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กฎกระทรวง 
กําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน  จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 

การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน  
จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน  และการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ คาเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายในกรณีความเสียหายตอรางกาย  ไดแก 
 (ก) คายาและคาเวชภัณฑที่ใชในการบําบัดรักษา 
 (ข) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา  รวมทั้งคาซอมแซม 
 (ค) คาบริการทางการแพทย  คาตรวจ  และคาวิเคราะหโรค  ทั้งนี้  ไมรวมถึงคาจาง

พยาบาลพิเศษและคาบริการอื่นทํานองเดียวกัน 
 (ง) คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (จ) คาพาหนะนําผูประสบภัยไปสถานพยาบาล 
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(๒) คาใชจายในกรณีความเสียหายตอชีวิต  ไดแก 

 (ก) คาปลงศพ 

 (ข) คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ 

ขอ ๓ จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน  ใหเปนไปดังตอไปนี้   

(๑) จํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาท  สําหรับความเสียหายตอรางกาย

ตามขอ  ๒  (๑) 

ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  ใหมีสิทธิ

ไดรับเงินคาเสียหายเบื้องตนจํานวนสามหมื่นหาพันบาทดวย 

 (ก) ตาบอด 

 (ข) หูหนวก 

 (ค) เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด  หรือล้ินขาด 

 (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ  หรือความสามารถสืบพันธุ 

 (จ) เสียแขน  ขา  มือ  เทา  หรือนิ้ว 

 (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด 

 (ช) จิตพิการอยางติดตัว 

 (ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร 

(๒) จํานวนสามหมื่นหาพันบาท  สําหรับความเสียหายตอชีวิตตามขอ  ๒  (๒) 

ขอ ๔ ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินคาเสียหาย

เบื้องตนรวมกันแลวตองไมเกินหาหมื่นบาท 

(๑) ไดรับความเสียหายตามขอ  ๒  (๑)  ตอมาไดรับความเสียหายตามขอ  ๒  (๒) 

(๒) ไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๓  (๑)  วรรคสอง  ตอมาไดรับ

ความเสียหายตามขอ  ๒  (๒) 

(๓) ไดรับความเสียหายตามขอ  ๒  (๑)  ตอมาไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใด

ตามขอ  ๓  (๑)  วรรคสอง  และขอ  ๒  (๒)   

ขอ ๕ การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทที่ รับประกันภัย  ใหย่ืนคํารองขอ 

ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด  และตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ 
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(๑) ความเสียหายตอรางกาย 
 (ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามขอ  ๒  (๑) 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกให  สําเนา

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดซึ่งสามารถพิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๓  (๑)  วรรคสอง  
นอกจากตองย่ืนหลักฐานตาม   (ก)  และ  (ข)  แลว  ใหย่ืนใบรับรองแพทยหรือความเห็นแพทย   
หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุวาเปนผูประสบภัยซ่ึงไดรับความเสียหายตอรางกายดังกลาว  พรอมทั้งสําเนา
บันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใด  ที่แสดงวาผูนั้นไดรับความเสียหายจากการ
ประสบภัยจากรถดวย 

(๒) ความเสียหายตอชีวิต 
 (ก) สําเนามรณบัตร  หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดซึ่งสามารถ

พิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย 
 (ข)  สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน  หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงวาผูนั้น

ถึงแกความตายจากการประสบภัยจากรถ 
ในกรณีที่ผู ประสบภัยถึงแกความตายภายหลังจากการ เข า รับการรักษาพยาบาล 

ในสถานพยาบาล  นอกจากตองย่ืนหลักฐานตาม  (๒)  แลว  ใหย่ืนหลักฐานตาม  (๑)  ดวย 
ขอ ๖ บุคคลผูมีสิทธิรองขอรับคาเสียหายเบื้องตน  มีดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีความเสียหายตอร างกายตามขอ   ๒   (๑ )   ใหผูประสบภัยเปนผู รองขอ 

หากผูประสบภัยไมสามารถรองขอได  ใหสถานพยาบาลที่รักษาผูประสบภัยและไดรับโอนสิทธิ
เรียกรองจากผูประสบภัย  บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด  ที่รับโอนสิทธิเรียกรองจาก
สถานพยาบาลที่รักษาผูประสบภัย  ทายาทหรือญาติ  หรือผูมีสวนไดเสียของผูประสบภัย  แลวแตกรณี  
รองขอแทน 

ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๓  (๑)  วรรคสอง  
ใหผูประสบภัยเปนผูรองขอ  หากผูประสบภัยไมสามารถรองขอไดใหทายาทหรือญาติ  หรือผูมีสวน 
ไดเสียของผูประสบภัย  แลวแตกรณี  รองขอแทน 
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(๒) กรณีความเสียหายตอชีวิตตามขอ  ๒  (๒)  ใหทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยเปนผูรองขอ 
ขอ ๗ การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทที่ รับประกันภัยตองกระทําภายใน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 
ขอ ๘ การจายคาเสียหายเบื้องตน  ใหจายแกผูรองขอตามขอ  ๖  แลวแตกรณี  เปนเงินสด

หรือเปนเช็คที่มิไดลงวันที่ลวงหนา  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอโดยไมตองรอการพิสูจน
ความรับผิด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
กรณ  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูประสบภัยจากรถในบางกรณีมีผลกระทบตอชีวิตและรางกายของผูประสบภัยและยังมีผลใหผูประสบภัย
ตองรับภาระในคาเสียหายและคาใชจายท่ีเกิดขึ้น  รวมท้ังไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิตตามปกติ  
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงคาเสียหายและคาใชจายท่ีจําเปนอยางอ่ืนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
ของผูประสบภัยในเบื้องตน  เพ่ือใหสอดคลองกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบัน  และกําหนดใหบริษัทท่ีรับประกันภัยสามารถจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  จํากัด  ได  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


