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นายวรชัย แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

“สภาพปัญหาทางกฎหมาย

กับแนวคิดใหม่ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”
๑. บทนำ

ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ ประชาชนโดยทัว่ ไป
ที่ได้รับอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถขึ้น
ในครั้งใด ประชาชนในฐานะผู้ประสบภัยจากรถ
ดังกล่าวมักจะไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ เนื่องจากสถานพยาบาลบางแห่ง
มักจะปฏิเสธการให้การรักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัย
ดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่กังวลว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประสบภัยได้
ในขณะทีอ่ บุ ตั เิ หตุอนั เกิดจากรถได้เพิม่ ทวีมากขึน้
ในแต่ละปี อันส่งผลให้ผู้ประสบภัยมักจะไม่ได้รับการชดใช้และเยียวยาในส่วนของ
ค่าเสียหายเท่าที่ควร หรือแม้บางรายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตามแต่ก็ยัง
ไม่คมุ้ ค่ากับความเสียหายทีไ่ ด้รบั จริง และหากผูป้ ระสบภัยจะใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ในทางแพ่ง ค่าเสียหายที่จะได้รับก็อาจจะไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล
ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ บาลในสมั ย ที่ มี นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ....
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีหลักการเพื่อที่จะคุ้มครองและบรรเทาภาวะ
ความเดือดร้อนเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ หรือร่างกายของผูป้ ระสบภัยจากรถทุกๆ คน
ให้ ไ ด้ รั บ ชดใช้ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น อย่ า งทั น ท่ ว งที และเป็ น หลั ก ประกั น ว่ า
สถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว
ในการรับรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ระสบภัย ด้วยการกำหนดให้บริษทั ตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัยได้เข้ามามีบทบาทในการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
หรือที่มักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” และจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับนี้
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๒. หลักการสำคัญของ พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่บังคับ
ให้รถทุกประเภทต้องทำประกันรถภาคบังคับ๑ ยกเว้นรถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท รถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และรถของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัย
จากรถไม่วา่ จะเป็นผูข้ บั ขี่ ผูโ้ ดยสาร ตลอดจนบุคคลภายนอก ซึง่ เมือ่ บุคคลดังกล่าว
ได้ รั บ ความเสี ย หายเป็ น อั น ตรายแก่ ก ายหรื อ ถึ ง แก่ ชี วิ ต อั น เนื่ อ งมาจากรถที่ ใ ช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ก็จะได้รับความคุ้มครอง
โดยการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย (มาตรา ๔, ๗ , ๘ , ๙, ๒๐)

สำหรับการชดใช้ค่าเสียหาย จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก คือ
ค่าเสียหายเบือ้ งต้น ซึง่ จะได้รบั ภายใน ๗ วัน นับจากวันทีม่ กี ารร้องขอโดยไม่ตอ้ งรอ
พิสจู น์ความผิด (No Fault Approach) เพือ่ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้นก่อน
(กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
๑๕,๐๐๐ บาท และสำหรับกรณีเสียชีวิต เป็นค่าปลงศพ, ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการศพ
ไม่เกินรายละ ๓๕,๐๐๐ บาท) ส่วนที่สอง คือ ค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น ซึง่ จะได้รบั เมือ่ มีการพิสจู น์ความผิดกันเรียบร้อยแล้ว (เมือ่ รวมกับค่าเสียหาย
เบื้องต้นที่ได้รับแล้ว กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กรณี
เสียชีวติ หรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) แต่สำหรับ
ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเองจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น ทัง้ นี้ การได้รบั ชดใช้คา่ เสียหายตามกฎหมายนีไ้ ม่เป็นการตัดสิทธิผปู้ ระสบภัย
ฝ่ายถูกทีจ่ ะใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมเพิม่ เติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(มาตรา ๒๔, ๒๕)
สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันรถภาคบังคับ คือ เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งผู้นำรถ
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ มาตรา ๔).
๑
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ในกรณีผปู้ ระสบภัยได้เรียกร้องค่าเสียหายเบือ้ งต้นต่อบริษทั ประกันภัยแล้ว
แต่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับการชดใช้ไม่เต็มจำนวน หรือกรณี
ชนแล้วหลบหนี หรือเจ้าของรถที่ไม่ได้จัดให้มีประกันภัยไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย
กฎหมายได้กำหนดให้ “บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด”๒ เป็นผูจ้ า่ ย
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากเงินกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยให้แทนไปก่อน หลังจากนัน้ แล้ว
จึงจะเรียกคืนจากเจ้าของรถหรือบริษัท แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเงินเพิ่ม นอกจากนี้
หลังจากที่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
หรือกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย (กรณีถกู ชนแล้วหลบหนีหรือไม่ทราบรถคันทีช่ นนัน้ )
กฎหมายยังให้สทิ ธิบริษทั ประกันภัยและกองทุนทดแทนฯ รับช่วงสิทธิจากผูป้ ระสบภัย
จากรถ ไปดำเนินการไล่เบี้ยเอาจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
อันเนือ่ งมาจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ดว้ ย (มาตรา ๒๖,
๓๑)
นอกจากนั้ น ในการต่ อ ทะเบี ย นรถยนต์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์
และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ให้นายทะเบียนตามกฎหมาย
ดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบว่ารถคันดังกล่าวได้มกี ารทำประกันความเสียหายสำหรับ
ผู้ประสบภัยแล้วหรือไม่ จึงจะทำการต่อทะเบียนรถให้ได้๓ และด้านบริษัทประกันภัย
ก็ไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะปฏิเสธผูข้ อเอาประกันภัยรถภาคบังคับ หากปฏิเสธจะมีโทษปรับตัง้ แต่
๕๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท และหากไม่จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือ
ทายาทให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ให้มีโทษปรับตั้งแต่
๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าของรถที่ละเลยไม่ทำประกันภัยมีโทษปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผู้ที่ใช้รถที่ไม่มีประกัน ให้มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๑๙, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๑)
จากเจตนารมณ์และหลักการทางกฎหมายดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
หากการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นประโยชน์อย่าง
มหาศาลแก่ทกุ ๆ ฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ระสบภัย เจ้าของรถ สถานพยาบาล หรือแม้แต่
บริษทั ประกันภัย ก็ตาม แต่ในระยะเวลา ๑๗ ปีเศษ ทีผ่ า่ นมา นับแต่พระราชบัญญัตนิ ี้
มีผลใช้บงั คับ กลับพบว่า การดำเนินการในการใช้สทิ ธิของผูป้ ระสบภัยตามกฎหมาย

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษทั ประกันวินาศภัย จัดตัง้ ขึน้ โดย พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่
รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุ นอกจากนี้บริษัทกลาง ฯ ยังรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. เฉพาะค่ารถจักรยานยนต์ โดยปัจจุบันมีสาขา
ให้บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ.
๓
ประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐.
๒
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ยังมีปญ
ั หาอยูม่ าก แม้จะได้มคี วามพยายามในการทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายฉบับนี้
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตลอดมา๔ ก็ตาม

๓. สภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน๕

ปัญหาอุปสรรคของระบบประกันภัยรถภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น ได้ เ กิ ด ขึ้ น
ตัง้ แต่ในขัน้ ตอนแรก กล่าวคือ การรับทำประกันภัยภาคบังคับ ไปจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย
คือ การจ่ายค่าเสียหาย

ในขัน้ ตอนแรก คือ ขัน้ ตอนการทำประกันภัยรถภาคบังคับ กฎหมายได้กำหนด
กระบวนการทำประกันภัยแยกออกจากการจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนรถทีเ่ จ้าของรถ
ต้องทำกับกรมการขนส่งทางบก โดยเจ้าของรถต้องเลือกทำกับบริษทั ประกันวินาศภัย
ในปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๖๐ แห่ง บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่ง
จึงต้องดำเนินการด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายนายหน้าเพือ่ เพิม่ และรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด ค่านายหน้าที่บริษัทจัดสรรให้แก่นายหน้า๖ (โบรกเกอร์) นั้นมีสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ ๑๘ ของเบีย้ ประกันภัย นอกจากค่านายหน้าในขัน้ ตอนการทำประกันภัยแล้ว
ค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทใช้เพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อมาก็มีสัดส่วนสูงเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดจึงมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ ๓๘
ล่าสุด คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีสาระสำคัญในการเพิ่มเติมกรณีที่
เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัยภาคสมัครใจ (ประกันชั้น ๑, ๒ หรือ ๓) โดยเอาประกันภัยครอบคลุม
ความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก เพื่อลดความซ้ำซ้อน
และความยุ่งยากในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะประกันของรถคู่กรณีที่มีประกันทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับรวมอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน.
๕
ข้อมูลจากสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,
รายงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พิจารณาศึกษา เรือ่ ง การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ, ๒๕๕๐.
๖
หน้าที่ของนายหน้า คือ แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ และดำเนินการให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้มาพบกัน.
๔
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ของเบี้ยประกันภัย ขณะที่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของระบบมีเพียงร้อยละ ๔๑
ของเบี้ยประกันที่จัดเก็บได้เท่านั้น๗
นอกจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการดำเนินการที่สูงแล้ว ก็ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก
หลายประการด้วยกัน โดยเริม่ เกิดขึน้ เมือ่ ผูป้ ระสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ผูป้ ระสบภัยเหล่านีจ้ ะต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองไปก่อน แล้วจึงทำเรือ่ ง
ขอเบิกมายังบริษัทประกันวินาศภัยในภายหลัง อันก่อให้เกิดปัญหาหลักหรือภาระ
สำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนในการที่จะต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว
ยังจะต้องทนทุกข์กับอุบัติเหตุที่ตนได้รับอยู่ขณะเดียวกัน๘
ในขัน้ ตอนต่อมา คือ การทำเรือ่ งร้องขอค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากบริษทั ประกัน
วินาศภัยนัน้ แม้กฎหมายจะได้กำหนดหลักฐานเพือ่ ทีใ่ ช้ยนื่ ขอเบิกไว้แล้วก็ตาม แต่บริษทั
แต่ละแห่งต่างก็ได้กำหนดหลักฐานการขอเบิกและขั้นตอนการยื่นขอเบิกเป็นของ
ตนเอง (อันเนื่องมาจากความพยายามในการบ่ายเบี่ยงเพื่อที่จะไม่ต้องชำระค่า
สินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยจากรถ) หลักปฏิบัติในการขอเบิกของบริษัท
แต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน อันส่งผลให้ผู้ประสบภัยหรือสถานพยาบาลต้อง
ประสบปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการขอเบิกและการจัดหาเอกสารในการขอเบิก
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นดังกล่าว ทัง้ ทีเ่ มือ่ ผูป้ ระสบภัยหรือสถานพยาบาลได้ยนื่ เรือ่ งร้องขอ
ตามขั้นตอนแล้วกฎหมายได้กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยภายใน ๗ วัน แต่ปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบันบริษัทประกัน
วินาศภัยบางแห่งกลับยังคงดำเนินการล่าช้าไม่ยอมจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ถึงแม้กฎหมายจะได้กำหนดมาตรการการลงโทษไว้ก็ตาม
สำหรับการจ่ายค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น ยิ่งล่าช้า
และยุง่ ยากมากขึน้ เนือ่ งจากต้องรอผลพิสจู น์ความผิดทางกฎหมาย อีกทัง้ อาจต้อง
ทำเรือ่ งขอเบิกต่อมายังบริษทั อีกแห่งหนึง่ ด้วยเหตุวา่ บริษทั ทีต่ อ้ งจ่ายค่าเสียหายทีเ่ กิน
จากค่าเสียหายเบื้องต้น คือ บริษัทของฝ่ายที่กระทำผิดอาจจะไม่ใช่บริษัทเดียวกันกับ
บริษัทที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก็ได้๙
อัตราส่วนโดยประมาณ จากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย
ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑, อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ (ข้อมูลล่าสุด
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ส่วนวิจัยและสถิติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ สำนักงาน คปภ.).
๘
แต่ทงั้ นี้ ก็ยงั มีสถานพยาบาลบางแห่งโดยเฉพาะสถานพยาบาลของรัฐบาลทีไ่ ด้ดำเนินการทำเรื่องขอเบิกให้แก่ผู้ประสบภัย
โดยตรง โดยที่ผู้ประสบภัยไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน.
๙
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถตั้งแต่ ๒ คันขึ้นไป ผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทของรถที่
ผู้ประสบภัยนั้นอยู่ และเมื่อพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้วพบว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก ผู้ประสบภัยก็จะต้องขอรับค่าเสียหาย
ส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทของฝ่ายผิด ซึ่งเป็นคนละบริษัทกับบริษัทที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้อยู่ในรถ บริษัทของรถที่ก่อเหตุทั้งหมดจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย สำหรับ
ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะต้องขอรับจากบริษัทของฝ่ายผิด.
๗
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กับแนวคิดใหม่ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

จากปัญหาความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ
ตามกฎหมายของผู้ประสบภัยจากรถดังที่กล่าวมานั้น ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ทางรถผู้ประสบภัยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้เลี่ยงไปใช้สิทธิสวัสดิการการรักษา
พยาบาลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคมแทน๑๐ ส่งผลให้ภาระค่าใช้จา่ ย
ของกองทุนระบบอื่นเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งประเทศ
เนื่องจากแหล่งเงินนั้นมาจากภาษีของประชาชน ส่วนกองทุนประกันสังคมนั้นมาจาก
เงินประกันตนของลูกจ้างทั่วประเทศ

๔. แนวคิดในการบริหารจัดการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถโดยภาครัฐ๑๑

		 สืบเนื่องจากปัญหาของระบบประกันภัยรถภาคบังคับซึ่งมีมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานจนถึงปัจจุบนั จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการบริหารจัดการ
การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถภาคบังคับ เพือ่ ให้ระบบประกันรถภาคบังคับมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ด้วยการกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการรับประกันภัยรถภาคบังคับแทนบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับเบี้ยประกันภัยพร้อมกับการ
รับค่าจดทะเบียนหรือค่าต่อทะเบียนรถ เบี้ยประกันภัยที่กรมขนส่งทางบกรับไว้นั้น
ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี ๒๕๔๘ พบว่า ร้อยละ ๕๘ และ ๕๖ ของผู้รับ
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามลำดับ ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรถ ใช้สิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สิทธิจากพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และจากงานวิจัยของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบว่าการสำรวจประชาชนผู้ประสบภัยรถยนต์ใน ๔๘
จังหวัด จำนวน ๖๖๖ คน ผู้ที่ประสบภัยรถยนต์ มากกว่าร้อยละ ๕๕.๓ ไม่ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ มีเพียงร้อยละ ๔๒ หรือจำนวน
๒๘๐ คน ที่ใช้สิทธิตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ และเมื่อใช้ก็ประสบกับความล่าช้าหรือยุ่งยากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
(๙๙.๖ หรือ ๒๗๙ คน) และต้องใช้สิทธิจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิตามประกันสังคม ควบคู่ไปสูงถึงร้อยละ ๔๓.๑๐
และ ๑๖.๑๐ ตามลำดับ.
๑๑
แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างอิงจากรายงานการศึกษาเรื่อง “พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบท
ของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ของ น.พ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ เมื่อปี ๒๕๔๘ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี ศ.ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการและคณะกรรมการ
บริหารสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยนั้นเป็นประธานอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ พ.ศ. .... เพื่อใช้แทน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เคยเสนอไว้ก่อนหน้านี้.
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จะส่งเข้ากองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับต่อไป การกำหนดให้กรม
การขนส่งทางบกเป็นผู้ดำเนินการจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านการรับทำ
ประกันภัยลงได้ เพราะไม่ตอ้ งเสียค่านายหน้าเพือ่ เพิม่ และรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ดังเช่นกรณีบริษัทประกันวินาศภัย และในส่วนของเบี้ยประกันภัยที่เหลือก็จะ
สามารถนำมาจัดสรรเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยเพิ่มจากระบบปัจจุบันได้๑๒
โดยกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงิน
จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผปู้ ระสบภัยจากรถและเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ เกีย่ วกับการดำเนินการ
ผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารกองทุนคือ สำนักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง หากผูป้ ระสบภัยบาดเจ็บ กองทุนจะจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลให้กบั สถานพยาบาลโดยตรง ผูป้ ระสบภัยไม่ตอ้ งทดรองจ่ายค่าเสียหาย
แต่อย่างใด แต่หากผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนั้น ทายาทของผู้ประสบภัย
สามารถร้องขอรับค่าเสียหายได้โดยตรงทีก่ องทุน ภายใต้ระบบใหม่นี้มหี น่วยงานเดียว
คือกองทุนที่รับเรื่องขอเบิกค่าเสียหาย ดังนั้น ปัญหาหลักการปฏิบัติในการขอเบิก
ที่แตกต่างกันจึงหมดไป ส่งผลให้ผู้ประสบภัยและสถานพยาบาลจึงไม่ต้องประสบกับ
ปัญหาความยุ่งยากของขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายอีกต่อไป
ค่าเสียหายทีผ่ ปู้ ระสบภัยมีสทิ ธิได้รบั ภายใต้ระบบใหม่นี้ ไม่ตอ้ งรอผลพิสจู น์
ความผิดทางกฎหมายเหมือนเช่นระบบปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้ประสบภัยเลี่ยงไปใช้สิทธิ
ระบบประกันสุขภาพระบบอื่นจึงหมดตามไปด้วย นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้
ยังกำหนดให้ผู้ประสบภัยทุกราย ไม่ว่าจะประสบเหตุเนื่องจากกรณีใดก็ตาม เช่น
ประสบเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัย ประสบเหตุจากรถชนแล้วหลบหนี ล้วนมีสิทธิ
ได้รบั ค่าเสียหายจากกองทุนเท่าเทียมกันทุกคน ซึง่ การทีจ่ ะดำเนินการตามกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ ก็มีความจำเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้ ฉบับทีแ่ ก้ไขทุกฉบับก่อน เนือ่ งจากเป็นการปรับเปลีย่ นโครงสร้างใหม่
ทั้งระบบ
แต่อย่างไรก็ตาม การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถตามโครงสร้างใหม่นี้ แม้จะมี
จุดเด่นทีน่ า่ จะสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ า่ นมาได้ในหลายประการ
ดังที่กล่าวข้างต้น แต่ก็มีข้อเสียในหลายประการด้วยกันที่อาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต
กล่าวคือ
ประการแรก คือ อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีร่ บั ทำประกันภัยรถภาคบังคับ
โดยเฉพาะบริษทั ประกันวินาศภัยขนาดเล็กทีป่ ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถภาคบังคับ
เป็นหลัก และกลุ่มบุคคลที่ดำเนินงานในธุรกิจนี้ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับ
จากการประมาณสัดส่วนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยภายใต้พระราชบัญญัติฉบับใหม่ เทียบกับ
พระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่า สัดส่วนค่าสินไหมทดแทนจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๙
เป็นร้อยละ ๖๖ – ๗๗.
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เงินเดือนประจำจากบริษัทประกันวินาศภัยและบุคคลที่เป็นนายหน้า แต่คาดว่า
คงมีไม่มาก เนื่องมาจากธุรกิจประกันภัยรถภาคบังคับ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย๑๓ และมีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ เพราะภายใต้
ระบบใหม่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังสามารถที่จะให้บริการรับฝากต่อทะเบียนรถพร้อมกับ
การรับฝากทำประกันภัยรถภาคบังคับทดแทนได้
ประการที่สอง คือ กรณีเรื่องของศีลธรรมจรรยาในการขับขี่ยานพาหนะ
เพราะถ้าเปลี่ยนหลักการให้รัฐบริหารและอุดหนุนจ่ายสินไหมทุกกรณี ที่มีการ
ประสบเหตุทางรถ แต่ไม่ให้สทิ ธิแก่บริษทั ประกันซึง่ ได้จา่ ยค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
รับช่วงสิทธิไปไล่เบีย้ เอาแก่ผทู้ กี่ อ่ ให้เกิดความเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง อันขัดกับหลักทีว่ า่ เมือ่ มีรถยนต์กย็ อ่ มทีจ่ ะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
จะทำให้ประชาชนขาดความระมัดระวังในการขับขีแ่ ละไม่ใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวติ
ของผูอ้ นื่ เท่ากับเปิดช่องให้ใครต่อใครก็ตามทีต่ อ้ งการจะไปทำละเมิดกับคนอืน่ เช่น
ขับรถชนคนแล้วหลบหนี หรือขับรถแข่งกันบนท้องถนน แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของภาครัฐดำเนินการรักษาไป โดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุที่รัฐเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้หมด อันเป็นการผิดจรรยาบรรณขั้นพื้นฐาน
ของสังคม เพราะฉะนัน้ หากมีการดำเนินการตามโครงสร้างใหม่นจี้ ริงในภายหน้า ก็ควร
ให้กองทุนฯ ซึง่ ได้จา่ ยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผปู้ ระสบภัย สามารถรับช่วงสิทธิไปไล่เบีย้
เอากับบรรดาผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ได้ต่อไปด้วย

๕. ความพยายามในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการโดยให้
ภาครัฐเป็นผูด้ ำเนินการแทนบริษทั ประกันวินาศภัย ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการประกันภัย (คปภ.) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ ำกับดูแล ได้เร่งดำเนินการแก้ไข
โดยได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มความคุ้มครองให้กับ
ผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ จากเดิมที่ให้
ความคุ้มครองสูงสุดรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเพิ่ม
ความคุ้มครองเป็นค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
วันละ ๒๐๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๒๐ วัน โดยให้ได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๓ ดังเช่นมาตรการที่เคยปฏิบัติตลอดมา เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง
ให้ กั บ ประชาชน พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ทำข้ อ ตกลงลำดั บ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ธุรกิจประกันวินาศภัยประกอบด้วย ๑) ประกันอัคคีภัย ๒) ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ๓) ประกันภัยรถ และ ๔)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน อากาศยาน อุบัติเหตุส่วนบุคคล สุขภาพ พืชผล เป็นต้น.
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กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน
ในการใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยกำหนดให้ผปู้ ระสบภัยจากรถต้องเบิกค่ารักษา
พยาบาลจากบริษทั ทีร่ บั ประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถฯ จนกว่า
จะเต็มสิทธิทไี่ ด้รบั ตามกฎหมายก่อน หลังจากนัน้ ถึงจะใช้สทิ ธิเบิกส่วนทีเ่ กินไปตามสิทธิ
เฉพาะตัวที่ผู้ประสบภัยจากรถมีอยู่
นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จะเพิ่มความเข้มงวดให้บริษัทประกันวินาศภัย
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
หากฝ่าฝืนจะทำการปรับในอัตราสูงสุด และประกาศชือ่ บริษทั ทีถ่ กู ลงโทษผ่านทาง
เว็บไซต์ คปภ. เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
มาตรการเหล่านี้ดูเสมือนว่าต้องการที่จะเอาใจผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งน่าจะ
แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดนัก เพราะเป็น
การแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุมากกว่า โดยมาตรการหนึง่ ทีน่ า่ สนใจและปฏิบตั ไิ ด้ไม่ยงุ่ ยาก
จนเกินไป และอาจเป็นทางออกของปัญหาดังที่กล่าวได้โดยที่ไม่จำต้องยกเลิก
กฎหมายเดิม เพราะปมปัญหาของประกันรถภาคบังคับที่สำคัญและเป็นประเด็นที่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบมากที่สุดนั้นอยู่ที่เงื่อนไขการจ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าล่าช้า
และยุ่งยาก แต่กลับถูกมองข้ามไป คือ ให้ผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทสามารถ
ร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด ได้โดยตรง
ทุกกรณี (โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่รับ
ประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุเท่านั้น)
จากเดิมทีต่ อ้ งยืน่ ขอรับกับบริษทั ทีร่ บั ประกัน แต่บริษทั รับประกันก็พยายาม
หาวิธกี ารบ่ายเบีย่ งให้เกิดความยุง่ ยากหรือไม่สะดวกแก่ผมู้ าขอรับค่าสินไหมทดแทน
เท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจทีต่ อ้ งการผลกำไรมากทีส่ ดุ และเป็นเรือ่ งทีแ่ ก้ไขได้ยาก ประกอบกับ
การพัฒนาการจ่ายสินไหมให้กับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผู้ซื้อประกัน
รถจักรยานยนต์ของบริษัทกลางฯ เองในปัจจุบันก็มีความรวดเร็ว สามารถอนุมัติจ่าย
ค่าเสียหายให้กบั ผูป้ ระสบภัยจากรถได้ทนั ทีตง้ั แต่เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล เพราะมี
ระบบไอทีเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลทั่วประเทศอยู่แล้วนั้น น่าจะทำให้แนวคิดในการ
เปลี่ยนแปลงการประกันรถภาคบังคับจากบริษัทประกันวินาศภัยมาให้ภาครัฐบริหาร
จัดการเอง ล้มเลิกลงได้ ดังนั้น จึงควรทบทวนมาตรการดังกล่าวนี้ด้วย

๖. บทสรุป

การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ถือเป็นมาตรการหนึง่ ทีส่ ำคัญและมีความจำเป็น
ที่แต่ละสังคมต้องมีอยู่เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนในกรณีที่ได้รับความเสียหาย
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หรือความเดือดร้อนอันเกิดจากรถ โดยมีหลักการที่ว่าเมื่อมีรถยนต์ในครอบครอง
ก็ยอ่ มทีจ่ ะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม แม้วา่ กฎหมายคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ
ในประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ก็ได้มีความพยายาม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ผูป้ ระสบภัยจากรถได้รบั ความช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพือ่ ลบภาพ
ความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายและเอือมระอาในการดำเนินการใช้สทิ ธิตามกฎหมายของประชาชน
ให้ได้ในที่สุด ซึ่งก็น่าจะทำให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลงได้บ้างไม่มากก็น้อย
แต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้อย่างแท้จริง ก็เป็นการสมควรที่จะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบัน ด้วยการปรับเปลี่ยนให้ภาครัฐเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ
บริหารจัดการแทนทั้งหมดหรือตามแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและ
น่าจะได้ผลดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทัง้ นี้ แม้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันภัยรถ แต่ก็จำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น ขณะที่ผลประโยชน์
ที่จะได้รับนั้นได้กลับไปอยู่กับประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม คำตอบสุดท้ายทีจ่ ะตอบได้วา่ ถึงจุดทีจ่ ะทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนหน่วยงานที่
ทำหน้าทีก่ ำกับดูแล ว่ามีความเข้มแข็งพอเพียง หรือสามารถตอบสนองความต้องการ
ต่อสังคมได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสขนาดไหนหรือไม่เพียงไร
เอกสารอ้างอิง
• สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงาน
ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พิจารณาศึกษา เรือ่ ง การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ, ๒๕๕๐.
• ประพันธ์ ทรัพย์แสง, คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕, กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๓๙.
• ทีมงานวารสารการเงินการธนาคาร, คู่มือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, วารสารการเงินการธนาคาร ฉบับที่ ๑๔๕
(พฤษภาคม ๒๕๓๗)
• ทีมข่าวการเงิน, เบี้ย พ.ร.บ. หมื่นล้านขุมทรัพย์ข้า...ใครอย่าแตะ, หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ๒๗ (สิงหาคม ๒๕๕๒)
• ทีมงานนิตยสารผู้จัดการ ๓๖๐ องศา รายสัปดาห์, ลุ้นยุบ “พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” คลัง ทำหน้ามึน
ไม่พร้อมหาข้อสรุป, นิตยสารผู้จัดการ ๓๖๐ องศา รายสัปดาห์ (สิงหาคม ๒๕๕๒)
• ทีมงานหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, ผลดี – ผลเสีย ประกันภัยรถภาคบังคับ – ฉบับพาณิชย์ vs สธ, หนังสือพิมพ์
สยามธุรกิจ ๒๔-๒๗ (มกราคม ๒๕๕๒)
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐, (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑.
• www.consumerthai.org (เว็ปไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
• www.oic.or.th (เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
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