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“สภาพปัญหาทางกฎหมาย 
กับแนวคิดใหม่ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
 กอ่นป ีพ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ ประชาชนโดยทัว่ไป 

ที่ได้รับอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถขึ้น 
ในคร้ังใด ประชาชนในฐานะผู้ประสบภัยจากรถ 
ดังกล่าวมักจะไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง 
ทันท่วงที ทั้งนี้ เนื่องจากสถานพยาบาลบางแห่ง 
มักจะปฏิเสธการให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย 
ดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่กังวลว่าจะไม่สามารถ 
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประสบภัยได้  
ในขณะทีอ่บุตัเิหตอุนัเกดิจากรถไดเ้พิม่ทวมีากขึน้ 
ในแต่ละปี อันส่งผลให้ผู้ประสบภัยมักจะไม่ได้รับการชดใช้และเยียวยาในส่วนของ 
ค่าเสียหายเท่าที่ควร หรือแม้บางรายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตามแต่ก็ยัง 
ไมคุ่ม้คา่กบัความเสยีหายทีไ่ดร้บัจรงิ และหากผูป้ระสบภยัจะใชส้ทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหาย 
ในทางแพ่ง ค่าเสียหายที่จะได้รับก็อาจจะไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา 
ในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลในสมัยที่มี นายอานันท์  ปันยารชุน  
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. .... 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีหลักการเพื่อที่จะคุ้มครองและบรรเทาภาวะ 
ความเดอืดรอ้นเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ หรอืรา่งกายของผูป้ระสบภยัจากรถทกุๆ คน  
ให้ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที  และเป็นหลักประกันว่า 
สถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว 
ในการรบัรกัษาพยาบาลแกผู่ป้ระสบภยั ดว้ยการกำหนดใหบ้รษิทัตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ประกันวินาศภัยได้เข้ามามีบทบาทในการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
หรือที่มักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” และจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับนี้
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๒. หลกัการสำคญัของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่บังคับ 
ให้รถทุกประเภทต้องทำประกันรถภาคบังคับ๑ ยกเว้นรถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์  
พระราชินี พระรัชทายาท รถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และรถของ 
สว่นราชการตา่ง ๆ  ทัง้นี ้เพือ่ใหค้วามคุม้ครองและชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูป้ระสบภยั 
จากรถไมว่า่จะเปน็ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยสาร ตลอดจนบคุคลภายนอก ซึง่เมือ่บคุคลดงักลา่ว 
ได้รับความเสียหายเป็นอันตรายแก่กายหรือถึงแก่ชีวิตอันเนื่องมาจากรถที่ใช้ 
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ก็จะได้รับความคุ้มครอง 
โดยการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย (มาตรา ๔, ๗ , ๘ , ๙, ๒๐)

 สำหรับการชดใช้ค่าเสียหาย จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก คือ 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ ซึง่จะไดร้บัภายใน ๗ วนั นบัจากวนัทีม่กีารรอ้งขอโดยไมต่อ้งรอ 
พสิจูนค์วามผดิ (No Fault Approach) เพือ่เปน็การใหค้วามชว่ยเหลอืในเบือ้งตน้กอ่น  
(กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท และสำหรับกรณีเสียชีวิต เป็นค่าปลงศพ, ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการศพ 
ไม่เกินรายละ ๓๕,๐๐๐ บาท) ส่วนที่สอง คือ ค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหาย 
เบือ้งตน้ ซึง่จะไดร้บัเมือ่มกีารพสิจูนค์วามผดิกนัเรยีบรอ้ยแลว้ (เมือ่รวมกบัคา่เสยีหาย 
เบื้องต้นที่ได้รับแล้ว กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กรณี 
เสยีชวีติหรอืสญูเสยีอวยัวะหรอืทพุพลภาพ ไมเ่กนิรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) แตส่ำหรบั 
ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเองจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหาย 
เบือ้งตน้ ทัง้นี ้การไดร้บัชดใชค้า่เสยีหายตามกฎหมายนีไ้มเ่ปน็การตดัสทิธผิูป้ระสบภยั 
ฝา่ยถกูทีจ่ะใชส้ทิธเิรยีกรอ้งคา่สนิไหมเพิม่เตมิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ 
(มาตรา ๒๔, ๒๕)

๑สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันรถภาคบังคับ คือ เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งผู้นำรถ
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ มาตรา ๔).
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 ในกรณผีูป้ระสบภยัไดเ้รยีกรอ้งคา่เสยีหายเบือ้งตน้ตอ่บรษิทัประกนัภยัแลว้  
แต่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับการชดใช้ไม่เต็มจำนวน หรือกรณี 
ชนแล้วหลบหนี หรือเจ้าของรถที่ไม่ได้จัดให้มีประกันภัยไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย  
กฎหมายไดก้ำหนดให ้“บรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จำกดั”๒ เปน็ผูจ้า่ย 
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้แทนไปก่อน หลังจากน้ันแล้ว 
จึงจะเรียกคืนจากเจ้าของรถหรือบริษัท แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเงินเพิ่ม นอกจากนี้ 
หลังจากที่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย  
หรอืกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั (กรณถีกูชนแลว้หลบหนหีรอืไมท่ราบรถคนัทีช่นนัน้)  
กฎหมายยงัใหส้ทิธบิรษิทัประกนัภยัและกองทนุทดแทนฯ รบัชว่งสทิธจิากผูป้ระสบภยั 
จากรถ ไปดำเนินการไล่เบี้ยเอาจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
อนัเนือ่งมาจากความจงใจหรอืความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงไดด้ว้ย (มาตรา ๒๖, 
๓๑)

 นอกจากนั้นในการต่อทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ให้นายทะเบียนตามกฎหมาย 
ดงักลา่วดำเนนิการตรวจสอบวา่รถคนัดงักลา่วไดม้กีารทำประกนัความเสยีหายสำหรบั 
ผู้ประสบภัยแล้วหรือไม่ จึงจะทำการต่อทะเบียนรถให้ได้๓ และด้านบริษัทประกันภัย
กไ็มม่สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธผูข้อเอาประกนัภยัรถภาคบงัคบั หากปฏเิสธจะมโีทษปรบัตัง้แต ่
๕๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท และหากไมจ่า่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ใหแ้กผู่ป้ระสบภยัหรอื 
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 
มหาศาลแกท่กุๆ ฝา่ย ไมว่า่จะเปน็ผูป้ระสบภยั เจา้ของรถ สถานพยาบาล หรอืแมแ้ต ่
บรษิทัประกนัภยั กต็าม แตใ่นระยะเวลา ๑๗ ปเีศษ ทีผ่า่นมา นบัแตพ่ระราชบญัญตันิี้ 
มผีลใชบ้งัคบั กลบัพบวา่ การดำเนนิการในการใชส้ทิธขิองผูป้ระสบภยัตามกฎหมาย 

๒บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัย จัดต้ังข้ึนโดย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่ 
รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุ นอกจากนี้บริษัทกลาง ฯ ยังรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. เฉพาะค่ารถจักรยานยนต์ โดยปัจจุบันมีสาขา 
ให้บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ.

๓ประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐. 
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ยงัมปีญัหาอยูม่าก แมจ้ะไดม้คีวามพยายามในการทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายฉบบันี้ 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตลอดมา๔ ก็ตาม

 
๓. สภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน๕  

 ปัญหาอุปสรรคของระบบประกันภัยรถภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้เกิดขึ้น 
ตัง้แตใ่นขัน้ตอนแรก กลา่วคอื การรบัทำประกนัภยัภาคบงัคบั ไปจนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย 
คือ การจ่ายค่าเสียหาย 

 ในขัน้ตอนแรก คอื ขัน้ตอนการทำประกนัภยัรถภาคบงัคบั กฎหมายไดก้ำหนด
กระบวนการทำประกนัภยัแยกออกจากการจดทะเบยีนหรอืตอ่ทะเบยีนรถทีเ่จา้ของรถ 
ตอ้งทำกบักรมการขนสง่ทางบก โดยเจา้ของรถตอ้งเลอืกทำกบับรษิทัประกนัวนิาศภยั 
ในปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๖๐ แห่ง บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่ง 
จงึตอ้งดำเนนิการดา้นการตลาดและสรา้งเครอืขา่ยนายหนา้เพือ่เพิม่และรกัษาสว่นแบง่ 
การตลาด ค่านายหน้าที่บริษัทจัดสรรให้แก่นายหน้า๖ (โบรกเกอร์) นั้นมีสัดส่วนสูง 
ถงึรอ้ยละ ๑๘ ของเบีย้ประกนัภยั นอกจากคา่นายหนา้ในขัน้ตอนการทำประกนัภยัแลว้  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทใช้เพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อมาก็มีสัดส่วนสูงเช่นเดียวกัน  
ด้วยเหตุนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดจึงมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ ๓๘ 

๔ล่าสุด คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีสาระสำคัญในการเพิ่มเติมกรณีที่ 
เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัยภาคสมัครใจ (ประกันชั้น ๑, ๒ หรือ ๓) โดยเอาประกันภัยครอบคลุม 
ความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก เพื่อลดความซ้ำซ้อน 
และความยุ่งยากในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะประกันของรถคู่กรณีที่มีประกันทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับรวมอยู่ใน 
บริษัทเดียวกัน.

๕ข้อมูลจากสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,  
รายงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษา เร่ือง การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, ๒๕๕๐.

๖หน้าที่ของนายหน้า คือ แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ และดำเนินการให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้มาพบกัน.
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ของเบี้ยประกันภัย ขณะที่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของระบบมีเพียงร้อยละ ๔๑ 
ของเบี้ยประกันที่จัดเก็บได้เท่านั้น๗

 นอกจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการดำเนินการที่สูงแล้ว ก็ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก 
หลายประการดว้ยกนั โดยเริม่เกดิขึน้เมือ่ผูป้ระสบภยัจากรถเขา้รบัการรกัษาพยาบาล  
ผู้ประสบภัยเหล่าน้ีจะต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองไปก่อน แล้วจึงทำเร่ือง 
ขอเบิกมายังบริษัทประกันวินาศภัยในภายหลัง อันก่อให้เกิดปัญหาหลักหรือภาระ 
สำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนในการที่จะต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว  
ยังจะต้องทนทุกข์กับอุบัติเหตุที่ตนได้รับอยู่ขณะเดียวกัน๘ 

 ในขัน้ตอนตอ่มา คอื การทำเรือ่งรอ้งขอคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากบรษิทัประกนั 
วนิาศภยันัน้ แมก้ฎหมายจะไดก้ำหนดหลกัฐานเพือ่ทีใ่ชย้ืน่ขอเบกิไวแ้ลว้กต็าม แตบ่รษิทั 
แต่ละแห่งต่างก็ได้กำหนดหลักฐานการขอเบิกและขั้นตอนการยื่นขอเบิกเป็นของ 
ตนเอง (อันเนื่องมาจากความพยายามในการบ่ายเบี่ยงเพื่อที่จะไม่ต้องชำระค่า 
สินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยจากรถ) หลักปฏิบัติในการขอเบิกของบริษัท 
แต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน อันส่งผลให้ผู้ประสบภัยหรือสถานพยาบาลต้อง 
ประสบปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการขอเบิกและการจัดหาเอกสารในการขอเบิก 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ดงักลา่ว ทัง้ทีเ่มือ่ผูป้ระสบภยัหรอืสถานพยาบาลไดย้ืน่เรือ่งรอ้งขอ 
ตามขั้นตอนแล้วกฎหมายได้กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจ่ายค่าเสียหาย 
เบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยภายใน ๗ วัน แต่ปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบันบริษัทประกัน 
วินาศภัยบางแห่งกลับยังคงดำเนินการล่าช้าไม่ยอมจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้  
ถึงแม้กฎหมายจะได้กำหนดมาตรการการลงโทษไว้ก็ตาม 

 สำหรับการจ่ายค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น ยิ่งล่าช้า 
และยุง่ยากมากขึน้ เนือ่งจากตอ้งรอผลพสิจูนค์วามผดิทางกฎหมาย อกีทัง้อาจตอ้ง
ทำเรือ่งขอเบกิตอ่มายงับรษิทัอกีแหง่หนึง่ ดว้ยเหตวุา่บรษิทัทีต่อ้งจา่ยคา่เสยีหายทีเ่กนิ 
จากค่าเสียหายเบื้องต้น คือ บริษัทของฝ่ายที่กระทำผิดอาจจะไม่ใช่บริษัทเดียวกันกับ
บริษัทที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก็ได้๙

๘แต่ทัง้นี ้ก็ยงัมีสถานพยาบาลบางแห่งโดยเฉพาะสถานพยาบาลของรฐับาลทีไ่ดด้ำเนินการทำเรื่องขอเบิกให้แกผู่้ประสบภยั
โดยตรง โดยที่ผู้ประสบภัยไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน.

๙ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถตั้งแต่ ๒ คันขึ้นไป ผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทของรถที่ 
ผู้ประสบภัยนั้นอยู่ และเมื่อพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้วพบว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก ผู้ประสบภัยก็จะต้องขอรับค่าเสียหาย 
ส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทของฝ่ายผิด ซึ่งเป็นคนละบริษัทกับบริษัทที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย  
แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้อยู่ในรถ บริษัทของรถที่ก่อเหตุทั้งหมดจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย สำหรับ 
ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะต้องขอรับจากบริษัทของฝ่ายผิด.

๗อัตราส่วนโดยประมาณ จากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย  
ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑, อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ (ข้อมูลล่าสุด  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ส่วนวิจัยและสถิติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ สำนักงาน คปภ.).
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 จากปัญหาความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ประสบภัยจากรถดังที่กล่าวมานั้น ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ทางรถผู้ประสบภัยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้เลี่ยงไปใช้สิทธิสวัสดิการการรักษา 
พยาบาลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กองทุน 
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิและกองทนุประกนัสงัคมแทน๑๐ สง่ผลใหภ้าระคา่ใชจ้า่ย 
ของกองทุนระบบอื่นเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งประเทศ  
เนื่องจากแหล่งเงินนั้นมาจากภาษีของประชาชน ส่วนกองทุนประกันสังคมนั้นมาจาก
เงินประกันตนของลูกจ้างทั่วประเทศ

๔. แนวคิดในการบริหารจัดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยภาครัฐ๑๑

  สืบเนื่องจากปัญหาของระบบประกันภัยรถภาคบังคับซึ่งมีมาเป็นระยะเวลา 
ยาวนานจนถงึปจัจบุนั จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารจดัการ 
การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถภาคบงัคบั เพือ่ใหร้ะบบประกนัรถภาคบงัคบัมเีอกภาพ 
และประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น  
ด้วยการกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการรับประกันภัยรถภาคบังคับแทนบริษัท 
ประกันวินาศภัย โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับเบี้ยประกันภัยพร้อมกับการ 
รับค่าจดทะเบียนหรือค่าต่อทะเบียนรถ เบี้ยประกันภัยที่กรมขนส่งทางบกรับไว้นั้น  

  ๑๐ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 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.

๑๑แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข 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 
ประกนัภยัลงได ้เพราะไมต่อ้งเสยีคา่นายหนา้เพือ่เพิม่และรกัษาสว่นแบง่การตลาด 
ดังเช่นกรณีบริษัทประกันวินาศภัย และในส่วนของเบี้ยประกันภัยที่เหลือก็จะ 
สามารถนำมาจัดสรรเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยเพิ่มจากระบบปัจจุบันได้๑๒ 

 โดยกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงิน 
จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถและเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกับการดำเนินการ  
ผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารกองทุนคือ สำนักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ  
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูลของกรมบญัชกีลาง หากผูป้ระสบภยับาดเจบ็ กองทนุจะจา่ย 
คา่รกัษาพยาบาลใหก้บัสถานพยาบาลโดยตรง ผูป้ระสบภยัไมต่อ้งทดรองจา่ยคา่เสยีหาย 
แต่อย่างใด แต่หากผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนั้น ทายาทของผู้ประสบภัย 
สามารถรอ้งขอรบัคา่เสยีหายไดโ้ดยตรงทีก่องทนุ ภายใตร้ะบบใหมน่ี้มหีนว่ยงานเดียว 
คือกองทุนที่รับเรื่องขอเบิกค่าเสียหาย ดังนั้น ปัญหาหลักการปฏิบัติในการขอเบิก
ที่แตกต่างกันจึงหมดไป ส่งผลให้ผู้ประสบภัยและสถานพยาบาลจึงไม่ต้องประสบกับ 
ปัญหาความยุ่งยากของขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายอีกต่อไป

 คา่เสยีหายทีผู่ป้ระสบภยัมสีทิธไิดร้บัภายใตร้ะบบใหมน่ี ้ไมต่อ้งรอผลพสิจูน ์
ความผิดทางกฎหมายเหมือนเช่นระบบปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้ประสบภัยเลี่ยงไปใช้สิทธิ
ระบบประกันสุขภาพระบบอื่นจึงหมดตามไปด้วย นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ยังกำหนดให้ผู้ประสบภัยทุกราย ไม่ว่าจะประสบเหตุเนื่องจากกรณีใดก็ตาม เช่น 
ประสบเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัย ประสบเหตุจากรถชนแล้วหลบหนี ล้วนมีสิทธิ 
ไดร้บัคา่เสยีหายจากกองทนุเทา่เทยีมกนัทกุคน ซึง่การทีจ่ะดำเนนิการตามกฎหมาย 
ฉบับนี้ได้ ก็มีความจำเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้ฉบบัทีแ่กไ้ขทกุฉบบักอ่น เนือ่งจากเปน็การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหม ่
ทั้งระบบ

 แตอ่ยา่งไรกต็าม การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถตามโครงสรา้งใหมน่ี ้แมจ้ะมี
จดุเดน่ทีน่า่จะสามารถแกไ้ขปญัหาทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้ทีผ่า่นมาไดใ้นหลายประการ 
ดังที่กล่าวข้างต้น แต่ก็มีข้อเสียในหลายประการด้วยกันที่อาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต  
กล่าวคือ

 ประการแรก คอื อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิทีร่บัทำประกนัภยัรถภาคบงัคบั 
โดยเฉพาะบรษิทัประกนัวนิาศภยัขนาดเลก็ทีป่ระกอบธรุกจิรบัประกนัภยัรถภาคบงัคบั 
เป็นหลัก และกลุ่มบุคคลที่ดำเนินงานในธุรกิจนี้ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับ 

  ๑๒จากการประมาณสัดส่วนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยภายใต้พระราชบัญญัติฉบับใหม่ 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  
เพราะถ้าเปลี่ยนหลักการให้รัฐบริหารและอุดหนุนจ่ายสินไหมทุกกรณีที่มีการ 
ประสบเหตทุางรถ แตไ่มใ่หส้ทิธแิกบ่รษิทัประกนัซึง่ไดจ้า่ยคา่สนิไหมทดแทนไปแลว้
รบัชว่งสทิธไิปไลเ่บีย้เอาแกผู่ท้ีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ 
อยา่งรา้ยแรง อนัขดักบัหลกัทีว่า่เมือ่มรีถยนตก์ย็อ่มทีจ่ะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
จะทำใหป้ระชาชนขาดความระมดัระวงัในการขบัขีแ่ละไมใ่สใ่จหว่งใยคณุภาพชวีติ 
ของผูอ้ืน่ เทา่กบัเปดิชอ่งใหใ้ครตอ่ใครกต็ามทีต่อ้งการจะไปทำละเมดิกบัคนอืน่ เชน่ 
ขับรถชนคนแล้วหลบหนี หรือขับรถแข่งกันบนท้องถนน แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของภาครัฐดำเนินการรักษาไป โดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
เพราะเหตุที่รัฐเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้หมด อันเป็นการผิดจรรยาบรรณขั้นพื้นฐาน 
ของสงัคม เพราะฉะนัน้ หากมกีารดำเนนิการตามโครงสรา้งใหมน่ีจ้รงิในภายหนา้ กค็วร 
ใหก้องทนุฯ ซึง่ไดจ้า่ยคา่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่ป้ระสบภยั สามารถรบัชว่งสทิธไิปไลเ่บีย้ 
เอากับบรรดาผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ได้ต่อไปด้วย 

๕. ความพยายามในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการโดยให้ 

ภาครฐัเปน็ผูด้ำเนนิการแทนบรษิทัประกนัวนิาศภยั ทางสำนกังานคณะกรรมการกำกบั 
ดแูลการประกนัภยั (คปภ.) ซึง่เปน็หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีก่ำกบัดแูล ไดเ้รง่ดำเนนิการแกไ้ข 
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 
ให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้จัดทำข้อตกลงลำดับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล  

  ๑๓ธุรกิจประกันวินาศภัยประกอบด้วย 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 
ในการใชส้ทิธเิบกิคา่รกัษาพยาบาล โดยกำหนดใหผู้ป้ระสบภยัจากรถตอ้งเบกิคา่รกัษา 
พยาบาลจากบรษิทัทีร่บัประกนัภยั ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถฯ จนกวา่ 
จะเตม็สทิธทิีไ่ดร้บัตามกฎหมายกอ่น หลงัจากนัน้ถงึจะใชส้ทิธเิบกิสว่นทีเ่กนิไปตามสทิธิ 
เฉพาะตัวที่ผู้ประสบภัยจากรถมีอยู่ 

 นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จะเพิ่มความเข้มงวดให้บริษัทประกันวินาศภัย  
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  
หากฝา่ฝนืจะทำการปรบัในอตัราสงูสดุ และประกาศชือ่บรษิทัทีถ่กูลงโทษผา่นทาง
เว็บไซต์ คปภ. เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ 

 มาตรการเหล่านี้ดูเสมือนว่าต้องการที่จะเอาใจผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งน่าจะ 
แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดนัก เพราะเป็น 
การแกป้ญัหาทีป่ลายเหตมุากกวา่ โดยมาตรการหนึง่ทีน่า่สนใจและปฏบิตัไิดไ้มยุ่ง่ยาก 
จนเกินไป และอาจเป็นทางออกของปัญหาดังที่กล่าวได้โดยที่ไม่จำต้องยกเลิก 
กฎหมายเดิม เพราะปมปัญหาของประกันรถภาคบังคับที่สำคัญและเป็นประเด็นที่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบมากที่สุดนั้นอยู่ที่เงื่อนไขการจ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าล่าช้า 
และยุ่งยาก แต่กลับถูกมองข้ามไป คือ ให้ผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทสามารถ 
ร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้โดยตรง 
ทุกกรณี (โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่รับ 
ประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุเท่านั้น) 

 จากเดมิทีต่อ้งยืน่ขอรบักบับรษิทัทีร่บัประกนั แตบ่รษิทัรบัประกนักพ็ยายาม 
หาวิธีการบ่ายเบ่ียงให้เกิดความยุ่งยากหรือไม่สะดวกแก่ผู้มาขอรับค่าสินไหมทดแทน 
เท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของ 
ผูป้ระกอบธรุกจิทีต่อ้งการผลกำไรมากทีส่ดุ และเปน็เรือ่งทีแ่กไ้ขไดย้าก ประกอบกบั 
การพัฒนาการจ่ายสินไหมให้กับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผู้ซื้อประกัน 
รถจักรยานยนต์ของบริษัทกลางฯ เองในปัจจุบันก็มีความรวดเร็ว สามารถอนุมัติจ่าย 
ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากรถได้ทันทีต้ังแต่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล เพราะม ี
ระบบไอทีเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลทั่วประเทศอยู่แล้วนั้น น่าจะทำให้แนวคิดในการ 
เปลี่ยนแปลงการประกันรถภาคบังคับจากบริษัทประกันวินาศภัยมาให้ภาครัฐบริหาร
จัดการเอง ล้มเลิกลงได้ ดังนั้น จึงควรทบทวนมาตรการดังกล่าวนี้ด้วย

๖. บทสรุป 
 การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ถือเป็นมาตรการหน่ึงท่ีสำคัญและมีความจำเป็น 

ที่แต่ละสังคมต้องมีอยู่เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนในกรณีที่ได้รับความเสียหาย 
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หรือความเดือดร้อนอันเกิดจากรถ โดยมีหลักการที่ว่าเมื่อมีรถยนต์ในครอบครอง 
กย็อ่มทีจ่ะตอ้งมคีวามรบัผิดชอบตอ่สงัคม แม้วา่กฎหมายคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ 
ในประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ก็ได้มีความพยายาม 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ 
ผูป้ระสบภยัจากรถไดร้บัความชว่ยเหลอืตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และเพือ่ลบภาพ 
ความรู้สึกเบ่ือหน่ายและเอือมระอาในการดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายของประชาชน 
ให้ได้ในที่สุด ซึ่งก็น่าจะทำให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลงได้บ้างไม่มากก็น้อย 

 แต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วมาตรการต่าง ๆ  เหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ได้อย่างแท้จริง ก็เป็นการสมควรที่จะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบัน ด้วยการปรับเปลี่ยนให้ภาครัฐเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ 
บริหารจัดการแทนทั้งหมดหรือตามแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและ 
นา่จะไดผ้ลดใีนการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ทัง้นี ้แมจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ 
ประกันภัยรถ แต่ก็จำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น ขณะที่ผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับนั้นได้กลับไปอยู่กับประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  

 อย่างไรก็ตาม คำตอบสุดท้ายท่ีจะตอบได้ว่าถึงจุดท่ีจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนหน่วยงานที่ 
ทำหนา้ทีก่ำกบัดแูล วา่มคีวามเขม้แขง็พอเพยีง หรอืสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
ต่อสังคมได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสขนาดไหนหรือไม่เพียงไร  

เอกสารอ้างอิง 

• สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงาน 
ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษา เร่ือง การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, 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)




