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ประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
ใครไดใครเสียใครไดใครเสีย**

หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๖๐๒
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 ปลนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
มาทุกยุคทุกสมัย กี่นายกรัฐมนตรีเทาใด อธิบดี
กรมสรรพากรแลว บรรดาแมทัพนายกอง ส.ส. 
และ ส.ว. เปนรอย ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ตํารวจ 
ทหาร ครู ขาราชการทุกหนวย ตางมีรถยนตที่
ตองถูกรัฐบาลยุคหนึ่งบังคับใหตองประกันภัย
บุคคลที่สาม ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  ราคารถยนต 
ไมเทากัน รายไดขาราชการไมเทากัน ประชาชน
ตางมีรายไดไมเทากัน แตถูกบังคับใหตอง
ประกันภัยทุกคัน โดยเสียเบี้ยประกันภัยเทากัน 
สรางความร่ํ ารวยใหบริษัทประกันภัยและ
นายทุนมีความชอบธรรมหรือไม 
 ประชาชนผูถูกบังคับโปรดทราบ ทาน
อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยโปรด
พิจารณา ตลอดทั้งทานอธิบดีศาลภาษีอากร
กลางโปรดจัดการ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักงานคุมครองผูเอา
ประกันภัยเขต และสํานักงานประกันภัยจังหวัด 

                                                 
 *

จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกจังหวัด ทานดูใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
ขนสงทุกจังหวัดทราบดวย เบี้ยประกันภัย  
๗๐๐ บาท อากร ๓ บาท รวมเงิน ๗๐๓ บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๔๙.๒๑ บาท รวมเปนเงิน 
๗๕๒.๒๑ บาท ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 
คาอากร ๓ บาท ไมใชหนาที่ของเจาของรถ 
ตองจาย นอกจากมีประกันภัยชั้น ๑, ๒ หรือ ๓ 
ตองเสียอากร เปนรอยบาท รวมแลวทั้งประเทศ
เปนรอยๆ ลานบาทไมนอยเลย รถยนต 
ทั้งประเทศมีจํานวนเทาใด ทานพลเอก สนธิ 
บุญยรัตกลิน นับตั้งแตป ๒๕๓๕ จนปจจุบัน  
มีหนาที่ไหนกลาออกมาแกไขบาง  
 ทานนักกฎหมาย คาอากร ๓ บาท แลว
ยังรีดไถภาษีมูลคาเพิ่มจากอากรอีก เปนภาษี
ซอนภาษี ทานอธิบดีศาลภาษีจะวิสัชนา 
วาอยางไร  
 ทานปลัดกระทรวงการคลัง และทุกทาน
ยอมมีรถตองประกันภัยภาคบังคับโปรด
พิจารณา แลวขอใหผูมีอํานาจหนาที่รีบแกไข 
ใหเปนธรรมตอชาวประชาในราชอาณาจักร 
 อีกประการ การทําประกันตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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นาจะเปนเรื่องที่ เจาของรถผูครอบครองรถ
ประสงคใหหลักประกันแกผูประสบภัยจากรถ 
ดังน้ัน ในมาตรา ๒๕ จึงบัญญัติใหบริษัทหรือ
สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจาย
คาเสียหายเบื้องตน ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จน้ัน 
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ทั้งน้ี 
โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิด ฯลฯ 
 ในทางปฏิบัติ เกิดปญหามากมาย เม่ือ
เกิดเหตุผูที่ เขามาจัดการมักเปนพนักงาน 
ตํารวจกับเจาหนาที่หรือแพทยโรงพยาบาลเปน
ผูประสบเหตุแรกๆ ไมใชบริษัทผูประกันกับ
สํานักงาน การจายคาเสียหายตาง  ๆในเบื้องตน
จึงมักลาชา เสียความรูสึกแกผูประสบเหตุมาก  ๆ 
 สมควรแกไขกฎหมาย ใหเจาพนักงาน
ตํารวจหรือเจาหนาที่ โรงพยาบาลมีอํานาจ
ประสานงานโดยตรงกับบริษัทประกันหรือ
สํานักงานกองทุน หรือใหติดตอรับผิดชอบกัน
ไดโดยตรง มิใหลาชาเกิน ๗ วัน นับแตวัน
ประสบเหตุหรือวันที่เจาพนักงานตํารวจหรือ
เจาหนาที่โรงพยาบาลรับเรื่องราวหรือรับรองได 
 หากแกไขในจุดนี้ไมได ก็ขอใหแกไข
กฎหมาย  ให หน ว ย ง านตํ า ร ว จหรื อ
กระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงสาธารณสุข 
หรือ กระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงการคลัง 
เปนผูรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเสียเลย เพ่ือตัดปญหาทั้งปวง 
 การทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ เปนหลักการของผูเปน
เจาของหรือครอบครองรถเจตนาชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากรถ ดังน้ัน กฎหมายจึงไมสนใจ 
ที่จะพิสูจนวา ใครผิดใครถูก ดังน้ัน เพ่ือตัด
ปญหาทั้งปวง ควรยกเลิกมาตรา ๓๑ เสีย 
เน่ืองจากมาตรานี้ไดใหบริษัทหรือสํานักงาน

กองทุนทดแทนผูประสบภัย เม่ือจายคาเสียหาย
แลว ยังมีสิทธิไปไลเบี้ยเอากับบุคคลที่กอใหเกิด
ความเสียหายอีก จึงเปนเรื่องไมถูกตองตาม
หลักการอยางยิ่ง  
 กรณีคุมครองผูประสบภัยจากรถ เปน
เร่ืองประกันภัยแกผูประสบภัย ผูทําประกันเปน
ผูออกทุนแบบกองทุน ดังน้ัน ผูทําประกันไมเอา
ความ ยุติเร่ืองก็ควรเปนเรื่องเฉพาะตัว บริษัท
ประกันภัยสวมสิทธิไลเบี้ยไมไดไมใชกรณี
ประกันวินาศภัยธรรมดา ซ่ึ งทําใหบริษัท
ประกันภัยสามารถสวมสิทธิของผูเอาประกันไป
ไลเบี้ยเอากับผูทําละเมิดได ซ่ึงเปนเรื่องคนละ
หลักการกัน ไมควรบัญญัติกฎหมายใหสับสน 
มองหาแตประโยชนใหบริษัทประกันเทานั้น  
 ขอใหเขาใจในหลักการและเหตุผลดวย 
ไมใชบัญญัติกฎหมายแบบศรีธนญชัยที่ มี
ประเทศนี้ นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.ผูประสบภัยจากรถนั้น 
ไมเปนธรรมแกเจาของรถหรือผูครอบครองอยาง
ยิ่ง ในกรณีไดมีการประกันวินาศภัยกับรถแบบ
ประกันชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ แลว เหตุใดการทํา
ประกันดังกลาวมิไดรวมหรือครอบคลุมถึงการ
ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจาก
รถดวย ทั้งๆ ที่การประกันภัยดังกลาวนั้นได
รับผิดชอบในชีวิตทรัพยสินของผูประสบภัยจาก
รถในจํานวนเงินมากกวาที่ทําประกันภัยตาม 
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถเสียอีกหลาย
สิบหลายรอยเทา บัญญัติกฎหมายแบบ 
ศรีธนญชัยชัดๆ เลย อนิจจังหนอประเทศไทย 
ประชาชนชาวไทยเอย 
 ดังนั้น ขอใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ หรือกรมประกันภัย หาทางแกกฎหมาย
ในสวนนี้เสียดวย หากมีการประกันภัยรถยนต
ชั้น ๑ ชั้น ๒ หรือชั้น ๓ แลวใหมีความหมายรวม
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ไมตองไปทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ หรืออีกนัยหน่ึงใหบริษัท
ผูประกันออกใบรับรองการทําประกันตาม พ.ร.บ.
ผูประสบภัยจากรถใหโดยอัตโนมัติดวย โดย 
ไมตองเสียเงินอีกกวา ๗๐๐ บาท ซ่ึงไมเปนธรรม
อยางยิ่ง ยกเลิกเถอะ 
 จึงขอกราบเรียน ทานนายกรัฐมนตรี 
คณะ คมช. คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ กระทรวงพาณิชย และทาน
ผูมีอํานาจทั้งปวงในราชอาณาจักร ไดโปรด
พิจารณาแกไขกฎหมายใหเปนธรรมแกปวงชน
ชาวไทยดวย และดวยความสงสัยจึงขอถือโอกาส
เรียนอธิบดีกรมสรรพากร กรมการประกันภัย 
คณะกรรมการ คตส. และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ฯลฯ ไดโปรดพิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบดูวา เงินคาอากรเปนอยางไร จึงจะถูก  

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 
  

 
 
 
  
 




