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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 
ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536 โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 
จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน
เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย
แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั
พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย  
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อบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกนัภยั  

และการชดเชยเยียวยา* 

บทนํา 
อุบตัเิหตุทางถนนนํามาซึ่งความสูญเสยีในวงกวา้ง ทัง้แก่ผูป้ระสบเหตุและญาต ิ

พี่น้องของผู้ประสบเหตุ เมื่อเกิดอุบตัิเหตุกบัรถโดยสารสาธารณะ ผู้โดยสารที่ประสบ
อุบัติเหตุย่อมเป็นบุคคลที่ 3 ซึ่งได้ร ับความคุ้มครองจากประกันภัยภาคบังคับ ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และถา้รถโดยสารสาธารณะนัน้มกีาร
ทําประกนัภยัเพิม่เตมิ หรอืทีเ่รยีกว่าประกนัภยัภาคสมคัรใจ กจ็ะได้รบัวงเงนิคุ้มครองการ
ชดเชยเยยีวยาจากอุบตัเิหตุนัน้เพิม่เตมิจากประกนัภยัภาคบงัคบั 

อย่างไรกด็ ีการชดเชยเยยีวยาผูป้ระสบอุบตัเิหตุรถโดยสารสาธารณะมกัประสบ
ปญัหาหลายประการ ทัง้การขาดความรูเ้รื่องสทิธขิองผูโ้ดยสารทีป่ระสบเหตุ การชดเชย
เยยีวยาทีไ่มเ่ป็นธรรมจากบรษิทัประกนัภยัและผูป้ระกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ 
รวมถงึการขาดคาํแนะนําในกรณีทีเ่ป็นคดคีวามฟ้องรอ้งในชัน้ศาล 

ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งพจิารณากค็อื การชดเชยเยยีวยาเมือ่เกดิอุบตัเิหตุในปจัจุบนั
มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ ทัง้ค่ารกัษาพยาบาล ค่าสนิไหมทดแทนการขาดรายได้ และ
คา่ชดเชยอื่นๆ ซึง่ประเดน็การชดเชยเยยีวยาทาํใหเ้กดิคาํถามต่อเน่ืองทีว่า่ ระบบประกนัภยั
อุบตัิเหตุในปจัจุบนัเหมาะสมกบัผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะหรอืไม่ ทัง้ในส่วนของ
ประกนัภยัภาคบงัคบัและประกนัภยัภาคสมคัรใจ รวมถงึบทบาทของบรษิทัประกนัภยัใน
การยกระดบัความปลอดภัยของการเดินทางทางถนน และกลไกการเชื่อมโยงความ
รบัผดิชอบ เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัของรถโดยสารสาธารณะ 

งานวจิยัน้ีนําเสนอการศกึษาผลกระทบของอุบตัเิหตุของรถโดยสารสาธารณะและ
กระบวนการชดเชยเยยีวยาในปจัจุบนั เพื่อวเิคราะห์ปญัหาและอุปสรรค และนําเสนอ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่ลดผลกระทบต่อไป 

                                                        
*  สรปุจากรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนั  โดย  ดร. อมัมาร สยามวาลา ทีป่รกึษาโครงการ  ดร. สุเมธ  

องกิตติกุล หวัหน้าโครงการ  ดร. จริะวฒัน์ ป ัน้เป่ียมรษัฎ์ นักวจิยัหลกั  นางสาววรานันต ์ 
ตนัตเิวทย ์ผูช้่วยนักวจิยั  นางสาวณิชมน ทองพฒัน์ ผูช้่วยนกัวจิยั และนายปุญญภพ ตนัตปิิฎก 
ผู้ช่วยนักวจิยั ฝ่ายการวจิยัทรพัยากรมนุษย์และพฒันาสงัคม สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย เสนอต่อมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) และศูนยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยั
ทางถนน (ศวปถ.) เมือ่เดอืนเมษายน 2556 
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ผลกระทบต่อผูป้ระสบอบุติัเหต ุ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิกบัรถโดยสารสาธารณะเป็นอุบตัเิหตุทางถนนทีค่วรใหค้วามสาํคญั 
เน่ืองจากมคีนอยู่ในรถโดยสารจํานวนมาก ประกอบกบัผูโ้ดยสารเป็นบุคคลที ่3 ซึ่งไม่มี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุ และสว่นใหญ่เป็นผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลาง แมว้่าใน
ปจัจุบนัจะสามารถใชส้ทิธติามความคุม้ครองของพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ แต่ความเหมาะสมของจํานวนเงนิในการชดเชยเยยีวยากย็งัเป็นปญัหา นอกจากนัน้ 
สาเหตุของอุบตัเิหตุมกัจะมาจากผูข้บัขีแ่ละสภาพรถโดยสาร  

ดงันัน้ เพื่อจดัการผลกระทบทีเ่กดิขึน้และปรบัปรุงความเหมาะสมในการชดเชย
เยยีวยา เน้ือหาในสว่นน้ีจะอธบิายระบบการชดเชยเยยีวยาอุบตัเิหตุรถโดยสารสาธารณะ
ของประเทศไทย รายงานผลการสาํรวจผูป้ระสบอุบตัเิหตุรถโดยสารสาธารณะ และระบุถงึ
ความเหมาะสมในการชดเชยเยยีวยา  

การชดเชยเยียวยาอบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ 

การชดเชยเยยีวยาผูโ้ดยสารรถโดยสารสาธารณะทีป่ระสบอุบตัเิหตุของประเทศไทย
ในปจัจุบนัพึง่พงิระบบการประกนัภยัอุบตัเิหตุบุคคลที ่3 (การประกนัภยัภาคบงัคบั) เป็น
หลกั อยา่งไรกด็ ีประชาชนทัว่ไปมสีทิธใินการไดร้บัการรกัษาพยาบาลและค่าชดเชยเยยีวยา
จากหน่วยงานต่างๆ  

การประกนัภยัแบ่งเป็นสองสว่นหลกัคอื การประกนัภยัพืน้ฐานและการประกนัภยั
เพิม่เตมิ  

การประกนัภยัพืน้ฐาน 

การประกันภัยพื้นฐานหมายถึงสิทธิพื้นฐานที่ผู้ประสบภัยทุกคนพึงมีในการ
ประกนัภยัตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย เช่น สทิธจิากพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 กองทุนประกนัสงัคม สาํนกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) เป็นตน้  

ผูป้ระสบภยัจากอุบตัเิหตุทางถนนได้รบัความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ ซึง่กาํหนดใหเ้จา้ของรถทุกคนั (ยกเวน้รถบางประเภท) ตอ้งทาํประกนัภยั
เพื่อคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถกบับรษิทัประกนัวนิาศภยัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการประเภทประกนัภยัรถยนต ์ 

เมื่อเกดิอุบตัเิหตุทางรถ และผูป้ระสบภยัทําเรื่องรอ้งขอไปทีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยั 
บรษิทัจะดาํเนินการจ่ายค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั ค่าเสยีหายทีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยั
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัประกอบดว้ยสองสว่น คอืค่าเสยีหายเบือ้งตน้และค่าเสยีหายที่
เกนิจากคา่เสยีหายเบือ้งตน้  
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ในสว่นของค่าเสยีหายเบือ้งตน้ บรษิทัประกนัวนิาศภยัจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
ไม่ว่าผูป้ระสบภยัจะเป็นฝ่ายถูกหรอืฝ่ายผดิตามกฎหมาย อกีทัง้ต้องจ่ายภายใน 7 วนั
นบัตัง้แต่วนัทีผู่ป้ระสบภยัรอ้งขอคา่เสยีหายเบือ้งตน้  

ค่าเสยีหายเบือ้งตน้ประกอบดว้ย ค่ารกัษาพยาบาลไมเ่กนิ 15,000 บาท และกรณี
ทีเ่สยีชวีติและทุพพลภาพจะไดร้บัไมเ่กนิ 35,000 บาท สว่นค่าเสยีหายทีเ่กนิจากค่าเสยีหาย
เบือ้งตน้ บรษิทัประกนัวนิาศภยัจะจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัฝา่ยถูก หลงัจากพสิจูน์ความผดิ
ทางกฎหมาย โดยจา่ยคา่เสยีหายในกรณีบาดเจบ็เพิม่ขึน้อกีไมเ่กนิ 35,000 บาท สว่นกรณี
เสยีชวีติและทุพพลภาพจะจา่ยเพิม่ขึน้อกีไมเ่กนิ 165,000 บาท  

โดยสรุป ผูป้ระสบภยัทีเ่ป็นฝา่ยถูกจะไดร้บัค่าเสยีหายทัง้สิน้ไมเ่กนิ 50,000 บาท
ต่อรายในกรณีบาดเจบ็ และไมเ่กนิ 200,000 บาทต่อรายกรณีเสยีชวีติและทุพพลภาพ แต่
หากผูป้ระสบภยัเป็นฝา่ยผดิ กจ็ะไดร้บัเพยีงคา่เสยีหายเบือ้งตน้ (ตารางที ่1)  

ตารางท่ี 1  สิทธิท่ีได้รบัจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

 
บาดเจบ็ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 

บาดเจบ็-ทุพพลภาพ หรือ 
บาดเจบ็-เสียชีวิต 

คา่เสยีหายเบือ้งตน้ 15,000 บาท 35,000 บาท ไมเ่กนิ 50,000 บาท 
วงเงนิคุม้ครองผูป้ระกนัภยั
เมือ่รวมคา่เสยีหายเบือ้งตน้  

ไมเ่กนิ 
50,000 บาท 

ไมเ่กนิ 200,000 บาท 

 
สาํหรบัผูป้ระสบภยัทีไ่ม่ไดร้บัค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั หรอืประสบ

เหตุจากรถที่ไม่ได้ทําประกนัภยั หรือไม่สามารถเรียกร้องค่าเสยีหายจากที่ใดได้ เช่น 
ไดร้บัอุบตัเิหตุจากรถทีช่นแลว้หนี หรอืเจา้ของรถทีไ่ม่ไดท้ําประกนัภยัไม่จ่ายค่าเสยีหาย 
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจะเป็นผูจ้า่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั  

อยา่งไรกด็ ีสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธจิาก พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืมี
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลเกนิวงเงนิคุม้ครองจาก พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
ผูป้ระสบภยัสามารถใชส้ทิธพิืน้ฐานอื่นๆ ได ้เชน่ กองทุนประกนัสงัคมและ สปสช.  

การประกนัภยัเพิม่เตมิ  

การประกันภัยเพิ่มเติมคือสิทธิเพิ่มเติมในการประกันภัยสําหรบัผู้ประสบภัย 
นอกเหนือจากการประกนัภยัพืน้ฐาน โดยเกดิจากการเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิดว้ยตนเอง
หรอืหน่วยงานต่างๆ ตวัอยา่งของการประกนัภยัเพิม่เตมิ เชน่ กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ การประกนัภยัการบาดเจ็บเสยีหายส่วนบุคคล การประกนัชวีติ กองทุน
คุม้ครองการทุพพลภาพ สวสัดกิารของทีท่าํงาน เป็นตน้  

สาํหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ เป็นการตดัสนิใจของเจา้ของรถ
ในการทาํประกนัภยั เพือ่ลดความเสีย่งในการชดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ ผูโ้ดยสาร
รถโดยสารสาธารณะทีโ่ดยสารบนรถทีท่ําประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มสีทิธเิรยีกรอ้ง
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เงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัวนิาศภยัเพิม่เตมิจากวงเงนิคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ (ภาคบงัคบั)  

อยา่งไรกต็าม ประชาชนทุกคน รวมถงึผูโ้ดยสารรถโดยสารสาธารณะ ยงัมทีางเลอืก
ในการลดภาระค่าใชจ้่ายจากการเกดิอุบตัเิหตุทีไ่มจ่าํกดัเฉพาะอุบตัเิหตุทางถนน นัน่กค็อื
การทําประกันภัยการบาดเจ็บเสยีหายส่วนบุคคลหรือการทําประกันชีวติ ซึ่งต้องเสีย
ค่าใชจ้่ายในการทาํประกนัภยัเพิม่เตมิ  นอกจากน้ี ผูป้ระสบอุบตัเิหตุบางรายมสีทิธไิดร้บั
การชดเชยและเยยีวยาจากสวสัดกิารเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีผู่ป้ระสบภยัสงักดั ซึ่งอาจ
เป็นสวสัดกิารของรฐัหรอืเอกชน 

ผลกระทบของผูป้ระสบอบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะและข้อเสนอแนะ 

คณะผูว้จิยัทําการสํารวจผลกระทบของผูป้ระสบอุบตัเิหตุโดยการสํารวจและเกบ็
ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึง่คณะวจิยัไดร้บัรายชื่อผูป้ระสบอุบตัเิหตุจากมลูนิธเิพื่อผูบ้รโิภค 
(มพบ.) และบรษิทั ขนส่ง จํากดั (บขส.) จํานวน 257 รายชื่อ  หลงัจากนัน้ คณะวจิยัได้
สมัภาษณ์ผูป้ระสบเหตุ ซึง่เกบ็ขอ้มูลได ้142 ตวัอย่าง (คดิเป็นรอ้ยละ 71 จากเป้าหมาย 
200 ตวัอยา่ง) 

ตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็วา่ผูป้ระสบเหตุไดร้บัผลกระทบทางร่างกายเป็นหลกั สว่น
ญาติผู้ประสบเหตุได้ร ับผลกระทบทางจิตใจ  โดยร้อยละ 62 ของผู้ประสบเหตุ ได้รับ
ผลกระทบทางร่างกาย เช่น ปวดมอื ปวดขา ปวดคอ และปญัหาการเดนิ ส่วนรอ้ยละ 77 
ของญาติผู้ประสบเหตุได้รบัผลกระทบทางจติใจ เช่น การสูญเสยีความสามารถในการ
ดาํเนินชวีติ มสีภาพจติใจแย ่อารมณ์ไมป่กต ิและทีแ่ยท่ีส่ดุคอืเศรา้โศกจนเสยีชวีติตาม  

ตารางท่ี 2  ผลกระทบจากการประสบอบุติัเหต ุ

ผลกระทบจากการประสบอบุติัเหต ุ ผูป้ระสบเหตุ ญาติผูป้ระสบเหตุ 
ผลกระทบทางรา่งกายและจติใจ 
ผูป้ระสบเหตุทีร่ะบุวา่ไดร้บัผลกระทบทางรา่งกายจากการประสบอุบตัเิหตุ  รอ้ยละ 62 รอ้ยละ 77 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการดาํเนินชวีติ 
ผูป้ระสบเหตุทีร่ะบุวา่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในการบาํบดัอาการทางรา่งกาย รอ้ยละ 31 รอ้ยละ 11 
การประสบอุบตัเิหตุสง่ผลใหค้วามสมัพนัธก์บับุคคลเปลีย่นแปลงไป  รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 40 
สถานะของครอบครวั เชน่ แยกกนัอยูก่บัภรรยา หยา่รา้ง ยา้ยบา้น รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 33 
ผูป้ระสบเหตุระบุวา่ไมส่ามารถดาํเนินชวีติอยา่งมคีวามสขุไดเ้หมอืนก่อน รอ้ยละ 37 รอ้ยละ 48 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัหน้าทีก่ารงาน 
ผูป้ระสบเหตุตอ้งเปลีย่นอาชพีหลงัจากประสบอุบตัเิหตุ รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 18 
ผูป้ระสบเหตุตอ้งออกจากงานหลงัจากประสบอุบตัเิหตุ รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 11 

ทีม่า: คาํนวณจากผลการสาํรวจ 

สําหรบัขอ้เสนอแนะจากผู้ประสบเหตุและญาติผูป้ระสบเหตุ จากแบบสอบถาม
ทัง้หมด มผีูท้ีไ่ม่เสนอแนะรอ้ยละ 18  ส่วนเรื่องทีถู่กเสนอแนะมากทีสุ่ดคอืเรื่องคนขบัรถ
โดยสารสาธารณะ (คดิเป็นรอ้ยละ 50 จากขอ้เสนอแนะทัง้หมด) โดยรอ้ยละ 13 ตอ้งการให้
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คนขบัรถโดยสารสาธารณะขบัรถโดยไมป่ระมาท รอ้ยละ 15 เสนอใหม้กีารตรวจสอบประวตัิ
การขบัขีย่อ้นหลงั ตรวจสอบศกัยภาพและความรูป้ระจาํปี รวมถงึตรวจสอบสภาพร่างกาย
และสตก่ิอนขบัรถทุกครัง้ ขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 14 เสนอใหเ้พิม่บทลงโทษ
คนขบัรถโดยสาร (ตารางที ่3)  

ตารางท่ี 3  ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผูป้ระสบเหต ุ

ข้อเสนอแนะ 
ร้อยละของ
ความคิดเหน็ 

รายละเอียดของข้อเสนอะแนะ 

คนขบัรถโดยสารสาธารณะ รอ้ยละ 50 

ขบัรถโดยไมป่ระมาท ตระหนกัถงึผลกระทบทีต่ามมาและชวีติของผูโ้ดยสาร  
ตรวจสอบประวตัคินขบัรถ ทดสอบศกัยภาพในแต่ละปี และตรวจสอบรา่งกายและ
สตกิ่อนขบัรถทุกครัง้ 
เพิม่บทลงโทษแก่ผูข้บัขีท่ ัง้ทางแพง่และอาญา รวมทัง้ทาํระบบบนัทกึประวตัผิูข้บัขี ่  

กฎหมาย รอ้ยละ 10 
เพิม่ขอ้กาํหนดในการควบคุมความเรว็ 
เพิม่ขอ้กาํหนดใหผู้โ้ดยสารทุกคนตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยั 
เพิม่วงเงนิคุม้ครองผูโ้ดยสารและปรบัปรุงกฎเกณฑก์ารจา่ยคา่ทาํขวญั 

บรษิทัรถโดยสารสาธารณะ รอ้ยละ 8 เพิม่บทลงโทษบรษิทัรถโดยสารสาธารณะเพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบรว่ม 
สภาพของรถโดยสาร รอ้ยละ 7 ตรวจสภาพและอายุการใชง้านของรถ และตรวจสภาพรถก่อนใชง้านทุกครัง้ 
ทีม่า: จากการสาํรวจ 

การชดเชยเยียวยาผูป้ระสบอบุติัเหตจุากระบบประกนัภยั 

เมือ่เกดิอุบตัเิหตุทางถนนซึง่ทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อร่างกายและทรพัยส์นิของ
ผูเ้สยีหาย กฎหมายกําหนดใหเ้จา้ของรถซึ่งเป็นเจา้ของทรพัย์สนิเป็นผูร้บัผดิชอบความ
เสยีหายนัน้ โดยกาํหนดใหเ้จา้ของรถทุกคนัตอ้งทาํประกนัภยับุคคลที ่3 ตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการชดเชยค่าเสยีหายและ
ไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยเรง่ดว่น  

การประกนัภยับคุคลท่ี 3 ในประเทศไทย 

ในปจัจุบนั ผูป้ระสบภยัจากอุบตัเิหตุทางถนนไดร้บัความคุม้ครองจากพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  ในส่วนนี้จะเป็นการให้
รายละเอยีดประกอบการวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งระบบการประกนัภยั
บุคคลที่ 3 ของไทยและต่างประเทศ ทัง้ในด้านวงเงนิคุ้มครอง โครงสร้าง และผลการ
ดาํเนินงานของธุรกจิประกนัภยั 

สดัสว่นการประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจของรถโดยสารสาธารณะ 

หากพจิารณาดา้นการประกอบการของบรษิทัประกนัภยัภาคบงัคบั โดยวเิคราะห์
จากข้อมูลของบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จํากดั (มหาชน) พบว่าจํานวนกรมธรรม์มี
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แนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2543-2554 ขณะทีเ่บีย้ประกนัเฉลีย่ต่อจาํนวนกรมธรรมม์แีนวโน้ม
ลดลงในชว่งเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในรปูที ่1 โดยสาเหตุดงักล่าวอาจมาจากการลดค่าเบีย้
ประกนัของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
หรอืจาํนวนรถทีม่คีา่เบีย้ประกนัตํ่าเพิม่ขึน้  

ทัง้น้ี เมื่อตรวจสอบกบัขอ้มูลของจํานวนกรมธรรม์ในช่วงปี 2543-2553 พบว่า
รถจกัรยานยนตซ์ึง่มเีบีย้ประกนัตํ่ากวา่รถทุกประเภท มจีาํนวนการทาํประกนัภยัภาคบงัคบั
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และมจีํานวนกรมธรรมม์ากกว่ารถประเภทอื่น ประเภทของรถทีม่ ี
จาํนวนกรมธรรมร์องลงมา ไดแ้ก่ รถยนตบ์รรทุก รถยนตน์ัง่ไมเ่กนิ 7 คน รถยนตโ์ดยสาร
เกนิ 7 คน และรถยนตป์ระเภทอื่นๆ ตามลาํดบั ซึง่แสดงในรปูที ่2 

รปูท่ี 1  เบีย้ประกนัเฉล่ียต่อกรมธรรมแ์ละจาํนวนกรมธรรมข์องการประกนัภยัภาคบงัคบั 

 
ทีม่า:  คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

รปูท่ี 2  จาํนวนกรมธรรม ์จาํแนกตามประเภทรถท่ีมีการทาํประกนัภยัภาคบงัคบั 

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
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เมือ่พจิารณาอตัราความเสยีหายต่อเบีย้ประกนัทีถ่อืเป็นรายได ้(Claim Ratio หรอื 
Loss Ratio) ดงัแสดงในรปูที ่3 ซึง่คดิจากอตัราสว่นระหวา่งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อเบีย้ประกนั
ทีถ่อืเป็นรายได ้ พบวา่ค่า Claim Ratio ของการประกนัภยัภาคบงัคบันัน้ค่อนขา้งตํ่า  คอื
ประมาณรอ้ยละ 401 ในช่วงก่อนปี 2552  และเพิม่ขึน้ในปี 2553 ถงึเกอืบรอ้ยละ 60 ซึ่ง
สาเหตุของการเพิม่ขึน้น่าจะเป็นผลมาจากขอ้เสนอของคณะกรรมาธกิารสาธารณสุขแหง่ชาติ
ปี 2550 ทีใ่หม้กีารปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ทาํใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งปรบัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง ขณะที ่Claim Ratio ของการประกนัภยัภาคสมคัรใจจะ
สงูกวา่ภาคบงัคบั โดยอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 60 ในชว่งเวลาเดยีวกนั  

รปูท่ี 3  การเปรียบเทียบ Claim Ratio ระหว่างประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ รวมทกุประเภทรถยนต ์

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

จากขอ้มลู Claim Ratio ดงักลา่ว ทาํใหเ้กดิคาํถามขึน้วา่ เหตุใดการประกนัภยัภาค
บงัคบัทีท่างการกาํหนดอตัราเบีย้ประกนัจงึมกีาํไรสงูกวา่ภาคสมคัรใจ  ทัง้น้ี สาเหตุอาจมา
จากการกาํหนดอตัราเบีย้ประกนัยงัไมด่เีทา่ทีค่วร หรอืมกีารจา่ยคา่สนิไหมทดแทนน้อย
เกนิไป 

เมือ่พจิารณา Claim Ratio ของการประกนัภยัภาคบงัคบั จาํแนกตามประเภทของ
รถ เน่ืองจากรถแต่ละประเภทมอีตัราการเกดิอุบตัเิหตุและอตัราความเสยีหายแตกต่างกนั 
ดงัแสดงในรปูที ่4 พบวา่รถยนตน์ัง่ไมเ่กนิ 7 คน ม ีClaim Ratio ตํ่ามาก โดยตํ่ากวา่รอ้ยละ 
30 ในชว่งก่อนปี 2551 และเพิม่ขึน้จนสงูกวา่รอ้ยละ 40 ในปี 2553 สาํหรบัรถบรรทุกและรถ
โดยสารเกนิ 7 คนนัน้จดัว่าม ีClaim Ratio ค่อนขา้งตํ่า  คอืตํ่ากว่ารอ้ยละ 30 ในช่วงปี 
2548-2552 และสงูกวา่รอ้ยละ 40 ในปี 2553 ขณะทีร่ถจกัรยานยนตม์ ีClaim Ratio ของ
การประกนัภยัภาคบงัคบัสูงกว่ารอ้ยละ 60 ในช่วงปี 2542-2553 ซึ่งน่าจะมาจากค่าเบี้ย
ประกนัทีค่อ่นขา้งตํ่า  

                                                        
1  Claim Ratio เทา่กบัรอ้ยละ 40 หมายถงึเบีย้ประกนั 100 บาท จา่ยเป็นค่าสนิไหมทดแทนและ

ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 40 บาท  และเป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ รวมถงึกําไรของบรษิทั
ประกนัภยั 60 บาท 
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รปูท่ี 4  การเปรียบเทียบ Claim Ratio ระหว่างประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ จาํแนกตามประเภท
รถยนต ์

รถยนต์น่ังไม่เกิน 7 คน รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน 

รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ 

หมายเหตุ:  ขอ้มูลรถยนต์บรรทุกของการประกนัภยัภาคบงัคบั ประกอบด้วย ขอ้มูลรถยนต์บรรทุกและรถยนต์บรรทุกน้ํามนั
เชือ้เพลงิ แก๊สหรอืกรด 

ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้สงัเกตจากขอ้มลูดงักล่าวกค็อืความแตกต่างดา้นความเสีย่งของรถแต่ละประเภท 
ซึง่มอีตัราการเกบ็เบีย้ประกนัทีไ่มส่ะทอ้นถงึความเสีย่ง เช่น รถจกัรยานยนตม์คีวามเสีย่ง
ค่อนขา้งสูง แต่มกีารเก็บเบี้ยประกนัทีค่่อนขา้งตํ่า  อย่างไรก็ตาม ค่า Claim Ratio ใน
ภาพรวมของการประกนัภยัภาคบงัคบันัน้ค่อนขา้งตํ่า และตํ่ากวา่ภาคสมคัรใจในเกอืบทุก
ประเภทรถ ยกเวน้รถจกัรยานยนต ์

จากขอ้สงัเกตเรือ่งการทาํกาํไรในการประกนัภยัภาคบงัคบัทีม่ากกวา่ภาคสมคัรใจ
ของบรษิทัประกนัภยั เมือ่พจิารณามลูคา่การเคลมต่อครัง้ ดงัแสดงในรปูที ่5 และ 6 พบวา่ 
มลูค่าการเคลมจากการเกดิอุบตัเิหตุโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 14,000 บาทต่อครัง้  และมี
แนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ืองในชว่งปี 2543-2549 ซึง่อาจตคีวามไดห้ลายประเดน็ เช่น ความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้แต่ละครัง้ลดลง หรอืบรษิทัประกนัภยัมคีวามเขม้งวดในการจ่ายเงนิมาก
ขึน้ ทัง้น้ี หลงัจากมกีารเพิม่วงเงนิคุม้ครองในปี 2552 ทาํใหม้ลูค่าการเคลมต่อครัง้เพิม่ขึน้
ในปี 2553  
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รปูท่ี 5  มลูค่าการเคลมต่อครัง้ของการประกนัภยัภาคบงัคบัในภาพรวม 

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

รปูท่ี 6  มลูค่าการเคลมต่อครัง้ของการประกนัภยัภาคบงัคบั จาํแนกตามประเภทรถ 

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ผลดงักล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัมูลค่าการเคลมต่อครัง้ของรถยนต์แต่ละ
ประเภท โดยรถยนตน์ัง่ไมเ่กนิ 7 คนและรถจกัรยานยนตม์มีลูค่าการเคลมต่อครัง้ค่อนขา้ง
ตํ่า คอืไมเ่กนิ 15,000 บาท ยกเวน้รถยนตน์ัง่ไมเ่กนิ 7 คนในปี 2553 สว่นรถยนตโ์ดยสาร
เกนิ 7 คนและรถบรรทุกมมีลูค่าการเคลมต่อครัง้ค่อนขา้งสงู คอืเกนิ 15,000 บาท และสงู
ถงึ 30,000 บาทในปี 2553 

เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของการประกันภัยภาคบังคับของไทยและ
ต่างประเทศดว้ย Claim Ratio ดงัรปูที ่7 พบวา่ Claim Ratio ของการประกนัภยัภาคบงัคบั
ของประเทศในกลุม่สหภาพยุโรป (EU) และสหรฐัอเมรกิาในช่วงปี 2542-2551 สงูกวา่รอ้ย
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ละ 60 โดย Claim Ratio ของประเทศใน EU สงูกวา่สหรฐัอเมรกิา และ Claim Ratio ของ
ประเทศใน EU และสหรฐัอเมรกิามแีนวโน้มลดลง ซึง่ถอืเป็น Claim Ratio ทีค่่อนขา้งมี
ประสทิธภิาพ คอืมคี่าบรหิารจดัการไมส่งูมาก โดยอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 60-80 เช่นเดยีวกบั 
Claim Ratio ของเบลเยยีมและเยอรมนี  ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 80 และเกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์
ตามลําดบั โดยเฉพาะเยอรมนีทีม่ผีลประกอบการขาดทุนในบางปี ขณะทีผ่ลประกอบการ
ประกนัภยัภาคบงัคบัของบรษิทัประกนัภยัไทยมกีาํไร ซึง่ไมค่วรเป็นเชน่นัน้ 

รปูท่ี 7  Claim Ratio และ Combined Ratio จากการประกนัภยัภาคบงัคบัของสหภาพยโุรปและสหรฐัอเมริกา 

 
ทีม่า: Europe Economics (2009) The Retail Insurance Market Study 

ผลจากการขยายวงเงนิคุม้ครอง 

กฎหมายทีคุ่ม้ครองผูป้ระสบอุบตัภิยัทางถนนมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและวงเงนิ
คุม้ครอง หลงัจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มผีลบงัคบัใช ้
ซึง่สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่4 

นอกจากวงเงนิคุม้ครองทีม่กีารปรบัเปลีย่นในช่วงปี 2535-2554 คปภ. ยงัปรบัค่า
เบี้ยประกนัภยัทุก 3-5 ปี ทัง้น้ี เมื่อพจิารณามูลค่าการเคลมต่อครัง้ในช่วงปี 2543-2553 
ประกอบกบัช่วงเวลาที่มกีารเปลี่ยนแปลงวงเงนิและปรบัเปลี่ยนเบี้ยประกนั พบว่าการ
เปลีย่นแปลงวงเงนิหลงัจากปี 2552 และการปรบัเปลีย่นเบี้ยประกนัในปี 2551 ส่งผลต่อ
การเพิม่ขึน้ของมลูคา่การเคลมต่อครัง้ในปี 2553 ดงัแสดงในรปูที ่8 
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ตารางที่ 4  การเปลี่ยนแปลงวงเงินคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถในช่วงปี 2535-2554 

ปีที่บงัคบัใช้ 2535 2540 2546 2552 2553** 2554 
1.ค่าเสียหายเบือ้งต้น       
: ความเสียหายต่อ

ร่างกาย 

: ไมเ่กนิ 10,000 บาท/คน : ไมเ่กนิ 15,000 บาท/คน : ไมเ่กนิ 15,000 บาท/คน : ไมเ่กนิ 15,000 บาท/คน 
: 35,000 บาท/คน/ 
การสญูเสยีอวยัวะ* 

  

: ความเสียหายต่อชีวิต : 10,000 บาท/คน : 15,000 บาท/คน : 35,000 บาท/คน : 35,000 บาท/คน   
 หมายเหตุ: 

กรณีบาดเจบ็แลว้เสยีชวีติ จะไดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้
ของทัง้ 2 กรณีรวมกนั 

หมายเหตุ: 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้รวมกนัไมเ่กนิ 50,000 บาท/คน 
สาํหรบักรณ ี
1) บาดเจบ็แลว้เสยีชวีติ/สญูเสยีอวยัวะหรอืทุพพลภาพ* 
2) บาดเจบ็แลว้สญูเสยีอวยัวะหรอืทุพพลภาพ* แลว้

เสยีชวีติ 
3) สญูเสยีอวยัวะหรอืทุพพลภาพ* แลว้เสยีชวีติ 

  

2.จาํนวนเงินเอาประกนั       
: ความเสียหายต่อครัง้       
: ไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่ : 5,000,000 บาท/ครัง้ : 5,000,000 บาท/ครัง้ : 5,000,000 บาท/ครัง้   : 5,000,000 บาท/ครัง้ 

: เกนิ 7 ทีน่ัง่ : 10,000,000 บาท/ครัง้ : 10,000,000 บาท/ครัง้ : 10,000,000 บาท/ครัง้   : 10,000,000 บาท/ครัง้ 

 หมายเหตุ: 
ถา้ผูข้บัขีท่ีป่ระสบภยัเป็นฝา่ยรบัผดิตามกฎหมายหรอืไมม่ผีูร้บัผดิตามกฎหมาย ให้
ลดจาํนวนเงนิเอาประกนัเป็นจาํนวนคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 

   

: ความเสียหายต่อคน       
: ไมเ่กนิ 7 ทีน่ัง่ : 50,000 บาท/คน      
: เกนิ 7 ทีน่ัง่ : 50,000 บาท/คน      
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ปีที่บงัคบัใช้ 2535 2540 2546 2552 2553** 2554 

: บาดเจบ็ทัว่ไป  : 50,000 บาท/คน  : 50,000 บาท/คน   : ไมเ่กนิ 50,000 บาท/คน : ไมเ่กนิ 50,000 บาท/คน 

: สญูเสยีอวยัวะหรอื 
ทุพพลภาพ*/เสยีชวีติ 

  : 80,000 บาท/คน : 100,000 บาท/คน  : 200,000 บาท/คน : ไมเ่กนิ 200,000 บาท/
คน 

   หมายเหตุ: 
80,000 บาท/คน 
สาํหรบักรณ ี
1)  บาดเจบ็แลว้เสยีชวีติ/

สญูเสยีอวยัวะหรอื
ทุพพลภาพ* 

2)  บาดเจบ็แลว้สญูเสยี
อวยัวะหรอืทุพพล
ภาพ* แลว้เสยีชวีติ 

หมายเหตุ: 
100,000 บาท/คน 
สาํหรบักรณ ี
1)  บาดเจบ็แลว้เสยีชวีติ/

สญูเสยีอวยัวะหรอื
ทุพพลภาพ* 

2)  บาดเจบ็แลว้สญูเสยี
อวยัวะหรอืทุพพล
ภาพ* แลว้เสยีชวีติ 

 หมายเหตุ: 
1.  ไมเ่กนิ 200,000 บาท สาํหรบักรณ ี
1) บาดเจบ็แลว้เสยีชวีติ/สญูเสยีอวยัวะ 
หรอืทุพพลภาพ* 
2) บาดเจบ็แลว้สญูเสยีอวยัวะหรอืทุพพลภาพ*  

แลว้เสยีชวีติ 
3)  ผูป้ระสบเหตุมสีทิธไิด้

คา่ชดเชยรายวนัสาํหรบั
การพกัรกัษาตวัอยูใ่น
โรงพยาบาลวนัละ 200 
ไมเ่กนิ 20 วนั 

 

หมายเหตุ: *  การสญูเสยีอวยัวะหรอืทุพพลภาพทีก่ฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ ตาบอด หหูนวก เป็นใบ ้หรอืเสยีความสามารถในการพดูหรอืลิน้ขาด เสยีอวยัวะสบืพนัธุห์รอืความสามารถสบืพนัธุ ์เสยี
แขน ขา มอื เทา้ หรอืนิ้ว เสยีอวยัวะอืน่ใด จติพกิารอยา่งตดิตวั และทุพพลภาพอยา่งถาวร 

** คาํสัง่นายทะเบยีน 28/2552 ใหแ้กไ้ขขอ้ความกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 
ทีม่า: รวบรวมจาก พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่98 เดอืนธนัวาคม 2556  

  อุบตัเิหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกนัภยั และการชดเชยเยยีวยา 

 

15 

รปูท่ี 8  มลูค่าการเคลมต่อครัง้และการปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกนัภยัภาคบงัคบัในช่วงปี 2543-2553 

ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัค่า Claim Ratio ในช่วงปี 2553-2554 และมลูค่าการเคลม
ต่อครัง้ในปี 2553 ทีเ่พิม่ขึน้ วา่น่าจะมสีาเหตุมาจากการเพิม่วงเงนิคุม้ครองของ คปภ. ใน
ปี 2552 โดยเพิม่เป็น 200,000 บาท ขณะทีว่งเงนิค่ารกัษาพยาบาลยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง คอื
อยูท่ี ่50,000 บาท เมือ่ทดลองวเิคราะห ์Claim Ratio และมลูค่าการเคลมต่อครัง้ เปรยีบเทยีบ
กบักรณีไม่มกีารเพิม่วงเงนิ ภายใต้ขอ้สมมตวิ่าจํานวนความเสยีหายจากการบาดเจบ็ทุก
ประเภทและทุพพลภาพไม่เปลีย่นแปลง จงึคํานวณเฉพาะความเสยีหายจากการเสยีชวีติ
เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่เป็นวธิกีารทีส่ะดวกและรวดเรว็ในการคาํนวณ 

จากการวเิคราะห ์ ดงัแสดงในรปูที ่ 9 พบวา่หากไมม่กีารเพิม่วงเงนิเป็น 200,000 
บาท คา่ Claim Ratio และคา่เฉลีย่การเคลมต่อครัง้ลดลงหลงัจากปี 2552 โดยคา่ Claim 
Ratio ลดลงจากรอ้ยละ 54.23 เป็นรอ้ยละ 47.45 ในปี 2553 และลดลงจากรอ้ยละ 58.23 
เป็นรอ้ยละ 49.61 ในปี 2554 สว่นคา่เฉลีย่การเคลมต่อครัง้ลดลงจาก 15,920 บาท เป็น 
13,932 บาทในปี 2553 และลดลงจาก 17,993 บาทเป็น 15,331 บาทในปี 2554  ทัง้น้ี คา่
ดงักลา่วมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะตํ่ากวา่น้ี หากคาํนวณความเสยีหายรวมทุกประเภท  

ความแตกต่างระหวา่งคา่เบี้ยประกนัของไทยและตา่งประเทศ 

จากขอ้มูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงวงเงนิคุ้มครองนัน้ส่งผลต่อผล
ประกอบการของบรษิทัประกนัภยั ซึ่งแสดงดว้ยค่า Claim Ratio ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ ซึ่ง
คาดการณ์ไดว้า่ผลดงักลา่วอาจกระทบกบัเบีย้ประกนัเชน่กนั 
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รปูท่ี 9  การเปรียบเทียบค่า Claim Ratio และค่าเคลมต่อครัง้ของการประกนัภยัภาคบงัคบัในภาพรวม 

ค่า Claim Ratio ในภาพรวม 

 
มลูค่าการเคลมต่อครัง้ในภาพรวม 

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูบรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และกรมการขนสง่ทางบก 

ทัง้น้ี เมื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเบีย้ประกนัของไทยและต่างประเทศ 
พบว่าประเทศไทยยงัขาดการกําหนดเบี้ยประกนัเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการขบัขีอ่ย่าง
ปลอดภยั    เน่ืองจากเป็นการกําหนดแบบอตัราเดยีว (Flat Rate)  จาํแนกตามประเภท
ยานพาหนะ ขณะทีใ่นต่างประเทศ ส่วนใหญ่รฐัจะเป็นผูก้ําหนดเบี้ยประกนัหลงัจากปรกึษา
กบับรษิทัประกนัภยั เบีย้ประกนัจงึขึน้อยูก่บัชนิดของยานพาหนะเป็นหลกั  

การศกึษาของ Aeron-Thomas (2002)2 พบว่าประเทศในกลุ่มทีม่รีายไดส้งู (High 
Income Countries: HICs) สว่นใหญ่ไมใ่ชร้ะบบการพสิจูน์ถูกผดิ ยกเวน้สหราชอาณาจกัร 
สว่นประเทศในกลุ่มทีม่รีายไดต้ํ่า (Low Income Countries: LICs) ยงัคงใชร้ะบบการพสิจูน์
ถูกผดิเป็นส่วนใหญ่  ทัง้น้ี รฐับรติิชโคลมัเบยี นิวซีแลนด์ และรฐัวกิตอเรยี ใช้ทัง้ระบบ  

                                                        
2  Aeron-Thomas, A. 2002. The Role of the Motor Insurance Industry in Preventing and 

Compensating Road Casualties, Scoping Study Final Report. 
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No-Fault และ Tort Add-On คอืผูเ้สยีหายจะไดร้บัค่าชดเชย แต่ไม่สามารถฟ้องรอ้งเรยีก
คา่เสยีหายเพิม่เตมิได ้ยกเวน้สามารถพสิจูน์ไดว้า่ผูข้บัขีป่ระมาทเลนิเลอ่ 

แมว้่าระบบทีไ่ม่ต้องมกีารพสิูจน์ถูกผดิจะมขีอ้ดคีอื  1) ไดร้บัค่าสนิไหมทดแทน
รวดเรว็ 2) ไม่ตอ้งเสยีค่าจา้งทนาย 3) สามารถลดจํานวนคดคีวามในศาล และ 4) สนับสนุน
ใหร้ถทาํประกนัภยัเพือ่จะไดร้บัการชว่ยเหลอืในสว่นน้ี  แต่กม็ขีอ้เสยีคอื 1) ไมม่คีา่สนิไหม
ทดแทนสําหรบัอาการบาดเจ็บและความทนทุกขท์รมาน เพราะระบบน้ีจะรบัเฉพาะค่า
รกัษาพยาบาลและการบาดเจบ็ต่อร่างกายและสุขอนามยั 2) ขาดแรงจงูใจในการเป็นผูข้บั
รถยนตท์ีด่ ี3) ค่าเบีย้ประกนัเพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 25 และ 4) การจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
ในดา้นคา่เสยีหายทางเศรษฐศาสตรม์จีาํกดั  

ทัง้น้ี คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ หากการประกนัภยับุคคลที ่3 ของไทยจะนําระบบ
ทีไ่มต่อ้งมกีารพสิจูน์ถูกผดิมาปรบัใช ้กส็ามารถนําระบบ Tort Add-On ทีใ่ชเ้บีย้ประกนัเป็น
ตวัลงโทษมาใชค้วบคูไ่ปดว้ยได ้

แนวทางการแก้ปัญหาในระบบประกนัภยั 

แนวทางการแก้ปญัหาและอุปสรรคในการได้รับความช่วยเหลือด้านการ
รกัษาพยาบาลของผูป้ระสบเหตุ สามารถอธบิายไดด้งัตารางที ่5 

ตารางท่ี 5  แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรคในการได้รบัความช่วยเหลือด้านการรกัษาพยาบาล
ของผูป้ระสบอบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ 

1. ปัญหาการชดเชยค่ารกัษาพยาบาลต้องรอพิสจูน์ถกูผิด 
แนวทางการแก้ปัญหา : ควรมกีารชดเชยคา่รกัษาพยาบาลโดยไมต่อ้งรอพสิจูน์ถกูผดิ 
วิธีการดาํเนินงาน - แกไ้ขระเบยีบของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

- แกไ้ข/บงัคบัใช ้พ.ร.บ. ขนสง่ทางบก หมวดการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ - บรษิทัประกนัภยั 

- สาํนกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
- ผูป้ระกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารรว่มจา่ย) 

ข้อดี : ผูป้ระสบภยัไดร้บัความคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ และสถานพยาบาลไมม่ปีญัหาเรือ่งการ
คา้งชาํระคา่รกัษาพยาบาล ซึง่เป็นปญัหาในปจัจุบนั 

ข้อเสีย : เบีย้ประกนัภยัอาจสงูขึน้ ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการประกนัภยัควรคดิวา่จะทาํอยา่งไร และการออกแบบ
ระบบรว่มจา่ยอาจทาํใหผู้ป้ระกอบการมตีน้ทุนสงูขึน้ 

2.  ปัญหาการรวมวงเงินชดเชยและค่ารกัษาพยาบาลเข้าด้วยกนัในการชดเชยค่าเสียหาย 
แนวทางการแก้ปัญหา : ควรแยกเงนิชดเชยกรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพออกจากคา่รกัษาพยาบาล 
วิธีการดาํเนินงาน - แกไ้ขระเบยีบของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

- แกไ้ข พ.ร.บ. ขนสง่ทางบก หมวดการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ - บรษิทัประกนัภยั 

- สาํนกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
- ผูป้ระกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารรว่มจา่ย) 

ข้อดี : ผูป้ระสบภยัไดร้บัการชดเชยทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ และญาตผิูป้ระสบภยัไดร้บัเงนิชดเชยเยยีวยาใน
กรณีเสยีชวีติทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ เพราะบางกรณีญาตไิมไ่ดร้บัเงนิเลย 

ข้อเสีย : เบีย้ประกนัภยัอาจสงูขึน้ และการออกแบบระบบรว่มจา่ยอาจทาํใหผู้ป้ระกอบการมตีน้ทุนสงูขึน้ 
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สรปุข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการชดเชยเยียวยาผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
รถโดยสารสาธารณะ 

จากผลการศกึษา ไดข้อ้สรุปทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
  วงเงนิค่ารกัษาพยาบาลตามระบบประกนัภยัครอบคลุมเฉพาะการบาดเจบ็

ทัว่ไป แต่ไมค่รอบคลุมกรณีบาดเจบ็สาหสั 
  การชดเชยค่าเสยีหายจากอุบตัเิหตุ กรณีบาดเจบ็ ทุพพลภาพ หรอืเสยีชวีติ

ตามระบบประกนัภยั มวีงเงนิตํ่า ทาํใหผู้เ้สยีหายสว่นใหญ่ตอ้งทาํการฟ้องรอ้ง
ทีศ่าล เพือ่ใหไ้ดค้า่ชดเชยเพิม่ขึน้ 

  สาํหรบัการฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ศาลพจิารณาใหช้ดเชยค่ารกัษาพยาบาล
ตามจรงิ ซึง่ไมค่่อยมปีญัหา แต่ค่าชดเชยอื่นๆ เช่น การขาดรายได ้การขาด
ไรอุ้ปการะ ยงัขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูพ้พิากษา 

  การกําหนดค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายเป็นมูลค่าที่แน่นอนนั ้นทําได้ยาก 
เน่ืองจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้สยีหายแต่ละรายแตกต่างกนั 

  สิง่ที่สําคญัไม่น้อยกว่ามูลค่าของค่าเสียหาย คือระยะเวลาในการชดเชย
ค่าเสยีหาย ซึง่ผลจากการสาํรวจระบุว่าการฟ้องรอ้งใชเ้วลามากกวา่ 18 เดอืน 
ถา้เจรจาไกลเ่กลีย่ได ้และใชเ้วลาประมาณ 23 เดอืน ถา้ตอ้งรอใหศ้าลพพิากษา 

  ถา้พจิารณาค่าเฉลีย่ทีผู่เ้สยีหายไดร้บั กรณีเสยีชวีติ พบวา่การชดเชยเยยีวยา 
ถ้าไม่มกีารขึ้นศาล มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 366,666 บาท ขณะที่ถ้ามกีารขึ้นศาล 
ค่าเฉลีย่จะเพิม่ขึน้เป็น 594,863 บาท ซึ่งในกรณีทีไ่ม่ขึน้ศาล ค่าชดเชยจะ
มากกว่าวงเงนิชดเชยของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถประมาณรอ้ย
ละ 80 ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการสามารถชดเชยได้เพิ่มเติมประมาณ 
160,000 บาท ขณะทีถ่า้ผูเ้สยีหายเรยีกรอ้งเพิม่เตมิ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่
จะไมย่อมจ่าย ทําใหต้อ้งมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายผา่นการฟ้องรอ้ง ซึง่ถา้มี
การยกระดบัวงเงนิคุม้ครองของระบบประกนัภยัใหส้งูขึน้ จะทาํใหผู้เ้สยีหาย
อกีจาํนวนหน่ึงสามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายภายใตว้งเงนิคุม้ครองของระบบ
ประกนัภยั และไมต่อ้งฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย จงึควรมกีารปรบัเพิม่วงเงนิ
ในระบบประกนัภยัใหม้วีงเงนิขัน้ตํ่าที ่500,000 บาท 

  ในส่วนของการเพิม่วงเงนิคุม้ครอง สามารถทําไดผ้่านการออกกฎกระทรวง 
ตาม พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสยีหายทีเ่กดิจากการ
ขนสง่ ซึง่ผูป้ระกอบการตอ้งหาหลกัประกนัในการคุม้ครองค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 
อาจเป็นการทําประกนัภยัภาคสมคัรใจเพิม่เตมิ ซึ่งเป็นการสรา้งระบบร่วม
จา่ยระหวา่งบรษิทัประกนัภยักบัผูป้ระกอบการ เน่ืองจากเบีย้ประกนัภยัภาค
สมคัรใจเป็นเบี้ยประกนัทีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งของผูป้ระกอบการดว้ย เช่น 
ผูป้ระกอบการทีม่ปีระวตักิารเกดิอุบตัเิหตุบอ่ย ยอ่มมเีบีย้ประกนัสงู เป็นตน้ 
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จากขอ้สรุปขา้งตน้ สามารถสรปุแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขระบบประกนัภยัและ
การประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัของรถโดยสารสาธารณะ 
ดงัตารางที ่6 

ตารางท่ี 6  สรปุแนวทางการยกระดบัการชดเชยเยียวยาผูป้ระสบอบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ 
1. การเพิม่วงเงนิคา่รกัษาพยาบาลทีคุ่ม้ครอง และไมต่อ้งรอพสิจูน์ถกูผดิ 

2. การแยกเงนิชดเชยกรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพออกจากคา่รกัษาพยาบาล 

3. การสรา้งกลไกการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ตาม พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก ใหร้ะยะเวลาในการเรยีกรอ้งสัน้ลง 

4. สรา้งระบบร่วมจ่ายระหว่างบรษิทัประกนัภยักบัผูป้ระกอบการ ทัง้ผูป้ระกอบการทีม่ใีบอนุญาตและร่วมบรกิาร เพื่อสรา้ง
ระบบการรว่มรบัผดิของผูป้ระกอบการ เมือ่เกดิอุบตัเิหตุ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษาน้ีเน้นการปรับปรุงและการบังคับใช้
กฎหมายบางมาตรา เพือ่ใหร้ะบบการประกนัภยัมปีระสทิธผิลในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
ซึง่สามารถสรุปประเดน็ปญัหาไดด้งัตารางที ่7 

ตารางท่ี 7 สรปุปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือยกระดบัการชดเชยเยียวยาผูป้ระสบอบุติัเหตรุถ
โดยสารสาธารณะ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. การชดเชยคา่รกัษาพยาบาลตอ้งรอ

พสิจูน์ถกูผดิ 
ควรเพิม่วงเงนิคา่รกัษาพยาบาลทีคุ่ม้ครอง และไมต่อ้งรอพสิจูน์ถกูผดิ 

2. การรวมวงเงนิชดเชยและ 
คา่รกัษาพยาบาล 

ควรแยกเงนิชดเชยกรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพออกจากค่ารกัษาพยาบาล 

3. ระยะเวลาในการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยใช้
เวลานาน 

สรา้งกลไกการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ตาม พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก
ใหใ้ชเ้วลาสัน้ และเพิม่วงเงนิในระบบประกนัภยัใหเ้ป็นวงเงนิขัน้ตํ่า 500,000 บาท 

4. การสรา้งระบบการรว่มรบัผดิของ
ผูป้ระกอบการทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

สรา้งระบบรว่มจา่ยระหวา่งบรษิทัประกนัภยักบัผูป้ระกอบการ (ทัง้ผูป้ระกอบการที่
มใีบอนุญาตและรว่มบรกิาร) 

งานศกึษาน้ีจงึจดัทาํแนวทางแกไ้ขปญัหาในลกัษณะของขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางที ่8 
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ตารางท่ี 8  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการชดเชยเยียวยาผูป้ระสบอบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ 
1. ปัญหาการชดเชยค่ารกัษาพยาบาลต้องรอพิสจูน์ถกูผิด 
แนวทางการแก้ไข : ควรชดเชยคา่รกัษาพยาบาลโดยไมต่อ้งรอพสิจูน์ถกูผดิ 

: เพิม่วงเงนิในระบบประกนัภยัใหเ้ป็นวงเงนิขัน้ตํ่า 500,000 บาท 
วิธีการดาํเนินงาน - แกไ้ขระเบยีบของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

- แกไ้ข/บงัคบัใช ้พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก หมวด 4 การชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ - บรษิทัประกนัภยั 

- สาํนกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
- ผูป้ระกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารรว่มจา่ย) 

ข้อดี: ผูป้ระสบภยัไดร้บัความคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล
เพิม่ขึน้ และสถานพยาบาลไมม่ปีญัหาเรื่องการคา้ง
ชาํระคา่รกัษาพยาบาล ซึง่เป็นปญัหาในปจัจุบนั 

ข้อเสีย: เบีย้ประกนัภยัอาจสงูขึน้ ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการประกนัภยั
ควรคดิวา่จะทาํอยา่งไร และการออกแบบระบบรว่มจา่ย
อาจทาํใหผู้ป้ระกอบการมตีน้ทุนสงูขึน้ 

2. ปัญหาการรวมวงเงินชดเชยและค่ารกัษาพยาบาลเข้าด้วยกนัในการชดเชยค่าเสียหาย 
แนวทางการแก้ไข : ควรแยกเงนิชดเชยกรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพออกจากคา่รกัษาพยาบาล 
วิธีการดาํเนินงาน - แกไ้ขระเบยีบของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

- แกไ้ข พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก หมวด 4 การชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ - บรษิทัประกนัภยั 

- สาํนกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
- ผูป้ระกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารรว่มจา่ย) 

ข้อดี: 
ผูป้ระสบภยัไดร้บัการชดเชยทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ และญาติ
ผูป้ระสบภยัไดร้บัเงนิชดเชยเยยีวยาในกรณีเสยีชวีติเป็นธรรม
มากขึน้ เพราะบางกรณีญาตไิมไ่ดร้บัเงนิเลย 

ข้อเสีย: 
เบีย้ประกนัภยัอาจสงูขึน้ และการออกแบบระบบรว่มจา่ย อาจทาํ
ใหผู้ป้ระกอบการมตีน้ทุนสงูขึน้ 

3. ปัญหาระยะเวลาในการเรียกร้องค่าชดเชยใช้เวลานาน 
แนวทางการแก้ไข : สรา้งกลไกการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ตาม พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก 
วิธีการดาํเนินงาน - แกไ้ขหรอืบงัคบัใช ้พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก หมวด 4 การชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ - บรษิทัประกนัภยั 

- ผูป้ระกอบการรถโดยสาร 
ข้อดี: ผูป้ระสบภยัและญาตผิูป้ระสบภยัไดร้บัการเยยีวยา

อยา่งรวดเรว็ 
ข้อเสีย:   กรมการขนสง่ทางบกมภีาระในการปรบัปรุงกฎระเบยีบ 

4. ปัญหาการสร้างระบบการร่วมรบัผิดของผูป้ระกอบการท่ีเกิดอบุติัเหตุ 
แนวทางการแก้ไข : การสรา้งระบบรว่มรบัผดิของผูป้ระกอบการ ในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
วิธีการดาํเนินงาน - แกไ้ข พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก หมวด 4 การชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ - บรษิทัประกนัภยั 

- ผูป้ระกอบการรถโดยสาร 
ข้อดี: 
ผูป้ระกอบการมคีวามระมดัระวงัมากขึน้ ซึง่อาจทาํใหเ้กดิ
มาตรการป้องกนัทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ 

ข้อเสีย: 
ผูป้ระกอบการอาจมตีน้ทุนสงูขึน้เมือ่เกดิอุบตัเิหตุ ทาํใหภ้าระนัน้
ตกอยูก่บัผูป้ระกอบการทีร่ว่มบรกิารมากกวา่ผูป้ระกอบการที่
ไดร้บัใบอนุญาต 
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