
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ:  
ผลกระทบ การประกันภัยและการชดเชยเยียวยา 

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สุเมธ องกิตติกุล 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

สนับสนุนทุนวิจัยโดย 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

3 เมษายน 2556 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 



ประเด็นการน าเสนอ 
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3. 

5. 

การเยียวยาจากระบบประกันภัย 

การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 4. 

การเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพ่ือยกระดับความปลอดภัย 

1. แนวทางการศึกษา 

ผลการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 2. 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 



ส่วนที ่    1 
แนวทางการศึกษา 

3 



โจทยวิ์จยั - อบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ 

• การชดเชยเยียวยาเม่ือเกิดอบุติัเหต ุเหมาะสมหรือไม่ 
• ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่ารกัษาพยาบาล 
• ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 

• ระบบประกนัภยัอบุติัเหตใุนปัจจบุนั เหมาะสมกบัผูโ้ดยสารรถโดยสาร
สาธารณะหรือไม่ 
• ภาคบงัคบั 
• ภาคสมคัรใจ 

• กลไกการเช่ือมโยงความรบัผิดชอบเพ่ือยกระดบัความปลอดภยัของรถ
โดยสารสาธารณะ 
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กรอบแนวคิด 
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ประเด็นค าถาม - การชดเชยค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ 
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• ค่าชดเชยที่เหมาะสม – กรณีบาดเจ็บ/เสียชวีิต 
• ค่าชดเชยที่ทันกับค่าใช้จ่าย 

• กระบวนการไกล่เกลี่ยที่ใชเ้วลานาน 
• ผู้กระท าผิดร่วมรับผดิชอบ (Accountability) 

• ผู้ถือใบอนุญาต และ/หรือ ผู้ประกอบการร่วมบริการ 
 



ส่วนที ่    2 
ผลการส ารวจผูป้ระสบอบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ 
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ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
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• มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้ให้ค าแนะน ากับผู้ประสบเหตุรถโดยสาร
สาธารณะตั้งแต่ปี 2551 รวมให้ความช่วยเหลือมากกว่า 150 กรณี 

• มพบ. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ประสบเหตุที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ ในรูปของลักษณะของความเสียหายและการเรียกร้อง
ค่าชดเชยเยียวยาต่างๆ 

• ทีมวิจัยขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสบเหตุจาก บริษัทขนส่งจ ากัด (บขส.) 
ได้มาส่วนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบ 

กลุ่มข้อมูลนี้ เป็นประโยชน์ในการศึกษาผลกระทบจากอุบัติเหตุ  
รวมถึงการเยียวยาจากระบบประกันภัยและการเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาต่างๆ 
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แหล่งที่มา 
กรณี 

ผู้ประสบเหต ุ
กรณีญาติ 

ผู้ประสบเหต ุ
รวม 

ข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 76 21 97 
ข้อมูลจากบริษัทขนส่ง 39 6 45 

รวม 115 27 142 

ลักษณะข้อมูล 

ผู้ตอบแบบสอบถาม เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
บาดเจ็บ

สาหัส 

บาดเจ็บ

ทั่วไป 
รวม 

กรณีผู้ประสบเหต ุ 0 4 33 78 115 

กรณีญาติผู้ประสบเหตุ 22 1 2 2 27 

รวม 22 5 35 80 142 
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ลักษณะข้อมูล 

ข้อมลูทัง้หมด 142 ราย 

กรณีผู้ประสบเหต ุ115 ราย 

กรณีท่ีคดีความสิน้สดุแล้ว 
95 ราย 

ทพุพล
ภาพ 

2 ราย 

บาดเจ็บ
สาหสั   

25 ราย 

บาดเจ็บ
ทัว่ไป  

67 ราย 

กรณีท่ีคดีความยงัไม่สิน้สดุ 
20 ราย 

ทพุพล
ภาพ 

2 ราย 

บาดเจ็บ
สาหสั 

7 ราย 

บาดเจ็บ
ทัว่ไป 

11 ราย 

กรณีญาตผิู้ประสบเหต ุ27 ราย 

กรณีท่ีคดีความสิน้สดุแล้ว 
16 ราย 

เสียชีวิต 

12 ราย 

ทพุพล
ภาพ 

2 ราย 

บาดเจ็บ
สาหสั 

2 ราย 

กรณีท่ีคดีความยงั
ไม่สิน้สดุ 11 ราย 

เสียชีวิต 

10 ราย 

ทพุพล
ภาพ 

1 ราย 
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อายุเฉลี่ย  35.32 ปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 37,134 บาท 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

0%

10%

20%

30%

40%

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 มากกว่า 71 

ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ 
 

ร้อยละผู้ประสบเหตุ 
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การชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย 

ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยทั้งหมดที่ได้รับ  

(ค่ารักษาพยาบาลรวมกับค่า

สินไหมทดแทนที่เรียกร้องจากศาล) 
กรณีข้อมูลจาก กรณีข้อมูลจาก กรณีข้อมูลจาก 

มพบ. บขส. มพบ. บขส. มพบ. บขส. 
จ านวนข้อมูล 27 22 27 22 52 22 

ค่าเฉลี่ย 62,303 54,452 36,897 50,570 145,697 106,886 

ค่าต่ าสุด 800 800 700 800 800 5000 

ค่าสูงสุด 265,737 313,000 198,949 310,000 1,142,809 400,000 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

68,321 75,055 48,114 75,752 226,816 121,911 

กรณีที่คดีความสิ้นสุดแล้ว 
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การชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย 

กรณีที่คดีความสิ้นสุดแล้ว 

เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บทั่วไป 

จ านวน 10* 2 24 50 

ค่าเฉลี่ย 526,404 500,000 241,669 71,907 

ค่าต่ าสุด 142,967 300,000 16,440 800 

ค่าสูงสุด 1,621,080 750,000 1,142,809 600,000 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 431,704 282,842 259,820 113,847 

*ตัดกรณีที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายสูงสดุและต่่าสุดออก 2 กรณี 



การส ารวจผลกระทบจากอุบัติเหตุรถโดยสาร 

14 

การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

ไม่ข้ึนศาล 
กระบวนการสิ้นสุดที่การ

ไกล่เกลี่ยแล้ว 
กระบวนการสิ้นสุดที่ศาล

ชั้นต้น 
ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว 

กระบวนการไกล่เกลี่ยยัง
ไม่สิ้นสุด 

มพบ. 4.12% 36.08% 23.71% 5.15% 30.93%
บขส. 94.87% 5.13%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

การยุติคดีความ 

ไม่ขึ้นศาล 
กระบวนการสิ้นสุดที่
การไกล่เกลี่ยแล้ว 

กระบวนการสิ้นสุดที่
ศาลชั้นต้น 

ศาลชั้นต้นพิพากษา
แล้ว 

กระบวนการไกล่เกลี่ย
ยังไม่สิ้นสุด 

ร้อยละคดีความ 32.39% 26.06% 16.20% 3.52% 21.83%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%

การยุติคดีความ 
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ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/เรียกร้องคา่เสยีหาย 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการไกล่เกลี่ย 19.75 เดือน 

กรณีผู้ประสบเหตุและญาติผูป้ระสบเหตุ 93 ราย 

กระบวนการส้ินสุดที่
การไกล่เกลี่ยแล้ว 37 

ราย 

กระบวนการส้ินสุดที่
ศาลชั้นต้น 23 ราย 

ศาลชั้นต้นพิพากษา
แล้ว 5 ราย 

กระบวนการไกล่เกล่ีย
ยังไม่สิ้นสุด 28 ราย 

จ่านวนเดือน 16.82 23.62 23.60 7.73
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ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย 
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ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/เรียกร้องคา่เสยีหาย 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการไกล่เกลี่ย 18.83 เดือน 

กรณีผู้ประสบเหตุ 72 ราย 

กระบวนการส้ินสุดที่
การไกล่เกลี่ยแล้ว 33 

ราย 

กระบวนการส้ินสุดที่
ศาลชั้นต้น 18 ราย 

ศาลชั้นต้นพิพากษา
แล้ว 4 ราย 

กระบวนการไกล่เกล่ีย
ยังไม่สิ้นสุด 17 ราย 

จ่านวนเดือน 17.98 19.35 23.50 7.50
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ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย 
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ปัญหาอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

ความล่าช้าในการ
พิสูจน์ถูกผิด 

ค่าเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อ

ประสานงาน 

ไม่เข้าใจสิทธิความ
คุ้มครอง 

การชดเชยตาม
ฐานานุรูป 

ต้องการจบปัญหา
โดยเร็วแม้จะไม่ได้การ

ชดเชยที่เป็นธรรม 

การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้เสียหาย 

มพบ. 81.44% 52.58% 20.62% 16.49% 14.43% 8.25%
บขส. 33.33% 40.00% 40.00% 13.33% 40.00% 11.11%
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ปัญหา/อุปสรรค ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

ความล่าช้าในการ
พิสูจน์ถูกผิด 

ค่าเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อ

ประสานงาน 

ไม่เข้าใจสิทธิความ
คุ้มครอง 

การชดเชยตาม
ฐานานุรูป 

ต้องการจบปัญหา
โดยเร็วแม้จะไม่ได้การ

ชดเชยที่เป็นธรรม 

การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้เสียหาย 

จ่านวนผู้ประสบเหตุ 66.20% 48.59% 26.76% 22.54% 15.49% 9.15%
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ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย  
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ปัญหาอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

มพบ. 
• ความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด 
• ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ประสานงาน 

บขส. 
• ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ประสานงาน 
• ไม่เข้าใจสิทธิความคุ้มครอง 
• ต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้จะได้รับ

การชดเชยอย่างไม่เป็นธรรม 

• ความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด เป็นปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหาย (การเจรจาจ่ายค่าเสียหายในกรณี
ของ มพบ. ได้ข้อสรุปน้อย ท่าให้ต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายในขั้นฟ้องร้อง) 

• ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน มักไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานที่ชัดเจน ท่าให้ยากที่จะ
เรียกร้องเป็นค่าใช้จ่าย 

• กรณีของ บขส. การไม่เข้าใจสิทธิความคุ้มครองยังเป็นปัญหา  
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การชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย 

กรณีที่คดีความสิ้นสุดแล้ว 

กรณีผู้ประสบเหตุ  
บาดเจ็บทั่วไป 

ไม่ขึ้นศาล 
กระบวนการสิ้นสุดที่

การไกล่เกลี่ยแล้ว 

กระบวนการสิ้นสุดที่

ศาลชั้นต้น 

ศาลชั้นต้นพิพากษา

แล้ว 
จ านวน 40 33 18 4 
ค่าเฉลี่ย 73,563 161,834 108,703 39,166 
ค่าต่ าสุด 1,000 8,000 4,000 7,500 
ค่าสูงสุด 450,000 700,000 1,142,809 100,000 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 113,733 202,039 271,853 52,698 
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การชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย 

กรณีที่คดีความสิ้นสุดแล้ว 

กรณีผู้เสียชีวิต 
ค่าสินไหมทดแทนท้ังหมด

ทั้งข้ึนศาลและไม่ขึ้นศาล* 

ค่าสินไหมดทดแทนทั้งหมด

กรณีไม่ขึ้นศาล 3 ราย 

ค่าสินไหมทดแทนท้ังหมด

กรณีข้ึนศาล 7 ราย 

จ านวน 10 3 7 

ค่าเฉลี่ย 526,404 366,666 594,863 

ค่าต่ าสุด 142,967 200,000 142,967 

ค่าสูงสุด 1,621,080 450,000 1,621,080 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 431,704 144,337 504,364 

*ตัดกรณีที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายสูงสดุและต่่าสุดออก 2 กรณี 
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ความพึงพอใจของผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหต ุ
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ (เรียงตามล าดับ) เต็ม 100คะแนน 

1. การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 63.61 คะแนน 
- ไดร้ะดับความพึงพอใจจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่พยาบาล สถานพยาบาล ต่ารวจ ตามล่าดับ  

- ปัญหาที่พบเกี่ยวข้องกับความไม่เชื่อม่ันในความโปร่งใสของต่ารวจ 

2. การด าเนินการทางแพ่ง 55.92 คะแนน 
- ผู้ประสบเหตุมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด่าเนินการทางแพ่งที่สูงกว่าญาติผู้ประสบเหตุ  

- ปัญหาทีพ่บเกี่ยวข้องกับการด่าเนินคดีความ การฟ้องร้อง จ่านวนเงินที่ศาลตัดสิน และความล่าช้าทั้งในการตัดสินคดีและการช่าระค่าเสียหายของจ่าเลย 

3. การประกันภัย 35.35 คะแนน 
- ญาติผู้ประสบเหตุมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่สูงกว่ากรณีผู้ประสบเหตุ 

- ความพึงพอใจส่าหรับกระบวนการทางการแพทย์ของบริษัทประกันภัยมีสูงที่สุด 

- ปัญหาที่พบเกี่ยวข้องกับความไม่พอใจที่บริษัทประกันมีการต่อรองจ่านวนเงินค่าเสียหาย 

4. การด าเนินการทางอาญา 36.72  คะแนน 
- ญาติผู้ประสบเหตุมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่ากรณีผู้ประสบเหตุ 

ผู้ประสบเหตุที่ได้ข้อมูลมาจาก มพบ. มีความพึงพอใจน้อยกว่าผู้ประสบเหตุที่ได้ข้อมูลมาจาก บขส. โดยสาเหตุน่าจะมาจากการท่ีเมื่อผู้ประสบเหตุ
รู้สึกไม่พอใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องหาหน่วยงานช่วยเหลือ เช่น มพบ. และการท่ีผู้ประสบเหตุท่ีได้ข้อมูลมาจาก มพบ. นั้นมีความ
เข้าใจในสิทธิของตนเองมากกว่าผู้ประสบเหตุจาก บขส. จึงท่าให้เข้าใจถึงความไม่เป็นธรรมของบริษัทประกันภัย อันส่งผลถึงระดับความพึงพอใจ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ประสบเหตุและญาติผูป้ระสบเหตุ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประสบเหตุและญาตผิู้ประสบเหตุ

คนขับรถโดยสาร
     ร้อยละ 50

สภาพรถ 
ร้อยละ 7

ก หมาย 
ร้อยละ 10

บริษัทรถโดยสาร 
ร้อยละ 8

ไม่ประมาท

ตรวจสอบ

บทลงโทษ ตรวจสอบ
สภาพรถ

การควบคุมความเร็ว 
การคาดเข็มขัดนิรภัย

เพิ่มบทลงโทษแก่
บริษัทรถโดยสาร

วงเงิน
ประกัน

คนขับรถโดยสารสาธารณะ  
- ให้คนขับรถโดยสารสาธารณะขับรถโดยไม่ประมาท ตระหนักถึงชีวิตผู้ที่โดยสารรถ

โดยสารสาธารณะ (ร้อยละ 13) 
- ให้มีการตรวจสอบคนขับรถโดยสารทั้งในเรื่องประวัติย้อนหลังในการขับขี่ 

ตรวจสอบศักยภาพและความรู้ประจ่าปี รวมถึงการตรวจสอบสภาพร่างกายและสติ
ก่อนที่จะขับรถในทุกๆ ครั้ง ตลอดจนเวลาในการพักผ่อนและระดับแอลกอฮอล์ 
(ร้อยละ 15) 

- ให้เพิ่มบทลงโทษแก่คนขับรถโดยสาร เช่น การยึดใบขับขี่ การบันทึกประวัติผู้ขับขี่ 
บทลงโทษทางอาญาโดยไม่ต้องรอลงอาญา และการชดใช้ค่าเสียหาย (ร้อยละ 14) 

สภาพของรถโดยสาร 
- ให้มีการตรวจสอบสภาพรถ ท้ังในเรื่องอายุการใช้งาน สภาพก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง 

(ร้อยละ 7 ) 

กฎหมาย  
- เพิ่มข้อก่าหนดในก หมาย คือ การควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ การ

บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัย  
- เพิ่มระบบการคัดเลือกผู้ประกอบการและคนขับรถโดยสาร 
- เพิ่มวงเงินประกันและปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายค่าท่าขวัญ  

บริษัทผู้ประกอบการ 
- มีบทลงโทษแก่บริษัทผู้ประกอบการอย่างรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อที่ผู้ประกอบการ

จะได้มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและน่าไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการ
เดินรถ  

- ให้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ประสบเหตุ  
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ความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยา เม่ือเกิดอุบัติเหตุ: ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล 

กรณีบาดเจ็บ

สาหัส 

ค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายหลังออกจาก

โรงพยาบาล 

รวม 

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

จ านวน 12 12 15 5 12 12 

ค่าเฉลี่ย 106,295 87,677 16,777 28,200 121,903 96,927 

ค่าต่ าสุด 5,000 5,000 360 12,000 5,000 5,000 

ค่าสูงสุด 310,000 310,000 51,000 51,000 313,000 310,000 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
90,301 85,131 17,049 14,939 93,536 84,408 

- กรณีบาดเจ็บทั่วไป: จ่านวนเงินที่ได้รับนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคุ้มครองค่า
รั กษาพยาบาลตาม พรบ .  คุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ อยู่ที่ประมาณ 22,802 
บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วงเงิน 50,000 บาท ที่
สามารถเบิกได้ท่าให้มีความเหมาะสม  

- กรณีที่บาดเจ็บสาหัส: ค่ารักษาพยาบาลที่
เกิดขึ้น อยู่ที่  121,903 บาท ซึ่งสูงกว่า
จ่านวนวงเงิน 50,000 บาท จึงไม่เหมาะสม
เท่าท่ีควร 

- ผู้ประสบเหตุที่เป็นผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะนั้นถือเป็นบุคคลที่ 3 ในการเกิด
เหตุ แสดงว่ า ไม่ มี ส่ วนผิ ดต่ อการ เกิ ด
อุบัติเหตุ ดังนั้นผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ
ค่ า รั กษ าพยาบ าล เ ต็ ม จ่ า น วน  แ ละ
ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข ณ ะ อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาล และหลังออกจากโรงพยาบาล 

กรณีบาดเจ็บ

ทั่วไป 

ค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายหลังออกจาก

โรงพยาบาล 

รวม 

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

จ านวน 38 35 38 10 38 35 

ค่าเฉลี่ย 25,703 22,078 11,334 4,150 32,213 22,802 

ค่าต่ าสุด 500 700 100 150 800 700 

ค่าสูงสุด 200}000 200,000 100,000 8,400 202,750 202,750 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
42,980 38,768 18,755 2,604 44,807 39,141 
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ความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยา เม่ือเกิดอุบัติเหตุ: ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได ้

รายละเอียด 

ความเหมาะสมของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 

ค่าสินไหมทดแทน

การขาดรายได้ 

รายได้ที่ขาดจาก 

การประสบอุบัติเหตุ 

รายได้ครัวเรือน/

เดือน 

จ านวน 20 20 20 

ค่าเฉลี่ย  152,372 51,610 32,700 

ค่าต ่าสดุ 3,000 400 9,000 

ค่าสงูสดุ 592,796 240,000 12,000 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

189,025 59,592 27,949 

ความเหมาะสมทางด้านจ านวนเงินชดเชย  
- ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้มากกว่าค่าขาด
รายได้จากการประสบอุบัติเหตุประมาณ 3 เท่า และ
มากกว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 5 เท่า  

ความเหมาะสมทางด้านระยะเวลา  
- ระยะเวลาที่ขาดรายได้ : ค่าสินไหมทดแทนการ
ขาดรายได้ท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 
5 เท่า หรือ 5 เดือน ซึ่งมากกว่าระยะเวลาท่ีผู้ประสบ
เหตุส่วนใหญ่ใช้ในการพักรักษาตัวก่อนจะเร่ิมท่างาน
ได้ ซึ่งคิดเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน 

- ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย: จาก
ระยะเวลาเฉลี่ยในการด่าเนินคดีความเพื่อเรียกร้องค่า
สินไหมจากศาลท่ีนานเกิน 1 ปี ท่าให้การได้รับค่า
สินไหมทดแทนการขาดรายได้นั้นอาจล่าช้าเกินไป 

ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประสบเหตุในแบบสอบถาม จึงมีความเหมาะสมในด้านจ านวนเงินและระยะเวลา
ขาดรายได้ที่จ านวนเงินดังกล่าวสามารถชดเชยได้ แต่ความล่าช้าในการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าเสียหายนั้นเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ 
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สรุปประเด็นจากข้อมูลแบบสอบถาม 

• ผู้ประสบเหตุจ านวนไม่น้อยยังเลือกวิธีการเรียกร้องค่าเสียหายโดยไม่ด าเนินการผ่านศาล 
ซึ่งแสดงให้ถึงการขาดความเข้าใจในสิทธิที่ผู้ประสบเหตุพึงมี 

• การชดเชยค่ารักษาพยาบาล มีความเหมาะสมทางด้านจ านวนเงิน ส าหรับกรณีผู้บาดเจ็บ
ทั่วไป แต่ยังไม่เหมาะสมส าหรับผู้บาดเจ็บสาหัส อย่างไรก็ตาม ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลเต็มจ านวน และครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายขณะอยู่ในโรงพยาบาล และ
หลังออกจากโรงพยาบาล 

• การชดเชยค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ มีความเหมาะสมในด้านของจ านวนเงินที่
สอดคล้องกับระยะเวลาที่ขาดรายได้ แต่ไม่รวมถึงระยะเวลาในการเรียกร้องเพื่อให้ได้มา
ซึ่งค่าสินไหมดังกล่าวค่อนข้างนาน และถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ 

• ค่าเสียหายที่ได้รับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รวมค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าสินไหมทดแทนไว้ด้วยกันนั้น ควรมีการแยกค่าชดเชยออกจากกันให้ชัดเจน 
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สรุปประเด็นจากข้อมูลแบบสอบถาม 

• ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ประสบเหตุที่ได้ข้อมูลมาจาก 
มพบ. เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด และค่าเดินทาง-ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงานที่ค่อนข้างสูง ส าหรับทาง บขส. นั้น ปัญหาจะเกี่ยวข้องกับการไม่เข้าใจสิทธิ
ความคุ้มครองที่พึงได้รับ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานที่ค่อนข้างสูง 
และมีความต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้จะได้รับการชดเชยที่ไม่เป็นธรรม 

• ความพึงพอใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุของผู้ประสบเหตุและญาติที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การด าเนินการทางแพ่ง การประกันภัย 
และการด าเนินการทางอาญา ตามล าดับ 

• ผู้ประสบเหตุและญาติมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่องของคนขับรถโดยสาร
สาธารณะ สภาพรถโดยสารสาธารณะ กฎหมาย และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะ 
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การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบัน 

• ปัจจุบัน ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ได้รับความคุ้มครองจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

• เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ ผู้ประสบภัยท าเรื่องร้องขอไปที่บริษัทประกันวินาศภัย 
บริษัทจะด าเนินการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย  
– ค่าเสียหายเบื้องต้น - ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด  
– ค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น – รอพิสูจน์ถูกผิด 

• ผู้ประสบภัยที่เป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าเสียหายทั้งสิ้นไม่เกิน  
– กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย 
– กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย 
– แต่หากผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายผิดก็จะได้รับเพียงคา่เสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 

 



การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบัน 
สรุปวงเงินคุ้มครอง 

บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
บาดเจ็บ – ทุพพลภาพ 

หรือ  
บาดเจ็บ – เสียชีวิต 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 

วงเงินคุ้มครอง
ผู้ประกันภัยเมื่อรวม
ค่าเสียหายเบื้องต้น  

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุมีสิทธิได้คา่ชดเชยรายวันส าหรับการพักรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลวันละ 200 ไม่เกิน 20 วัน 



การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบัน 
สรุปวงเงินคุ้มครอง 

บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
บาดเจ็บ – ทุพพลภาพ 

หรือ  
บาดเจ็บ – เสียชีวิต 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 

วงเงินคุ้มครอง
ผู้ประกันภัยเมื่อรวม
ค่าเสียหายเบื้องต้น  

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

ข้อเสนอ
คณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข 2550 

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

หรือ  
150,000 บาท 

100,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล  

(ไม่เกิน 150,000 บาท)  
+ 100,000 บาท 



วงเงินคุ้มครองประกันภัยบุคคลที่สามในต่างประเทศ - 
การบาดเจ็บต่อร่างกาย 

ประเทศ 
วงเงินประกันภัยต่อบุคคล  

USD บาท 
อังกฤษ 31,400,000 942 ล้านบาท 

กรีซ 686,000 20,580,000 

ญี่ปุ่น ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด 

เกาหลี 57,000 1,710,000 

ไต้หวัน 47,000 1,410,000 

สิงคโปร์ ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด 

มาเลย์เซีย ไม่จ่ากัด ไม่จ่ากัด 

ฟิลิปปินส์ 1,000 30,000 

อินโดนีเซีย 220 6,600 

ไทย 6,666 200,000 

ท่ีมา: Motor Insurance Working Group (2010) Normative and .Management Characteristics of Motor Third Party 
Liability Insurance in the World.  
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การเปลี่ยนแปลงวงเงินคุ้มครอง 

• ค่าสั่ งนายทะเบียนที่  10/2544 
ปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด 
ไม่รวมภาษีอากร จากปี 2536     
ในรถยนต์ทุกประเภท 

• ค่าสั่ งนายทะเบียนที่  7/2545
ยกเลิกค่าสั่ง 10/2544 และปรับ
ลดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด ไม่
รวมภาษี อ ากร  ในรถยนต์ทุ ก
ประเภท มีเพียงรถจักรยานยนต์ 
75-125 ซีซี ที่ปรับเพิ่ม 

• ค่าสั่ งนายทะเบียนที่  1/2551
ยกเลิกค่าสั่ง 15/2548 และปรับ
ลดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด ไม่
รวมภาษีอากร ในรถยนต์นั่งไม่เกิน 
7 คน รถโดยสารเกิน 7 คน ขนาด 
15  ที่ นั่ ง  และรถยนต์ บร รทุ ก 
น้่าหนักไม่เกิน 3 ตัน และปรับเพิ่ม
ในรถจักรยานยนต์ 75-125 ซีซี 

ค่าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เพื่อแก้ไข

ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครอง

ผู้ประสบภัยและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

กฎกระทรวงก าหนดความเสยีหายที่
จะให้ได้รับคา่เสยีหายเบือ้งต้น 

จ านวนเงินคา่เสยีหายเบือ้งต้น และ
การร้องขอรับและการจ่ายคา่เสยีหาย

เบือ้งต้น พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2540 
ออกตามความใน พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ที่มา: ค่านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ่ากัด (มหาชน) และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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การเปรียบเทยีบ Claim Ratio ระหว่างการเพิม่และไม่เพิ่มวงเงิน 200,000 บาท  
ภายใต้ข้อสมมติว่า จ่านวนความเสียหายจาก

การบาดเจ็บทุกประเภทและทุพพลภาพไม่
เปล่ียนแปลง 

หากไม่มีการเพ่ิมวงเงินเป็น 200,000 บาท 
Claim Ratio และค่าเฉลี่ยการ Claim/ครั้ง 
ลดลงภายหลังปี 2552 
• ค่า Claim ratio ลดลง 6.77% จาก 

54.23% ไปเป็น 47.45% และลดลง 8.61% 
จาก 58.23% ไปเป็น 49.61% ในปี 2553 
และ 2554 ตามล่าดับ 

• ค่าเฉลี่ยการ Claim/ครั้ง ลดลง 20.01% 
จาก 15,920 บาท ไปเป็น 13,932 บาท และ
ลดลง 10.05% จาก 17,993 บาท ไปเป็น 
15,331 บาท ในปี  2553 และ  2554 
ตามล่าดับ  
แต่ Claim Ratio และมูลค่าการ Claim/ครั้ง 

ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นภายหลังจากปี 2552 
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• ผู้ประสบเหตุ (ผู้โดยสาร) ไม่ควรต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ก่อนได้รับเงินเยียวยาหรือ
ชดเชย (อย่างน้อยค่ารักษาพยาบาล) 

• การเพ่ิมวงเงินคุ้มครองของบริษัทประกันฯ 
• การเพ่ิมวงเงินตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
• การก าหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะท าประกันภัยภาคสมัครใจ 

(ท าให้วงเงินชดเชยเพ่ิมมากขึ้น) 
• การแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

• วงเงินค่ารักษาพยาบาลปัจจุบัน 50,000 บาท ควรเพิ่มเป็น 150,000 บาท 
• วงเงินชดเชยปัจจุบัน 200,000 บาท หักค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) ควร

เปลี่ยนแปลงเป็น 200,000 บาท ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล 



ส่วนที ่    4 
การเรียกร้องค่าเสียหายจากอบุติัเหตรุถโดยสาร
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• ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงนิ 
• ค่ารักษาพยาบาล 
• ค่าขาดรายได ้
• ค่าขาดไร้อุปการะ 

• ค่าเสียหายทีไ่ม่เป็นตัวเงิน 
• ค่าความโศกเศรา้เสยีใจ 
• ค่าทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิต 
• มูลค่าชีวิต 

ประเภทของค่าเสียหาย 
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• ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย 
• ระบบกระบวนการพิจาณาคดีแพ่งของไทยเน้นระบบกล่าวหามากกว่าไต่

สวน 
• คดีแพ่ง – ศาลต้องตัดสินตามข้อหาในค าร้อง หากมีความเสียหายใดๆ 

เกิดขึ้นแต่โจทก์ไม่ได้เรียกร้องในส่วนนั้น แม้ศาลจะทราบแต่ก็ไม่อาจก าหนด
ค่าเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นได้ 

• กฎหมายให้อ านาจศาลในการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันพิพากษา แต่ถ้าความเสียหายต่อร่างกาย
และอนามัยได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากระยะเวลาสองปี ผู้เสียหายจะไม่ได้รับ
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ 

ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เปน็ตัวเงิน 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2553) การวิเคราะห์ก หมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด  
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• การขาดหลักการหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสม 
• การก าหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กรณีการขาดรายได้หรือการขาด

แรงงานของอาชีพที่ไม่มีตลาดชัดเจน เช่น แม่บ้าน (หมายถึงมารดาของบุตร 
ไม่ใช่ลูกจ้าง) มีคดีที่ศาลก าหนดค่าเสียหายจากผลตอบแทนในตลาดแรงงาน
ของลูกจ้างท างานบ้าน (Replacement Cost) แทนที่จะก าหนดค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost)  

• การก าหนดค่าเสียหายในอนาคต – ในบางคดี พบว่าวิธีที่ศาลใช้ในการก าหนด
ค่าเสียหายในอนาคต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ หรือค่าอุปการะ
เลี้ยงดู มีจุดอ่อนหลายประการ ซึ่งอาจท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการชดเชยอย่าง
เหมาะสม (ทั้งมากเกินไปและน้อยเกินไป) เช่น การไม่คิดมูลค่าปัจจุบัน การ
ค านวณค่าขาดไร้อุปการะ และไม่คิดความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกษียณอายุ 

ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เปน็ตัวเงิน 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2553) การวิเคราะห์ก หมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด  
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• ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย 
• กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน

ในหลายกรณี ได้แก่ ความเสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความ
เสียหายต่อสิทธิอื่นๆ 
 

• การขาดหลักหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสม 
• ในการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าศาลไทยมี

วิธีการค านวณที่เป็นระบบชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ 

ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2553) การวิเคราะห์ก หมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด  



ค่าเสียหายจากการพิจารณาของศาลไทย 

จ านวนกรณี ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

ค่าเสียหายต่อ
ชีวิต 

 18 คดี 
(2528-2551) 

700,161 1,818,354 177,253 

ค่าเสียหายใน
กรณีทุพพลภาพ 

23 คดี 
(2531-2551) 

1,205,726 9,002,358 55,063 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) การวิเคราะห์ก หมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิด
ค่าเสียหายในคดีละเมิด  



การส ารวจผลกระทบจากอุบัติเหตุรถโดยสาร 

41 

ข้อมูลจาก มพบ. 

ประเภทความเสียหาย จ านวนคด ี จ านวนค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับ Max Min SD 

เสียชีวิต 2 289,609.38 329,218.75 250,000.00 56,016.12 

ทุพพลภาพ 2 450,000.00 700,000.00 200,000.00 353,553.39 

บาดเจ็บสาหัส 26 141,567.90 600,000.00 15,583.00 132,658.86 

บาดเจ็บทั่วไป 53 31,073.67 600,000.00 0.00 32,430.61 

รวม 83 83,268.41 700,000.00 0.00 122,583.14 
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การส ารวจผลกระทบจากอุบัติเหตุรถโดยสาร 
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ข้อมูลจาก มพบ. 

ประเภทความเสียหาย 
ขั้นตอนการด าเนินงานศาลช้ันตน้ 

ประนอมยอมความ ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับ พิพากษา ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับ 

เสียชีวิต 2 289,609.38 0 0 

ทุพพลภาพ 2 450,000.00 0 0 

บาดเจ็บสาหัส 25 138,177.14 1 226,337.00 

บาดเจ็บท่ัวไป 33 39,256.28 20 16,072.22 

รวม 62 100,469.43 21 27,138.79 

การเปรียบเทียบค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับระหว่างการประนอมยอมความและการด าเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น 



กระบวนการชดเชยเยียวยาและเรียกร้องค่าเสียหาย 
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เวลาในกระบวนการชดเชย 

การรับค่าชดเชยที่เสนอ
โดยบริษัทประกันและ

ผู้ประกอบการ 

การเจรจาไกล่เกลี่ย 
ที่ชั้นศาล 

ศาลพิพากษา 
ศาลพิพากษา 

(รอการอุทธรณ)์ 

ทันที หรือ  
1 – 2 
เดือน 

16.8 เดือน 23.8 เดือน 23.8 เดือน 

• กระบวนการในการชดเชยกินเวลานาน 
• ค่ารักษาพยาบาลไม่ค่อยเป็นปัญหาในการเรียกร้องค่าชดเชย 
• ค่าสินไหมอื่นๆ มีปัญหามากกว่า 
• บทบาทของบริษัทประกันมีน้อย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตแล้วจ่ายเต็มวงเงิน 



ส่วนที ่    5 
การเช่ือมโยงความรบัผิดชอบเพ่ือยกระดบั 
ความปลอดภยั 
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ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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Accountability 

บริษัทประกัน 
ผู้ประกอบการ 

ที่ได้รับใบอนุญาติ 

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมบริการ 
(เจ้าของรถ) 

คนขับรถ 

ผู้ประสบอบุตัิเหต ุ

?  ? 



ลกัษณะผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ2553 (ส ารวจปี 2551) 

จ านวนผูป้ระกอบการขนส่งท่ีมี
ใบอนุญาต จ าแนกตามจ านวนรถ
โดยสารท่ีใช้ในการประกอบกิจการ 

จ านวนผูป้ระกอบการรถร่วม 
จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

จ านวนรถโดยสารของผู้ประกอบการท่ีมีใบอนุญาต 8,715 คนั 
จ านวนรถโดยสารของผู้ประกอบการรถร่วม 40,743 คนั 



• การก ากับดูแลผู้ประกอบการทั้ง ผู้ประกอบการผู้ถือใบอนุญาต และ
ผู้ประกอบการร่วมบริการอย่างเข้มงวด รวมถึงการให้ใบอนุญาตที่
พิจารณาถึงประวัติด้านอุบัติเหตุด้วย 

• สร้างกลไกด้านบริษัทประกันภัย ในการก าหนดเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยง
ของผู้ประกอบการแต่ละราย 
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ปัญหา 
• ขาดการเชื่อมโยงระหว่าง บริษัทประกัน ผู้ประกอบการผู้ถือใบอนุญาต 

และผู้ประกอบการรว่มบริการ 
• บทบาทของบริษัทประกันมีอยู่น้อยในการสร้างระบบตรวจสอบและ

ป้องกันจากการก าหนดเบี้ยประกันภัย 

การเชื่อมโยงความรับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 



ส่วนที ่    6 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

48 



ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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การยกระดับการชดเชยเยียวยาผูป้ระสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

การชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอ
พิสูจน์ถูกผิด 

ควรมีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครอง 
และไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

การรวมวงเงินชดเชยและค่า
รักษาพยาบาล 

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือ  
ทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล 

ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าชดเชยใช้
เวลานาน 

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนสง่
ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก  

การสร้างระบบการร่วมรับผิดของ
ผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ 

สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกับ
ผู้ประกอบการ (ทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการ) 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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การชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่
คุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

บริษัทประกันภัย 
ส่านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมีการร่วมจ่าย) 

วิธีการด าเนินงาน แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
แก้ไข/บังคับใช้ พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด การชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

ข้อด ี ข้อเสีย 

ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มขึ้น 
สถานพยาบาลไม่มีปัญหาเรื่องการค้างช่าระค่า
รักษาพยาบาลส่วนเกิน 

เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงขึ้น 
การออกแบบระบบร่วมจ่าย อาจท่าให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงขึ้น 
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การแยกเงินชดเชยกรณเีสียชวีิตหรือทุพลภาพออกจากค่ารักษาพยาบาล 

แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือ
ทุพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล 

บริษัทประกันภัย 
ส่านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมีการร่วมจ่าย) 

วิธีการด าเนินงาน แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด
จากการขนส่ง 

ข้อด ี ข้อเสีย 

ผู้ประสบภัย ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
ญาติผู้ประสบภัยได้รับเงินชดเชยเยียวยาในกรณี
เสียชีวิตเป็นธรรมมากขึ้น 

เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงขึ้น 
การออกแบบระบบร่วมจ่าย อาจท่าให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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การสร้างกลไกการชดเชยคา่เสยีหายที่รวดเรว็ 

แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจาก
การขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก  

บริษัทประกันภัย 
ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

วิธีการด าเนินงาน แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด
จากการขนส่ง 

ข้อด ี ข้อเสีย 

ผู้ประสบภัย และญาติผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยา
อย่างรวดเร็ว 

ภาระกับกรมการขนส่งทางบกในการปรับปรุง
ก ระเบียบ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 
• มาตรา 52 การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน – หรือใช้สัญญาประกันภัย 
• มาตรา 56 เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่ายกายหรือชีวิตของบุคคล

ใด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าใช้จา่ยเบื้องต้น
ให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้จ่ายตามความร้ายแรงของ
ความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

• มาตรา 57 ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถคันน้ันชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามจ านวนที่ก าหนดภายในเจ็ดวันนับตั้งแตว่ันที่
ได้รับค าขอ 

• มาตรา 59 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

• มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 57 
ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง โดยที่
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางให้เป็นที่สุด 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ข้อเสนอค่าเสยีหายเบื้องต้น 

• ค่ารักษาพยาบาล 
• จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 150,000 บาท 

• ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต ทุพลภาพ หรือเสียอวัยวะ 
• เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลอืเบื้องต้น 

400,000 บาท 
• สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลต่อการด าเนินชวีิต จ่ายเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้น 240,000 บาท 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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การสร้างระบบการรว่มรับผิดของผูป้ระกอบการทีเ่กิดอุบัติเหตุ 

แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างระบบการร่วมรับผิดของ
ผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ 

บริษัทประกันภัย 
ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

วิธีการด าเนินงาน แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด
จากการขนส่ง 

ข้อด ี ข้อเสีย 

ท่าให้ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังมากขึ้น – 
อาจมีมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ผู้ประกอบการอาจมีต้นทุนสูงขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ภาระอาจตกอยู่กับผู้ประกอบการที่ร่วมบริการ
มากกว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาติ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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สรุป 

• ควรมีการเพิ่มวงเงนิค่ารกัษาพยาบาลที่คุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสูจน์
ถูกผิด  

• ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสยีชีวิตหรอืทุพพลภาพ ออกจากค่า
รักษาพยาบาล  

• สร้างกลไกการชดใชค้่าเสียหายที่เกิดจากการขนสง่ตาม พ.ร.บ. การ
ขนส่งทางบก  

• สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบรษิัทประกันภัยกับผู้ประกอบการ (ทั้งที่มี
ใบอนุญาตและร่วมบริการ)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 


