรือรายไดจํานวนมากอันเกิดจากการประกันภัยสวนนี้อีก ในสวนของคาเสียหายเบื้องตน 

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

497



พบวายังมีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งไมสามารถตอบสนองตอความ

ตองการที่แทจริงของผูประสบภัยจากรถได และแมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการจัดตั้งกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก

ผูประสบภัยก็ตาม แตยังพบวาผูประสบภัยสวนมากยังไมไดใชสิทธิจากกองทุนดังกลาวโดยยังมี

การใชสิทธิจากกองทุนดานสุขภาพอ่ืนๆตามสิทธิหนาท่ีการงานท่ีแตกตางกัน ทําใหไมมีการใชเงิน

จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย ตามเจตนารมณท่ีแทจริงในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ผูเขียนจึงขอเสนอแกไข ดังนี้คือ ใหการรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับอยูในความดูแลของรัฐ 

โดยมีบทบาทในลักษณะเขาดําเนินการเองทั้งในสวนการรับประกันภัยจนไปถึงการชดใชคาสินไหม

ทดแทนดวย เพราะการดําเนินงานของรัฐโดยปกติไมไดมุงการคาหรือแสวงหากําไรแตเปนการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนตามหลักประโยชนมหาชน ยกเลิกคาบําเหน็จตัวแทน

และนายหนา แกไขปรับปรุงวงเงินคุมครองคาเสียหายเบื้องตนใหมีความเหมาะสมเพื่อตอบสนอง

ตอความตองการที่แทจริงของผูประสบภัยจากรถ เพ่ือท่ีผูประสบภัยจากรถจะไดใชสิทธิตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมจําเปนตองใชสิทธิตามพระราชบัญญัติอ่ืนๆ  

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนทองถนน (Road Traffic Accident) กลายเปน

ปญหาสําคัญของสังคมไทย ซึ่งอุบัติเหตุและความเสียหายอันเนื่องมาจากรถ สงผลกระทบตอท้ัง

ในดานชีวิต รางกายและทรัพยสิน การปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุเลยยอมเปนไปไมได เพราะโดย

สถิติแลวทุกนาทีจะมีคนไทยไดรับอุบัติเหตุจากถนน และมีคนตายช่ัวโมงละสองคนบนถนนใน

ประเทศไทย โดยยังมีผูคนท่ีตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพจากการประสบภัยจากรถอีกมาก ท้ังเปนผูใช

รถเองรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีไดรับผลของอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใชรถใชถนน ผูประสบภัย

เหลานี้อาจไมไดรับชดเชยคาเสียหายหรือไดรับคาเสียหายซึ่งยังไมคุมกับความเสียหายท่ีแทจริง 

บางคร้ังรัฐอาจตองรับภาระเพ่ือเยียวยาความเสียหายในสวนนี้ ซึ่งความเสียหายแตละคร้ังนอกจาก

จะสงผลกระทบตอผูประสบภัยโดยตรงและครอบครัวแลว ยังสงผลใหเกิดการสูญเปลาทาง

เศรษฐกิจและทรัพยากรอยางมหาศาล ดังท่ีไดเห็นกันมาในอดีต นอกจากนั้นยังกอใหเกิดปญหา

ดานสาธารณะสุขและสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมดวย เพราะกอนมีพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับใช ประเทศไทยยังไมมีการบังคับใหรถทุกคันตองจัดทํา

ประกันภัยลักษณะบังคับตามกฎหมาย โดยหลังจากท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใช จึงได

บัญญัติใหเจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใช ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ

ผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท สงผลทําใหการประกันภัยรถยนตในปจจุบันมีอยู 2 ลักษณะ

คือ 1. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ (Voluntary Car-Insurance) 2. การประกันภัยรถยนต

ภาคบังคับ (Compulsory Car-Insurance) ซึ่งเม่ือมีบทลงโทษทางอาญา ทําใหมีรถเขาสูระบบการ

ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพ่ิมในระบบมากข้ึน
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ตามลําดับ การท่ีรัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยอยางนอยท่ีสุด คือ 

การทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นั้น โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

1.  เพ่ือคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

เพราะ ประสบภัยจากรถ ใหไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันทวงที กรณีบาดเจ็บหรือชวยเปนคา

ปลงศพ กรณีเสียชีวิต 

2.  เปนหลักประกันใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลวาจะไดรับคารักษาพยาบาลใน

การรักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถ 

3.  เปนสวัสดิสงเคราะหท่ีรัฐมอบใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหายเพราะเหตุ

ประสบภัยจากรถ 

4.  สงเสริมและสนับสนุนใหการประกันภัยเขามีสวนรวมในการบรรเทาความ

เดือดรอนแกผูประสบภัยและครอบครัว 

จากวัตถุประสงคดังกลาวเห็นไดวาลักษณะของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น

มิใชเปนการประกันภัยท่ีผูรับประกันภัยจะสามารถมุงการคาหรือแสวงหากําไรจากการรับประกัน

เหมือนการรับประกันภัยท่ัวไปได ซึ่งโดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว แมวาพระราชบัญญัติ

ดังกลาวจะมีการใชอํานาจรัฐตามกฎหมายมหาชน โดยใหประชาชนมีนิติสัมพันธผานบริษัท

ประกันภัยซึ่งเปนเอกชน นับตั้งแตการรับประกันภัยจนกระท่ังการชดใชคาสินไหมทดแทน รัฐ

เพียงเขามากํากับดูแล ดังนั้นบทบาทของบริษัทประกันภัยจึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากพ้ืนฐาน

ของบริษัทยอมกอตั้งข้ึนเพ่ือมุงแสวงหากําไร แตการประกันภัยภาคบังคับนี้เปนสวัสดิสงเคราะห

แกประชาชนผูไดรับผลรายหรือผูท่ีประสบภัยจากรถ โดยจะตองนําหลัก No Loss No Profit มา

ใชเปนหลักการสําคัญ แตในทางปฏิบัติท่ีผานมา นอกจากคาดําเนินการซึ่งบริษัทรับประกันภัยไดมี

การหักจากคาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับและเงินสมทบท่ีบริษัทตองจายเขากองทุนทดแทน

ผูประสบภัยแลว
  
หนวยงานภาครัฐยังยินยอมใหมีการนําเงินรายไดจากเบี้ยประกันภัยรถยนตภาค

บังคับท่ีเหลือจากการจายคาสินไหมทดแทนแตละป (Claim Ratio หรือ Loss Ratio) เปนกําไร

จากการประกอบกิจการรับประกันภัย โดยนําเงินท่ีเหลือดังกลาวปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท 

หรือยินยอมใหบริษัทผูรับประกันภัยนําสวนของเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับหักเปนคา

นายหนาหรือคาคอมมิชช่ันของฝายขายของบริษัท ซึ่งเปนการปฏิบัติท่ีขัดกับหลัก No Loss No 

Profit อยางชัดแจง เม่ือพิจารณาอัตราความเสียหายตอเบี้ยประกันท่ีถือเปนรายได (Claim Ratio 

หรือ Loss Ratio) พบวาคา Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับนั้นคอนขางต่ํา อยูท่ี

ประมาณรอยละ 40 ในชวงกอนป พ.ศ.2552 และเพ่ิมในป พ.ศ.2553 ไปเกือบรอยละ 60 ซึ่ง

การเพ่ิมข้ึนเกิดจากการมีวงเงินคุมครองท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังนี้หากพิจารณาตามประเภทรถยนตนั่งไม

เกิน 7 คน รถบรรทุกและรถโดยสารเกิน 7 คน มี Claim Ratio ท่ีต่ํามาก ในขณะท่ี

รถจักรยานยนตเพียงประเภทเดียวท่ีมี Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับท่ีสูงกวารอยละ 
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60 แตสําหรับประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกานั้น Claim Ratio อยูท่ี 

รอยละ 60-80 ในขณะท่ีเบลเย่ียมและเยอรมัน ซึ่งอยูท่ีรอยละ 80 และเกือบรอยเปอรเซ็นต

ตามลําดับจึงเห็นไดวาการประกันรถยนตภาคบังคับของประเทศไทยยังมี Claim Ratio นอยมาก

เม่ือเทียบกับจํานวนคาเบี้ยประกันท่ีเขามาในระบบ รัฐจึงควรเขามากํากับดูแลในสวนนี้อยางมี

ระบบเพ่ือนํารายไดสวนนี้กลับมาพัฒนาประเทศตอไป สวนคาสินไหมทดแทนนั้นพบวายังไม

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูประสบภัยจากรถไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากยังมีปริมาณ

การจายคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายท่ีต่ํามาก ทําใหเกิดชองวางระหวางคาเบี้ยประกันภัยท่ีรับ

ตรงกับคาสินไหมทดแทนท่ีจายออกไปอยูมาก อีกสวนท่ีสําคัญคือ ผูประสบภัยจากรถมีดวยกัน

หลายกลุม เชน 1. กลุมท่ีอยูในระบบขาราชการ ซึ่งมีสิทธิตาม ‘กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ’2. กลุมท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนจะมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล อยูในระบบ ‘กองทุน

ประกันสังคม’ 3. กลุมท่ีไมไดอยูในระบบสองกลุมดังกลาวขางตน ซึ่งกลุมนี้สามารถใชสิทธิการเขา

รับการรักษาพยาบาลจาก ‘กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา’เกิดข้ึนโดยยึดหลักการ

รักษาพยาบาลที่เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งการใชสิทธิเขา

รับการรักษาพยาบาลจากภัยอุบัติเหตุจากรถนั้น ผูประสบภัยท่ีเปนบุคคลตามกลุมตางๆ ขางตน 

มีการใชสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิท่ีตนมีอยู เชน ขาราชการเม่ือประสบอุบัติเหตุจากรถก็เขา

รับการรักษาพยาบาลโดยใชสิทธิจากสวัสดิการที่รัฐมอบใหโดยหนาท่ีการงานผาน‘กองทุน

สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ’ผานทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนเงินอุดหนุน

โดยงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหผานงบประมาณรายจายประจําป สงผลใหไมมีการใชเงินจาก

กองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเงินสมทบหลัก

มาจากคาเบี้ยประกันท่ีไดรับจากบริษัทประกันภัย ปญหาดังกลาวทําใหเกิดการเหล่ือมลํ้าการใช

สิทธิจากกองทุนตางๆ เปนผลใหรัฐตองแบกภาระท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไมจําเปน ซึ่งเงินท่ีมีอยูในกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจนตามกฎหมายกลับไมไดถูกนํามาใชหรือถูกนํามาใช

นอย ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายในการในการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึน 

ดังนั้นท้ังคานายหนา คาภาษีมูลคาเพ่ิม คาอากรแสตมป ลวนแลวแตเปนการเพ่ิม

ภาระใหแกประชาชนท้ังนั้น สวนคาเบี้ยประกันภัยท่ีกลายเปนผลประกอบการของบริษัทและปน

ผลแกผูถือหุน ซึ่งแตละปๆ ถือเปนเงินจํานวนมหาศาล หากไดเปล่ียนเงินสวนนั้นมาเยียวยา

ประชาชนผูประสบภัยจากรถยนต ไมวาจะเปนการลดเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ รวมไปถึงการ

กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยและการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยจากรถใหสูงข้ึน 

หรือนําเงินดังกลาวกลับมาพัฒนาองคกรของภาครัฐท่ีเก่ียวของ หรือกิจการอันเปนสาธารณะ

ประโยชน ซึ่งลวนแลวแตเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ประชาชนก็ไมตองแบกภาระคาเบี้ย

ประกันท่ีสูงโดยไมจําเปน และในสวนของกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ ควรไดมีการบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดการเหล่ือมลํ้ากันโดยอาจมีหนวยงานกลางของรัฐท่ีเขามาดูแล

เร่ืองนี้โดยเฉพาะ กลาวโดยสรุป จึงควรมีการแกไขกฎหมายดังกลาว เพ่ือใหการประกันภัยภาค
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บังคับเปนสวัสดิสงเคราะหท่ีรัฐมอบใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจาก

รถอยางแทจริง และนําเงินในระบบการประกันภัยภาคบังคับกลับมาเพ่ือกิจการอันเปนสาธารณะ

ประโยชนตางๆ ประเทศก็ยอมไดรับการพัฒนาตามไปดวย  

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการลดความเส่ียงท่ีรัฐมอบอํานาจในรับประกันภัยภาคบังคับกับ

เอกชน โดยยึดหลักการสากล No Loss No Profit ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีมุงยึดหลักสวัสดิสงเคราะหท่ีรัฐมอบใหแกประชาชนผูไดรับ

ความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ มากกวาการใหบริษัทประกันภัยมุงการคาหรือแสวงหา

กําไร 

2. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางแกไขปญหาการเยียวยาคาเสียหายแกผูประสบภัยจากรถให

มีความเหมาะสมและทันทวงที มีความเปนธรรมมากข้ึน ใหสามารถตอบสนองตอความตองการท่ี

แทจริงในปจจุบัน 

3. เพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปญหาในเร่ืองรูปแบบมาตรการทางกฎหมายของการ

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับใหมีความเหมาะสม และลดความเหลื่อมลํ้าจากการใชเงินกองทุน

ของรัฐ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมี

กระบวนการบริหารจัดการการและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนสวัสดิสงเคราะหท่ี

รัฐมอบใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ 

 
3.  สมมติฐานของการศึกษา 

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กําหนดใหผูเปนเจาของรถ

จะตองจัดใหมีการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เปนการใชอํานาจมหาชน ท่ีรัฐมุงสรางสวัสดิ

สงเคราะหใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ แตรัฐมิไดดําเนินการ

จัดเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวเอง โดยตองผานบริษัทรับประกันภัย ท่ีประกอบธุรกิจเพ่ือมุง

การคาหรือแสวงหาผลกําไร โดยเงินคาเบี้ยประกันภัยอาจถูกแปลงไปในลักษณะตางๆ 

นอกเหนือจากคาดําเนินการตามปกติ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการประกันภัยภาคบังคับ 

ดังนั้นหากมีการแกไขกฎหมายโดยใหประชาชนซ้ือประกันภัยรถยนตภาคบังคับตลอดจนการชดใช

คาสินไหมทดแทนผานรัฐ หรือหนวยงานท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนมาเฉพาะโดยอยูในความดูแลของรัฐ

โดยตรง ใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายท่ีเหมาะสมมากข้ึนตามความตองการท่ีแทจริงและ

หนวยงานรัฐท่ีดูแลกองทุนดานหลักประกันสุขภาพนั้น หากสามารถเขามาบริหารจัดการกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ก็จะทําใหมีความโปรงใสในการบริหารจัดการเงินใน

สวนนี้ อันจะสงผลใหประชาชนไดรับความเปนธรรมมากข้ึน ลดการเหลื่อมลํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.  ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาหลักเกณฑและบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยประกันภัย รวมท้ังหลักเกณฑใน

การประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุน เพ่ือหาแนวทางอันเหมาะสมท่ีจะนํากลับมาใช

กับการประกันภัยภาคบังคับของประเทศไทย โดยมุงศึกษาปญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแล 

ผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การกํากับดูแลของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อคุมครองประโยชน

ของผูประสบภัยจากรถ 

 

5.  วิธีการดําเนินการศึกษา 
การศึกษาคนควาเปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เปนหลักโดยใช

วิธีการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คํา ส่ัง บทความ  

ของหนวยงานตางๆ ความเห็นนักวิชาการที่เก่ียวของท้ังของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน แนวคํา

พิพากษาฎีกา (ถามี) วิทยานิพนธ ขอมูลจากอินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของ ควบคูกับการวิจัยภาคสนาม 

(Field Research) จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปนตน 

 
6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหสามารถหาวิธีแกไขปญหา และแนวทางปรับปรุงกฎหมายใหมีความ

เหมาะสม สามารถบังคับใชกฎหมายตามแนวทาง No Loss No Profit อยางมีประสิทธิภาพ ตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นําเงินคาเบี้ยประกันภัย

มาใชในกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน มากกวาใหบริษัทประกันภัยมุงการคาหรือแสวงหากําไร 

2. ทําใหผูประสบภัยจากรถไดรับการเยียวยารักษาท่ีเหมาะสมและทันทวงที ไดรับ

ความเปนธรรมมากข้ึน และสามารถตอบสนองตอความตองการที่แทจริงในปจจบุนั 

3. ทําใหสามารถหาแนวทางแกไขปญหาในเร่ืองมาตรการทางกฎหมายของการ

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับใหมีความเหมาะสม ลดความเหลื่อมลํ้าจากการใชเงินกองทุนของรัฐ 

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีกระบวนการ

บริหารจัดการและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

 
7. ผลการศึกษา 

สืบเนื่องจากสภาพปญหาท่ีเงินคาเบี้ยประกันภัยจํานวนมากกวาคร่ึงของคาเบี้ย

ประกันภัยท้ังหมดในธุรกิจประกันภัย ไดตกเปนรายไดของบริษัท ประกันภัย ซึ่งเปนบริษัทเอกชน 

ไมเปนไปตามหลัก No Loss No Profit จึงเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีทําใหพระราชบัญญัติ
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ฉบับนี้ ไมเปนไปตามเจตนารมณอันแทจริงท่ีตองการคุมครองหรือเยียวยาผูประสบภัยจากรถ 

ดังนั้นเพ่ือใหกฎหมายท่ีใชบังคับอยูเปนกฎหมายท่ีดีและเหมาะสมมากที่สุดในปจจุบัน ซึ่งปญหา

กฎหมายตั้งแตการรับประกันภัยโดยการนํารถยนตเขาสูระบบการประกันภัยภาคบังคับ เงินคาเบี้ย

ประกันภัยท่ีถือเปนรายไดของบริษัทประกันภัย การชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูประสบภัยจากรถ 

ตลอดจนถึงการใชเงินจากกองทุนคุมครองผูประสบภัยท่ีไมเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งการประภัยภาคบังคับในประเทศไทยควรยึดหลักการ

สากล No Loss No Profit อยางเครงครัด การนํารถยนตเขาสูระบบการประกันภัยภาคบังคับ

ตลอดจนถึงเงินคาเบี้ยประกันภัยท่ีหมุนเวียนอยูในธุรกิจประกันภัย การดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวกับคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายเบื้องตนหรือการเยียวยาผูประสบภัย ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชนของประชาชนทุกคนท่ีตองใชรถใชถนนในการดํารงชีวิตประจําวัน สรางความม่ันใจวา

รถยนตทุกคันท่ีนํามาขับข่ีบนถนนมีการจัดทําประกันภัยภาคบังคับแลว และสรางความม่ันใจอีกวา

เม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนแลวผูประสบภัยจะไดรับการพิจารณาคาสินไหมทดแทนท่ีถูกตองและเปน

ธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหเจาของรถซ่ึงใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตองจัดใหมีการ

ประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ และหากเจาของรถซึ่งใชรถ

หรือมีรถไวเพ่ือใชมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย พระราชบัญญัติฉบับนี้

ก็ไดมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย

เบื้องตนใหแกผูประสบภัยเม่ือมีกรณีรถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายหรือเจาของรถไม

จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบ

จํานวน ดังนั้น เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตนท่ี

แนนอนและทันทวงที เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลดานสวัสดิสงเคราะห โดยเปนหลักประกัน

ใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลวาจะไดรับคารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูประสบภัย

จากรถ และเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการประกันภัยเขามีสวนรวมในการบรรเทาความ

เดือดรอนแกผูประสบภัยและครอบครัว จะเห็นไดวาหนาท่ีในการรับประกันภัยนั้นมิไดเปนหนาท่ี

ท่ีรัฐตองกระทํา รัฐเพียงแตมีบทบาทในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนตภาค

บังคับ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้นซึ่งถือเปนระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับแบบ

ลักษณะผสมระหวางรัฐกับเอกชน คือ รัฐเปนผูวางกฎระเบียบโดยการออกเปนกฎหมาย ให

เอกชนหรือบริษัทประกันภัยเปนผูดําเนินการ ลักษณะของการจัดทํารับประกันเปนหนาท่ีเอกชน 

ซึ่งตองดําเนินการภายใตหลักการที่สําคัญ คือ หลัก No Loss No Profit ซึ่งความจริงแลวบริษัท

ประกันภัย ไดรับคาตอบแทนในลักษณะคาบริหารจัดการอยูแลว บริษัทประกันภัยจึงไมควรไดรับ

ผลกําไรจากการดําเนินดังกลาวอีก เพราะจะทําใหขัดแยงกับวัตถุประสงคของกฎหมาย ท่ีผานมา

รัฐไดมีความพยายามบังคับใชมาตรการตางๆ ไมวาจะเปนการกําหนดขอความในกรมธรรม

ประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสม มีการประกาศปรับลดคาเบี้ยประกันภัยจากนาย
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ทะเบียนตลอดมา แตพบวาไมไดทางออกท่ีดีท่ีสุดและปจจุบันก็มีการปรับลดคาเบี้ยในจํานวนท่ีต่ํา

อยูแลวโดยเปนการกําหนดอัตราเบี้ยสูงสุดอัตราเดียว แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาตามหลัก No 

Loss No Profit ได เพราะบริษัทยังมีกําไรจากการรับประกันภัยประเภทนี้เปนจํานวนมหาศาลตอ

ป ท่ีผานมาบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ไมไดยึดหลักการดังกลาวในการดําเนินธุรกิจ

ประกันภัยลักษณะภาคบังคับนี้ เพราะในแตละป บริษัทประกันภัยไดประโยชนจากคาเบี้ย

ประกันภัยจํานวนมหาศาล และคาสินไหมทดแทนหรือ Loss ท่ีจายไปเพียงรอยละ30-40 เทานั้น 

สงผลใหมีเงินเหลือในระบบประกันภัยและหมุนเวียนอยูในธุรกิจประกันภัยเปนจํานวนมาก ซึ่งผล

กําไรดังกลาวแทนท่ีจะกลับคืนสูประชาชนหรือผูประสบภัยรถ ในลักษณะการความคุมครองหรือ

เพ่ิมวงเงินคุมครอง สรางสวัสดิการที่ดีในดานการใหบริการ หรือ ลดเบี้ยประกันภัย แตรัฐกลับ

เปดโอกาสใหเอกชนนําเงินดังกลาวไปปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท ซึ่งเปนกลุมบุคคลเพียงกลุม

เดียวเทานั้น ยอมขัดตอหลักประโยชนมหาชน และบริษัทประกันภัยมิไดคํานึงถึงภาระหนาท่ีท่ีรัฐ

มอบใหกระทําแทนรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือวัตถุประสงคเปนสวัสดิการสังคม ในสวนของ

ตัวแทนและนายหนานั้น มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจประกันภัย เพราะเปนการขาย

ความคุมครองหรือคําม่ันสัญญา ซึ่งเปนสินคาท่ีไมมีตัวตนและไมมีการวางขายในรานคาท่ัวไป การ

ขายประกันภัยเปนการขายผานคนกลางประกันภัย จึงมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง ซึ่งตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จ

สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศ

นายทะเบียน อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกัน

วินาศภัย ลงวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 กําหนดใหตัวแทนและนายหนามีสิทธิรับอัตราคาจาง

หรือคาบําเหน็จไมเกินรอยละสิบสองของจํานวนเบี้ยประกันภัยโดยหากมองเปนลักษณะของ

ประกอบอาชีพและลักษณะโดยทั่วไปแลว เม่ือตัวแทนหรือนายหนาไดมีการตกลงหรือขอผูกพัน

กับบริษัทประกันภัยแลว ในฐานะการเปนคนกลางเพ่ือใหประชาชนเขาทําสัญญาซื้อความคุมครอง

ภัยกับบริษัทประกันภัย ตัวแทนยอมมีสิทธิไดรับ “คาตอบแทน” แตความจริงแลวตัวแทนหรือ

นายหนาไมควรมีสิทธิไดรับคาจางหรือคาบําเหน็จในการประกันภัยลักษณะนี้แตอยางใด ซึ่งเม่ือ

นําไปเปรียบเทียบกับตางรางเปรียบเทียบจํานวนกรมธรรม และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการ

ประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของธุรกิจประกันภัยท้ังหมด 

ของป 2556 กับ ป 2555 เห็นไดวาในป พ.ศ. 2555 มีอัตราคาเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจํานวน

13,183,291,052.00 บ า ท  แ ล ะ ใ น ป  พ .ศ .  2556 (นั บ ถึ ง  31/10/2556) จํ า น ว น 

10,409,983,432 บาท เม่ือนําไปหักเปนคาบําเหน็จตัวแทนหรือนายหนารอยละสิบสองแลว 

เทากับวาบริษัทตองจายคาบําเหน็จตัวแทนหรือนายหนาจํานวน 1,581,994,926.24 บาท และ 

1,249,198,011.84 บาท ในแตละป ซึ่งถือเปนเงินจํานวนมาก ดังนั้นประกาศคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จสํา หรับตัวแทน

ประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 ในการประกันภัยภาคบังคับตาม
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พระราชบัญญัตินี้ลวนแลวแตเปนสรางรายไดหรือกําไรมหาศาลใหกับธุรกิจประกันภัย ดังนั้น

หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของจึงตองเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อสามารถ

นําเงินคาเบี้ยประกันภัยท่ีเขาสูระบบนํามาใชในกิจการสาธารณะประโยชนตางๆ มากกวาการให

บริษัทประกันภัยมุงการคาหรือแสวงหากําไร 

ดังนั้นหนวยงานของรัฐจึงควรมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือเพ่ิมบทบาทในการ

ประกันภัยประเภทนี้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหจํานวนคา Loss Ratio มีสัดสวนท่ีสูงข้ึน หรืออาจมีการ

บัญญัติกฎหมายท่ีมีความเขมงวด เชน หามบริษัทประกันภัยท่ีจะกระทํากําไรใดๆ อันมาจากการ

ดําเนินงานประกันภัยภาคบังคับ โดยสวนเกินจากการดําเนินการตามปกติและการดําเนินการใดๆ 

ท่ีเปนรายไดท่ีไดรับจากการดําเนินงาน จะนําไปสะสมและสงวนไวโดยจะนํามาใชเฉพาะในการท่ี

ระบุไวเฉพาะเจาะจง เหมือนกับประเทศญี่ปุน หรืออาจนําเงินในสวนท่ีไมไดมีการจายคาสินไหม

ทดแทนในรอบปไปสนับสนุนโครงการตางๆ ของรัฐบาลท่ีมีโครงการเก่ียวของกับการใชรถใชถนน

เพ่ือการขับข่ีอยางปลอดภัย เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนมากกวาเงินคาเบี้ยดังกลาวจะตกอยูกับ

บริษัทประกันภัย หรืออาจใหหนาท่ีในการรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับเปนภารกิจหนึ่งของรัฐ

หรือหนวยงานท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนมาโดยเฉพาะโดยอยูในความดูแลของรัฐโดยมีรัฐบาลเปนเจาของ

กิจการ เปนลักษณะนิติบุคคลท่ีสรางข้ึนโดยรัฐบาลและดําเนินการเชิงพาณิชยในนามของรัฐบาล 

ซึ่งสถานะทางกฎหมายขององคกรนี้แตกตางกันกับธุรกิจท่ีรัฐบาลถือหุน องคกรนี้จึงมีรูปแบบทาง

กฎหมายท่ีแตกตางกันกับธุรกิจเชิงพาณิชยประเภทอ่ืนๆ โดยอาจจะมีวัตถุประสงคตามนโยบาย

สาธารณะแทนรัฐ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือมิใหผลประโยชนอันมหาศาลที่ควรตกอยูกับประชาชนเพื่อการ

สาธารณะประโยชน ตกอยูกับกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ปญหาอีกสวนท่ีตองมีการแกไข 

คือ ควรมีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง 

อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ.

2551 ใหไมสามารถมีการมุงการคาหรือสรางกําไรใหกับตัวแทนหรือนายหนาในสวนนี้ หรืออาจมี

การลดบทบาทตัวแทนหรือนายหนาในการในรับประกันภัยภาคบังคับ โดยมีการเพ่ิมชองทาง

ใหมๆ ใหกับผูบริโภค เชน อาจมีการซื้อประกันภัยผานหนวยงานรัฐ หรือเอกชนท่ีรัฐกํากับดูแลท่ี

มีสถานท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เชน ท่ีทําการไปรษณีย ธนาคาร หรือโรงพยาบาล เปน

ตน  

การชดใชคาสินไหมทดแทนน้ัน ถือเปนสาระสําคัญอีกประการหนึ่งของการประกันภัย

รถยนตภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพราะตาม

เจตนารมณในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนท่ี

ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะประสบภัยจากรถใหไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันทวงที กรณี

บาดเจ็บ หรือชวยเปนคาปลงศพ กรณีเสียชีวิต เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถท่ี

บริษัทไดรับประกันภัยไว โดยใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเม่ือไดรับคํารองขอ

จากผูประสบภัย ความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 
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การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และปจจุบันก็มีคําส่ังนายทะเบียนท่ี 

28/2552 เร่ือง ใหแกไขแบบ ขอความกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ เพ่ือให

กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ และกรมธรรมประกันภัยรถยนตรวมความ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ สอดคลองกับจํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตนท่ีไดมีการกําหนดข้ึนใหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

สรุป คือ 

 

สิทธิท่ีไดรับ 

บาดเจ็บ/

บาท 

ทุพพล

ภาพ เสียชีวิต 

บาดเจ็บ - ทุพพลภาพ หรือ 

บาดเจ็บ - เสียชีวิต 

คาเสียหายเบือ้งตน 15,000 35,000 ไมเกิน 50,000 บาท

วงเงินคุมครอง

ผูประสบภัย 

เม่ือรวมคาเสียหาย

เบื้องตน 

ไมเกิน 

50,000

 

ไมเกิน 200,000 บาท 

 

 

หมายเหตุ.  ผูประสบภัยมีสิทธิรับคาชดเชยรายวันสําหรับการเขาพักรักษาตวัในโรงพยาบาล วันละ 

200 บาท ไมเกิน 20 วัน 
 

ซึ่งจากการไดศึกษาพบวาการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 นั้นนอกจากมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงคุมครองและใหความชวยเหลือแก

ประชาชนท่ีได รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยใหได รับการ

รักษาพยาบาลอยางทันทวงทีแลว ยังมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ เปนหลักประกันให

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลวาจะไดรับคารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูประสบภัยจาก

รถ ซึ่งวงเงินการจายสินไหมทดแทนในปจจุบันกรณีบาดเจ็บ คือ ไมเกิน 50,000 บาทโดยสวน

แรก 15,000 บาทนั้นโดยไมตองพิสูจนความผิด (No fault) และสวนหลังอีกไมเกิน 35,000 

บาท ตองพิสูจนถูกผิดรวมเปนเงินท้ังส้ินไมเกิน 50,000 บาทนั้น หากผูบาดเจ็บหรือผูประสบภัย

เปนฝายผิดก็จะไมไดรับเงินชดเชยสวนหลัง ดังนั้นหากบริษัทประกันหรือในทางพิจารณาคดี

สรุปวาผูปวยผิด ทางโรงพยาบาลก็ไมไดรับเงินในสวนนั้น จึงทําใหโรงพยาบาลจะไดรับเงินคา

รักษาพยาบาล เพียง 15,000 บาทแรกเทานั้น ซึ่งมีจํานวนนอยเกินไป อาจไมเพียงพอตอความ

เสียหายท่ีไดรับ หรือนอยมากเม่ือเทียบกับคารักษาพยาบาลที่สูงมากในปจจุบัน เม่ือแพทยหรือ

พยาบาลท่ีทําการรักษาเล็งเห็นวาอาจมีคารักษาบาลท่ีสูงกวาคาเสียหายเบื้องตน แพทยหรือ

พยาบาลอาจมีความกังวลวาการเรียกเก็บเงินคารักษาจากผูประสบภัยจากรถท่ีเขารับการ

รักษาพยาบาลจะไมสามารถกระทําได ซึ่งหากมีการเพ่ิมวงเงินคุมครองผูประสบภัยจากรถ ในสวน
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คาเสียเบื้องตนท่ีไมตองพิสูจนแลว จะพบวาระบบดังกลาวไมไดเอ้ือประโยชนใหแตเฉพาะ

ประชาชนผูท่ีไดรับความเสียหายใหไดรับการชวยเหลือเยียวยาดวยเงินชวยเหลือเบื้องตนหรือเงิน

ชดเชยเทานั้น แตยังเปนการเอ้ือประโยชนตอผูใหบริการทางสาธารณสุขอีกดวย เพ่ือเปน

หลักประกันใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลวาจะไดรับคารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาล

ผูประสบภัยจากรถ ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติดังกลาว หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของจึงควร

เขามาดําเนินการแกไขใหมีความเหมาะสมตามความเปนจริงในอนาคตตอไป ซึ่งการเพ่ิมความ

คุมครองจะทําใหหลักการ No Loss No Profit มีลักษณะท่ีใกลเคียงและชัดเจนกวาการปรับลด

เบี้ย เพราะปจจุบันคาเบี้ยประกันภัยก็มีการควบคุมเปนอัตราสูง อัตราเดียวโดยรัฐอยูแลว ซึ่งควร

มีการผลักดันในสวนของความคุมครองมากกวาเพราะหากมีการจายคาสินไหมทดแทนในวงเงิน

คุมครองท่ีเพ่ิมข้ึนตอกรมธรรมหรือในภาพรวมและเมื่อลดความยุงยากในสวนของขั้นตอนจะทํา

ใหมีการเรียกรองคาเสียหายเพ่ิมข้ึน ก็จะทําใหสามารถลดชองวางในอัตราสวนคา Loss Ratio ให

มีความสมดุลระหวางเงินคาเบี้ยประกันภัยท่ีไดรับกับคาสินไหมทดแทนท่ีตองจายจริง ซึ่งเทากับวา

บริษัทประกันภัย จะมีกําไรจากการดําเนินธุรกิจประกันภัยรถยนตภาคบังคับนอยลงไปดวย เพราะ

มีการจายออกเพ่ิมข้ึน จึงถือเปนทางแกปญหาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด ผลประโยชนก็ยอมตกอยู

ผูประสบภัยจากรถท่ีแทจริง มิใชตกอยูกับผูถือหุนจากเงินปนผลประจําปบริษัท หรือกลุมบุคคล

ไมกี่รอยคน ดังนั้นจากการศึกษาพบวาวิธีแกไขกฎหมายที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด ท่ีไมใชวิธีการลด

เบี้ยประกันภัย คือ การเพ่ิมวงเงินคุมครองใหตอบสนองความเสียหายท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

กลาวโดยสรุป คือ การจายคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเบื้องตนท่ีไมตองพิสูจนความถูกผิด 

ในปจจุบันยังนอยเกินไปไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ท้ังยังไมสามารถตอบสนองตอ

ความตองการที่แทจริงของผูประสบภัยได ควรมีการเพ่ิมใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน รวมถึงยัง

เปนกําลังใจใหแพทยพยาบาลผูทําการรักษา จะไดแนใจวาเม่ือตนไดทําการรักษาไป จะไดรับคา

รักษาพยาบาลทันทีและไมนอยไปกวาคารักษาท่ีแทจริง 

กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในกรณีท่ี

ผูประสบภัยจากรถไมไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตนหรือไมครบจํานวนความเสียหายท่ีแทจริง

โดยยังไมมีความโปรงใสในการบริหารจัดการเงินในสวนนี้ เพราะยังมีการเหล่ือมลํ้าการใชเงินจาก

กองทุนดานสุขภาพอ่ืนๆ เนื่องจากที่ผานมาตั้งแตประเทศไทยมีโครงการหลักประกันดานสุขภาพ

ตางๆ โดยรัฐไดจัดสวัสดิการใหแกประชาชน มีการจัดตั้งกองทุนดานประกันสุขภาพตางๆ ข้ึน 

เชน ‘กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ’ ‘กองทุนประกันสังคม’ ‘กองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา’ ซึ่งมีการใชสิทธิการเขารับการรักษาพยาบาลที่แตกตางกัน ซึ่งปญหาท่ีตอง

วิเคราะหเพ่ือใหการบริหารงานดานกฎหมายของรัฐเกิดความเปนธรรมคือ โดยโดยสถิติแลวทุก

นาทีจะมีคนไทยไดรับอุบัติเหตุจากถนน และมีคนตายชั่วโมงละสองคนบนถนนประเทศไทย มี

ผูคนจํานวนมากท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลตางๆ ท้ังของรัฐและเอกชน และยังมีผูคนท่ี

ตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพจากการประสบภัยจากรถอีกมากมาย แตปรากฏวาประชาชนสวนใหญใช
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กลับเลือกใชสิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิอ่ืนๆ ของหนวยงานรัฐ ท้ัง 3 รูปแบบ 

ไมวาจะขาราชการหรือบุคคลภายในครอบครัว ในการใชสิทธิสวัสดิการที่รัฐมอบให หรือกรณี

ลูกจางภาคเอกชน ท่ีใชสิทธิประกันสังคม หรือบุคคลท่ีเปนประชาชนท่ัวไปนอกจากท่ีกลาวมา ใช

สิทธิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดเปนสวัสดิการให เชน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือโครงการ

บัตรทองตางๆ เปนตน ซึ่งแตละกรณีลวนเปนการเขารับการรักษาพยาบาลจากเงินงบประมาณ

ของรัฐ ท่ีไดจัดตั้งข้ึนโดยลักษณะกองทุนตางๆ ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในสวนของกองทุนผูประสบภัย กฎหมายกําหนดใหมีสํานักงานกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน โดยใหเ งินและทรัพยสินดังกลาวใหเปนของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือใชประโยชนตามวัตถุประสงค

ของกองทุน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน โดยท่ีมาของเงินกองทุน

ทดแทนผูประสบภัย นอกจากจะไดมาจากเงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรใหและเงินอุดหนุนท่ี

รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําปแลว กองทุนยังมีรายไดหลักมาจากเงินท่ีบริษัท

จายสมทบตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งจะทําใหมีเงินเขากองทุนจากการสมทบของบริษัท

ประกันภัยจํานวนมาก แตผูประสบภัยจากรถ กลับไมไดรับการใชสิทธิอยางเต็มท่ีจากกองทุน

ดังกลาว ดวยข้ันตอนท่ียุงยากทําใหประชาชนสวนใหญหันไปใชสิทธิทางดานสุขภาพจากกองทุน

อ่ืนๆ ทําใหแมผู เขารับการรักษาพยาบาลจะเปนผูประสบภัยจากรถก็สามารถใชสิทธิการ

รักษาพยาบาลจากกองทุนอ่ืนๆ แนวทางแกไขในสวนนี้จึงควรมีการพัฒนาระบบการเรียกรองคา

สินไหมทดแทนผูประสบภัยจากรถทุกคนไมวารถคันนั้นจะมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไม สามารถใชสิทธิ์เบิกคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยผานระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ     E-claim (อี-เคลม) ไดทันที ซึ่งจะตองมีการ

พัฒนาระบบกันตอไป และในเม่ืออุบัติเหตุจากรถแตละคร้ังผูประสบภัยตองเขารับการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทั้ งของรัฐและเอกชน การประสานงานติดตอระหวาง

สถานพยาบาลกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจมีข้ันตอนยุงยาก

มากมาย ซึ่งหากการใชสิทธิจากเงินกองทุนดังกลาวมีการบริหารจัดการโดยหนวยงานท่ีดูแลดาน

สุขภาพอยูแลวก็อาจทําใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ลวนแตเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของผูประสบภัยเองรวมถึงทายาทดวย จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายใหการบริหาร

จัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถข้ึนอยูกับหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมมีความคลองตัว 

ใกลชิดกับผูประสบภัยมากท่ีสุด เพ่ือนําเงินท่ีเหลืออยูเปนจํานวนมากมาใชใหเกิดประโยชนอยาง

แทจริง 
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8.  บทสรุป 
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการตางๆ ตลอดถึงเนื้อหาสาระสําคัญของ

มาตรการกฎหมายที่เก่ียวกับการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ตั้งแต

การรับประกันภัย การจายคาเสียหายเบื้องตน การขอใชสิทธิจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุนโดยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศ

ไทย จึงขอเสนอแนะดังนี้ 

 

 8.1  ขอเสนอแนะดานการจัดทําการประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามหลัก No Loss No 
Profit ในสวนนี้ผูเขียนเห็นวาเม่ือพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณเพ่ือมุงเปนสวัสดิสงเคราะหท่ีรัฐ
มอบใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถแลว หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ี

ในการรับประกันภัยประเภทนี้ไดดีท่ีสุดจึงตองเปนรัฐ ท่ีตองมีบทบาทในลักษณะเขาดําเนินการเอง

ท้ังในสวนการรับประกันภัยจนไปถึงการชดใชคาสินไหมทดแทนดวย ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับ

นี้นายทะเบียนของกรมการขนสงทางบก มีอํานาจในการปฏิเสธการดําเนินการตอทะเบียนและรับ

ชําระภาษีรถยนตประจําป เม่ือปรากฏวารถท่ีนํามาจดทะเบียนหรือชําระภาษีรถยนตประจําปไมได

ดําเนินการจัดทําประกันภัยรถยนตภาคบงัคับกอน นายทะเบียนก็ควรมีอํานาจในการรับประกันภยั

รถยนตดังกลาวดวย จึงควรมีการแกไขพระราชบัญญัติใหกรมการขนสงทางบกมีหนาท่ีในการรับ

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับดวย โดยอาจเปนจํานวนเงินคาประกันภัยตางหากหรือรวมอยูในสวน

การชําระคาทะเบียนก็ได และการเบิกจายคาสินไหมทดแทนใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

บริหารจัดการจายคาเสียหาย ซึ่งคาเสียหายเหลานี้ผูประสบภัยทุกคนจะไดรับอยางเทาเทียมกัน

และทันที โดยไมตองรอผลพิสูจนทางกฎหมาย ไมเปดโอกาสใหบริษัทประกันภัยมุงการคาหรือ

แสวงหากําไร จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งหากการดําเนินการรับประกันภัยเองนั้นทําใหรัฐอาจ

ตองสูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมาก รัฐก็อาจจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาเฉพาะในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย  

ในสวนของอัตราคาจางหรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนา ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพ.ศ.2551 ผูเขียนเสนอใหยกเลิก

อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนา โดยมุงใหเกิดการปฏิบัติ

ตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีมุงเปนสวัสดิสงเคราะหท่ีรัฐมอบใหแกประชาชนผูไดรับความ

เสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยปฏิบัติตามหลัก No Loss No Profit อยางเครงครัด  

 

 8.2 ในสวนของการชดใชคาสินไหมทดแทน ควรมีการปรับปรุงจํานวนคาเสียหาย
เบ้ืองตน กรณีความเสียหายตอรางกายใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนท่ีถูกตองตรงจริงและเปนธรรม

มากข้ึน โดยเพ่ิมจากจํานวนเงินไมเกิน 15,000 บาทตอคน (กฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ี

จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตนการรองขอรับและการจาย

คาเสียหายเบื้องตน พ.ศ.2552) เปนจํานวนเงินไมเกิน - 35,000 บาทตอคน โดยใหไดรับเงิน
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คาเสียหายเบ้ืองตนรวมกันแลวตองไมเกิน 65,000 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มประโยชนดานการ

คุมครองใหกับประชาชนในฐานะผูประสบภัยจากรถมากข้ึนและยังเปนการแบงเบาภาระคาใชจาย

ของรัฐอีกดวย จึงควรมีการยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหาย

เบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. 

2552 โดยปรับปรุงจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน และจํานวนเงินคุมครองสูงสุด ดังนี้ 

 

ความคุมครองความเสียหายตอ

รางกายและอนามัย 

ความคุมครองตามกฎกระทรวง

เดิม 

ความคุมครองตาม

เสนอแนะ 

1. คาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท / คน 35,000บาท/คน 

2. จํานวนเงินคุมครองสูงสุด 50,000 บาท/คน 65,000 บาท/คน 

 

ท้ังนี้การเพ่ิมวงเงินคุมครองคาเสียหายเบื้องตน จะเปนการลดชองวาง คา Loss Ratio 

(อัตราสวนคาสินไหมทดแทนอัตราสวนระหวางความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว (incurred losses) กับ

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเปนรายได (earned premium)) ทําใหบริษัท ประกันภัย มีผลกําไรจากการ

ดําเนินการรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับดังกลาวนอยลง โดยการพิจารณาคาเสียหายเบื้องตนนี้

ผูเขียนขอเสนอใหตองมีการทบทวนมาตรการการเพ่ิมวงเงินคุมครองคาเสียหายเบื้องตนในทุกๆ 

2 ป หรือ 3 ป  

 

 8.3  ในสวนของการใชสิทธิของประชาชนที่กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าของกองทุน
ดังกลาว รัฐจึงควรมีแนวคิดเปลี่ยนโครงสรางบริหารจัดการ การคุมครองผูประสบภัยจากรถภาค
บังคับใหเปนเอกภาพ หรือมอบหมายใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือ สปสช.  

เปนผูบริหารกองทุนทดแทนผูประสบภัย เพราะสามารถนําเงินจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยท่ีมี

การใชนอยมากในแตปละป และมีเหลือสะสมในแตละปเปนจํานวนมาก นํามาใชใหเกิดประโยชน

อยางแทจริง ซึ่งหนวยงานรัฐท่ีดูแลกองทุนดานหลักประกันสุขภาพนั้น หากสามารถเขามาบริหาร

จัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ก็จะทําใหมีความโปรงใสและคลองตัวใน

การบริหารจัดการเงินในสวนนี้ อันจะสงผลใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและเปนธรรม

มากข้ึน ลดการเหลื่อมลํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
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