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เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ ทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒[๑] พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามร้อยหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงขดั
หรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “รถ”[๒] หมายความวา่ รถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์รถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก
รถยนตร์ทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตร์ทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

 “เจา้ของรถ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งมีกรรมสิทธ์ิในรถหรือผูมี้สิทธิครอบครองรถตามสญัญาเช่าซ้ือ และ
หมายความรวมถึงผูน้าํรถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวดว้ย 

 “ผูป้ระสบภยั” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัเน่ืองจากรถท่ีใชห้รืออยู่
ในทางหรือเน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยั
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ซ่ึงถึงแก่ความตายดว้ย 

 “ความเสียหาย” หมายความวา่ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัอนัเกิดจากรถ 

 “ผูซ่ึ้งอยูใ่นรถ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งอยูใ่นหรือบนหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถ และหมายความรวมถึงผู ้
ซ่ึงกาํลงัข้ึนหรือกาํลงัลงจากรถนั้นดว้ย 

 “บริษทั” หมายความวา่ บริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการประเภทประกนัภยัรถ 

 “ค่าเสียหายเบ้ืองตน้”[๓] หมายความวา่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
ค่าปลงศพ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นอยา่งอ่ืนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูป้ระสบภยัในเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี ตามรายการและจาํนวนเงินท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง” 

 “เคร่ืองหมาย”[๔] (ยกเลิก) 

 “คณะกรรมการ”[๕] หมายความวา่ คณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

 “นายทะเบียน” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย
หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยมอบหมายโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 “กองทุน” หมายความวา่ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๕[๖] ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจออก
กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา ๖[๗] ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ” 
ประกอบดว้ยปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย์  ผูแ้ทน
กระทรวงคมนาคม ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนทบวงมหาวิทยาลยั ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั* ผูแ้ทนกรมตาํรวจ ผูซ่ึ้งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค
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มอบหมายหน่ึงคน ผูแ้ทนสมาคมนายหนา้ประกนัภยั ผูแ้ทนสมาคมประกนัวินาศภยั ผูแ้ทนสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน ผูแ้ทนแพทยสภาและผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยัเป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้าํนวยการ
สาํนกันายทะเบียนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึง ใหพิ้จารณาจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ทางดา้นการประกนัภยั เศรษฐศาสตร์ การแพทย ์หรือกฎหมาย 

 มาตรา ๖ ทว[ิ๘] ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ใหค้าํแนะนาํแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ และประกาศตาม
มาตรา ๑๐ 

 (๒) กาํหนดมาตรฐานกลางของรายการและจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็น
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลท่ีบริษทัหรือกองทุนตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 

 (๓) พิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้และหรือเงินอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีหรือ
เก่ียวกบัรายการและจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลตามท่ีนาย
ทะเบียนขอความเห็นหรือตามท่ีผูป้ระสบภยัร้องขอ 

 (๔) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา ๖ ตรี[๙] กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึง
พน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 

 (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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 (๖) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 มาตรา ๖ จตัวา[๑๐] ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหค้ณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งบคุคลในประเภทเดียวกนัตามมาตรา ๖ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทนและใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่น
ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงตนแทน 

 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไว้
แลว้ยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งเพิ่มข้ึนนั้นอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

 มาตรา ๖ เบญจ[๑๑] ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดาํรงตาํแหน่งครบวาระแลว้แต่ยงัมิไดมี้การแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน
จนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

 มาตรา ๖ ฉ[๑๒] การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 มติในท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๖ สตัต[๑๓] ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบติัการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้าํความในมาตรา ๖ ฉ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖ อฏัฐ[๑๔] ในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมี
อาํนาจเรียกใหบ้ริษทั สถานพยาบาล หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใหใ้ชจ่้ายจากกองทุน 
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หมวด ๑ 

การประกนัความเสียหาย 

 มาตรา ๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ เจา้ของรถซ่ึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พื่อใชต้อ้งจดัใหมี้การประกนัความ
เสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัโดยประกนัภยักบับริษทั 

 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั ใหก้าํหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่จาํนวนเงิน
ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

 มาตรา ๘ รถดงัต่อไปน้ีไม่ตอ้งจดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ 

 (๑) รถสาํหรับเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท และรถสาํหรับผูส้าํเร็จราชการแทน
พระองค ์

 (๒) รถของสาํนกัพระราชวงัท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีเลขาธิการพระราชวงักาํหนด 

 (๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพทัยา และราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และรถยนตท์หารตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท์หาร 

 (๔) รถอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๙ รถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศและนาํเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวโดยเจา้ของ
รถไม่มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เจา้ของรถตอ้งจดัใหมี้การประกนัความเสียหายสาํหรับ
ผูป้ระสบภยั ทั้งน้ี ตามจาํนวนเงิน หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๐[๑๕] บริษทัตอ้งรับประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ประกาศดงักล่าวจะ
กาํหนดใหข้อ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรืออตัราเบ้ียประกนัภยัแตกต่างกนัตามชนิด ประเภทหรือขนาด
ของรถ หรือลกัษณะของผูเ้อาประกนัภยักไ็ด ้

 ใหบ้ริษทัรายงานการรับประกนัความเสียหายตามวรรคหน่ึงต่อนายทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีนายทะเบียนประกาศกาํหนด[๑๖] 

 มาตรา ๑๐ ทว[ิ๑๗] ใหจ้ดัตั้ง “บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั” ข้ึน มีวตัถุประสงค์
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ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ใหบ้ริการเก่ียวกบัการรับคาํร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเงินต่างๆ ตาม
พระราชบญัญติัน้ี และดาํเนินกิจการตามท่ีบริษทัหรือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจะไดม้อบหมาย 

 (๒) ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกนัภยัรถตามพระราชบญัญติัน้ีตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะรัฐมนตรี 

 (๓) ดาํเนินกิจการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 บริษทัทกุบริษทัตอ้งเขา้ช่ือซ้ือหุน้ในการจดัตั้ง การเพ่ิมทุน และดาํเนินการใดๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

 ในการจดัตั้งบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ใหรั้ฐมนตรีกาํหนดระยะเวลาใหบ้ริษทั
เขา้ช่ือซ้ือหุน้ และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภัยรวบรวมหุน้ท่ีมีผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ไวแ้ลว้เพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้จดัทาํหนงัสือบริคณห์
สนธิและขอ้บงัคบั และกาํหนดรายช่ือผูเ้ป็นคณะกรรมการและพนกังานสอบบญัชีชุดแรกของบริษทักลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ตลอดจนขอ้ความและขั้นตอนอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งมีในการจดทะเบียนบริษทั
ส่งไปจดทะเบียนบริษทั และใหผู้มี้อาํนาจดาํเนินการเก่ียวกบัการจดทะเบียนบริษทัตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชยด์าํเนินการต่อไปตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหถื้อวา่บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ละเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่
ดว้ยประกนัวินาศภยันบัแต่ไดจ้ดทะเบียนดงักล่าว 

 ในระหวา่งท่ีบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ยงัมิไดมี้การรับประกนัวินาศภยั มิใหน้าํ
บทบญัญติัเก่ียวกบัการตอ้งมีหลกัทรัพย ์และเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน และการตอ้งดาํรงไวซ่ึ้ง
เงินกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัวินาศภยัมาใชบ้งัคบั 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จาํกดั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน 

 การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยัก่อน และในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐาน
ต่อคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยวา่กรรมการผูจ้ดัการมีพฤติการณ์ท่ีไม่สุจริต
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยัโดยความเห็นชอบของ
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รัฐมนตรีมีอาํนาจถอดถอนกรรมการผูจ้ดัการออกจากตาํแหน่งได ้และใหค้ณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภัยมีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการชัว่คราวจนกวา่บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ จาํกดั จะแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการคนใหม่ 

 ทุกรอบสามเดือนบริษทัตอ้งออกเงินสมทบเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ จาํกดั ตามสดัส่วนของเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บจากการรับประกนัภยัตามพระราชบญัญติัน้ี ในแต่ละสาม
เดือนท่ีผา่นมา ในอตัราและวธีิการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 เงินสมทบท่ีบริษทัจ่ายนั้นใหน้าํไปหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรได ้

 บริษทัตอ้งมอบหมายการรับคาํร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตาม
พระราชบญัญติัน้ีใหแ้ก่บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ดาํเนินการแทนบริษทัดว้ย และใหบ้ริษทั
ทุกบริษทัปฏิบติัเก่ียวกบัการมอบอาํนาจและการจดัสรรเงินเพื่อสาํรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนบริษทัตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั กาํหนด 

 มาตรา ๑๐ ตรี[๑๘] บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจสัง่
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตข์องบริษทันั้นได ้

 ใหบ้ริษทัท่ีเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งผกูพนัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท่ี์บริษทัได้
ออกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัต่อไปจนกวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตด์งักล่าวจะหมดอาย ุ

 มาตรา ๑๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตาม
มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

 มาตรา ๑๒[๑๙] เจา้ของรถหรือผูใ้ชร้ถตอ้งเกบ็รักษาหลกัฐานแสดงการมีประกนัความเสียหายตาม
มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะแสดงต่อเจา้พนกังานไดท้กุเวลาท่ีใชร้ถ เวน้แต่กรณีรถคนัดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนหรือชาํระภาษีประจาํปีสาํหรับรถตามมาตรา ๑๙ แลว้ 

 มาตรา ๑๓[๒๐] ในกรณีท่ีบริษทัหรือเจา้ของรถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนครบกาํหนดการ
คุม้ครองไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัตอ้งแจง้การบอกเลิกนั้นใหน้ายทะเบียนทราบ 

 การแจง้การบอกเลิก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีนายทะเบียนประกาศกาํหนด 

 มาตรา ๑๔ การประกนัตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ตอ้งมีขอ้กาํหนดใหมี้การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตาม
พระราชบญัญติัน้ีดว้ย 
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 เม่ือมีการกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามมาตรา ๗ วรรคสองแลว้ หลกัเกณฑ ์วธีิจ่ายและ
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบ้ืองตน้ ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยประกาศกาํหนด[๒๑] 

 มาตรา ๑๕ กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารประกอบหรือแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงมีขอ้ความ
ระบุถึงความรับผิดของบริษทัแตกต่างไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี บริษทัจะยกเป็นขอ้ต่อสู้
เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผูป้ระสบภยัในการชดใชค่้าเสียหายเบ้ืองตน้มิได ้

 มาตรา ๑๖ บริษทัจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั
ระหวา่งบริษทักบัเจา้ของรถ หรือการไดบ้อกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยักบัเจา้ของรถ เพ่ือปฏิเสธความรับผิดต่อ
ผูป้ระสบภยัในการชดใชค่้าเสียหายเบ้ืองตน้มิได ้เวน้แต่บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้การบอกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยัใหเ้จา้ของรถและนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ 

 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหมี้ผลเม่ือครบกาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดมี้หนงัสือแจง้
การเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัไปยงัผูเ้อาประกนัภยัตามภมิูลาํเนาท่ีทราบคร้ังสุดทา้ย โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ 

 มาตรา ๑๗ บริษทัจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยัมา
เป็นขอ้ต่อสูเ้พ่ือปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัมิได ้

 มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีรถซ่ึงเจา้ของรถไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทัไดโ้อนไปยงับุคคลอ่ืนโดยผลของ
กฎหมายวา่ดว้ยมรดกหรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน ใหผู้ไ้ดม้าซ่ึงรถดงักล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผูเ้อา
ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น และบริษทัตอ้งรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวต่อไปตลอดอายุ
ของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัเหลืออยู ่

 มาตรา ๑๙[๒๒] ในการรับจดทะเบียนรถยนตห์รือการรับชาํระภาษีรถยนตป์ระจาํปีตามกฎหมายวา่ดว้ย
รถยนตแ์ละกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบวา่มีการประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ แลว้ จึงจะรับจดทะเบียนรถยนตห์รือรับชาํระภาษีรถยนต์
ประจาํปีได ้

 ในกรณีท่ีไม่ปรากฏวา่มีการประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ ใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายดงักล่าว
จดัใหมี้การทาํประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ โดยใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายดงักล่าวมีสิทธิเรียก
ค่าตอบแทนไดไ้ม่เกินร้อยละหา้แลว้ใหเ้จา้ของรถไดรั้บส่วนลดร้อยละเจด็จากค่าตอบแทนท่ีนายทะเบียนตาม
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กฎหมายนั้นไดรั้บจากบริษทัในอตัราร้อยละสิบสองหรือตามอตัราท่ีคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภัยประกาศกาํหนด ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

 เงินค่าตอบแทนร้อยละหา้ท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายดงักล่าวไดรั้บ ไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงั
เป็นรายไดข้องแผน่ดิน และสามารถนาํไปใชจ่้ายไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบ 

หมวด ๒ 

ค่าสินไหมทดแทน[๒๓] 

 มาตรา ๒๐ เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้ใหบ้ริษทัจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัเม่ือไดรั้บคาํร้องขอจากผูป้ระสบภยั 

 ความเสียหายท่ีจะใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบ้ืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองตน้การร้องขอรับค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้และการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและ
อตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามมาตรา ๒๐ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายใหผู้ป้ระสบภยัแจง้การไม่ไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย
เบ้ืองตน้หรือการไดรั้บค่าเสียหายเบ้ืองตน้ไม่ครบจาํนวนจากบริษทัต่อสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั
ตามวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๒ การไดรั้บชดใชค้่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามมาตรา ๒๐ ไม่ตดัสิทธิผูป้ระสบภยัท่ีจะเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเพ่ิมเติมตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 มาตรา ๒๓[๒๔] ความเสียหายท่ีเกิดแก่ผูป้ระสบภยัจากรถในกรณีดงัต่อไปน้ีใหจ่้ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้
ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากเงินกองทุน 

 (๑) รถนั้นมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจา้ของรถไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน 

 (๒) รถนั้นมิไดอ้ยูใ่นความครอบครองของเจา้ของรถในขณะท่ีเกิดเหตุเพราะถูกยกัยอก ฉอ้โกง 
กรรโชก ลกัทรัพย ์รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์และไดมี้การร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน 

 (๓) รถนั้นไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของรถและมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือ
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มาตรา ๙ 

 (๔) รถนั้นมีผูข้บัหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบไดว้า่ความเสียหายเกิดจากรถคนัใด 

 (๕) บริษทัไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามมาตรา ๒๐ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้
ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน หรือ 

 (๖) รถตามมาตรา ๘ ท่ีมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ 

 มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีรถตั้งแต่สองคนัข้ึนไปก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยัซ่ึงอยูใ่นรถ ให้
บริษทัท่ีรับประกนัภยัรถแต่ละคนัจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัซ่ึงอยูใ่นรถคนัท่ีเอาประกนัภยัไวก้บั
บริษทั 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึง แต่ผูป้ระสบภยัมิใช่เป็นผูซ่ึ้งอยูใ่นรถ ใหบ้ริษทัดงักล่าวร่วมกนัจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัทุกคนโดยเฉล่ียจ่ายในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั 

 สาํหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ ใหส้าํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่ายหรือร่วมจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี 

 มาตรา ๒๕ ใหบ้ริษทัหรือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามมาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัใหเ้สร็จส้ินภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ ทั้งน้ี โดยไม่
ตอ้งรอการพิสูจนค์วามรับผดิ 

 ใหถื้อวา่ค่าเสียหายเบ้ืองตน้เป็นส่วนหน่ึงของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์

 มาตรา ๒๖[๒๕] ในกรณีท่ีเจา้ของรถหรือบริษทัไม่จ่ายคา่เสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือจ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวนตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๕) แลว้แต่กรณีหรือกรณีท่ีเกิด
ความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยัเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือ (๔) เม่ือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั
ไดจ่้ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตามมาตรา ๒๕ แลว้ใหน้ายทะเบียนเรียกเงินตามจาํนวนท่ีไดจ่้ายไป
คืนจากเจา้ของรถหรือบริษทัแลว้แต่กรณี รวมทั้งเงินเพิ่มในอตัราร้อยละยีสิ่บของจาํนวนค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ี
จ่ายจากกองทุนส่งเขา้สมทบกองทุนอีกต่างหากเวน้แต่กรณีท่ีความเสียหายเกิดแก่ผูป้ระสบภยัเพราะเหตุตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และเจา้ของรถหรือบริษทัไม่ทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริตหรือเจา้ของรถท่ีกรมธรรมห์มดอายแุต่
ยงัไม่เกินสามสิบวนัโดยเจา้ของรถไม่มีเจตนาหลีกเล่ียงการทาํประกนัภยั หรือในกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการกาํกบั
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และส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยประกาศกาํหนด นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได ้

 หลกัเกณฑใ์นการเรียกเงินคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกจิประกนัภยัประกาศกาํหนด 

 มาตรา ๒๗ การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามพระราชบญัญติัน้ี ผูป้ระสบภยัตอ้งร้องขอภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน 

 มาตรา ๒๘ ในกรณีตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๓) ใหน้ายทะเบียนยดึรถท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายไวไ้ด้
หากมิไดมี้การยดึรถนั้นไวต้ามกฎหมายอ่ืนอยูก่่อนแลว้ จนกวา่เจา้ของรถจะไดจ่้ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัจนครบจาํนวน หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้คืนกองทุนภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่จากนาย
ทะเบียน และหากมีการยดึรถนั้นตามกฎหมายอ่ืนอยูก่่อนแลว้ ใหสํ้านักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิประกนัภัยมีสิทธิขอเขา้เฉล่ียในทรัพยน์ั้นหากมีการขายทอดตลาด 

 มาตรา ๒๙ รถท่ียดึไวต้ามมาตรา ๒๘ ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจขายทอดตลาดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) กรณีท่ีเจา้ของรถตามมาตรา ๒๓ (๑) ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีจ่ายจากกองทุนแทนตน คืน
ใหแ้ก่กองทุนภายในเจด็วนันบัแต่วนัไดรั้บคาํสัง่จากนายทะเบียน 

 (๒) กรณีท่ีไม่ปรากฏตวัเจา้ของรถท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย และนายทะเบียนไดป้ระกาศหาตวัเจา้ของ
รถโดยปิดประกาศไว ้ณ ท่ีทาํการของนายทะเบียนซ่ึงไดย้ดึรถท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายไว ้และประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีจาํหน่ายในทอ้งถ่ินท่ีเกิดเหตุอยา่งนอ้ยสองวนัติดต่อกนั แต่เจา้ของรถไม่ปรากฏตวัต่อนาย
ทะเบียน ซ่ึงไดย้ดึรถนั้นไวภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัแรกท่ีประกาศในหนงัสือพิมพ ์

 มาตรา ๓๐ วธีิการยดึรถตามมาตรา ๒๘ และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ใหป้ฏิบติัตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 

 เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ใหห้กัเป็นค่าใชจ่้ายในการยดึและการขายทอดตลาด 
และจ่ายเป็นค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือจ่ายคืนใหแ้ก่กองทุน แลว้แต่กรณี ถา้มีเงินเหลือเท่าใดให้
คืนแก่เจา้ของรถ ในกรณีท่ีไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของรถท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ
กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยเกบ็รักษาเงินนั้นไวต้ามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และถา้เจา้ของรถไม่เรียกเงินนั้น
คืน ภายในหา้ปีนบัจากวนัท่ีขายทอดตลาดใหเ้งินนั้นตกเป็นของกองทุน 
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 มาตรา ๓๑[๒๖] ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทาํของบุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะ
ความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของเจา้ของรถ ผูข้บัข่ีรถ ผูซ่ึ้งอยูใ่นรถ หรือผูป้ระสบภยั เม่ือ
บริษทัไดจ่้ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนหรือเม่ือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัไดจ่้าย
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือเม่ือหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจา้ของรถตามมาตรา ๘
(๔) ไดจ่้ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ ไปแลว้เป็นจาํนวนเงินเท่าใดใหบ้ริษทั หรือสาํนกังานกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั หรือหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจา้ของรถตามมาตรา ๘ (๔) แลว้แต่กรณี มีสิทธิไล่
เบ้ียเอาแก่บุคคลดงักล่าวหรือมีสิทธิเรียกใหผู้ป้ระสบภยัคืนเงินดงักล่าวได ้

 วรรคสอง[๒๗] (ยกเลิก) 

 มาตรา ๓๒[๒๘] ในกรณีท่ีนายทะเบียนไดจ่้ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัสาํหรับความ
เสียหายท่ีเกิดจากรถตามมาตรา ๘ ซ่ึงไม่ไดเ้อาประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ ใหห้น่วยงานผูเ้ป็นเจา้ของรถ
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจา้ของรถตามมาตรา ๘ (๔) แลว้แต่กรณี ส่งเงินตามจาํนวนท่ีไดจ่้ายจาก
เงินกองทุนคืนใหแ้ก่กองทุน 

 การจ่ายเงินคืนกองทุนสาํหรับรถตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กระทรวงการคลงักาํหนด 

หมวด ๓ 

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

 มาตรา ๓๓ ใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนเรียกวา่ “กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นทุน
สาํหรับจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเม่ือมีกรณีตามมาตรา ๒๓ และเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 กองทุนประกอบดว้ย 

 (๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้

 (๒)[๒๙] เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดตามมาตรา ๓๖ และเงินเพ่ิมท่ีไดรั้บตาม
มาตรา ๓๖ ทว ิ

 (๓) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
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 (๔) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 (๕) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

 (๖) ดอกผลของเงินกองทุน 

 (๗) เงินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นท่ีไดม้าตาม (๔) และ (๕) 

 (๘) เงินรายไดอ่ื้นๆ 

 เงินและทรัพยสิ์นดงักล่าวใหเ้ป็นของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกนัภัยเพ่ือใชป้ระโยชนต์ามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายได้
แผน่ดิน 

 มาตรา ๓๔[๓๐] ใหมี้สาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยเพื่อดาํเนินการเก่ียวกบักองทุน 

 สาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัอาจจดัสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสามสิบหา้ของดอกผลของ
เงินกองทุนต่อปีเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและค่าใชจ่้ายอ่ืนของสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั
[๓๑] 

 การเบิกจ่าย การเกบ็รักษา การจดัการกองทุน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและอตัราเบ้ียประชุมของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนของสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยักาํหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั 

 มาตรา ๓๕ [๓๒]เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดข้ึนและผูป้ระสบภยัไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้
จากเจา้ของรถท่ีมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายหรือบริษทัได ้ใหส้าํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากกองทุนเม่ือผูป้ระสบภยัไดน้าํหลกัฐานสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของ
พนกังานสอบสวนมาแสดงพร้อมกบัการยืน่คาํขอ 

 การร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๓๖[๓๓] ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบใหแ้ก่กองทุนทกุรอบสามเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบของ
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เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัในแต่ละสามเดือน เงินสมทบท่ีบริษทัจ่ายนั้นใหน้าํไปหกัเป็น
ค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรได ้

 การเรียกเกบ็และการจ่ายเงินสมทบจากบริษทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๓๖ ทว[ิ๓๔] บริษทัใดไม่จ่ายเงินสมทบใหแ้ก่กองทุนใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามมาตรา ๓๖ 
ตอ้งเสียเงินเพิม่ในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบท่ีไม่ไดจ่้าย 

หมวด ๔ 

บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา ๓๗[๓๕] เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท 

 มาตรา ๓๘[๓๖] บริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๖ ตอ้งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หา้หม่ืนบาทถึงสองแสนหา้หม่ืนบาท 

 มาตรา ๓๙[๓๗] ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๔๐[๓๘] เจา้ของรถหรือผูใ้ชร้ถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๒ หรือบริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 
๑๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

 มาตรา ๔๑[๓๙] บริษทัใดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหา้หม่ืนบาท 

 มาตรา ๔๒ [๓๙.๑] (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๓[๔๐] (ยกเลิก) 

 มาตรา ๔๔[๔๑] บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบติั
ตามมาตรา ๒๕ หรือเจา้ของรถหรือบริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๖ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาท
ถึงหา้หม่ืนบาท 

 มาตรา ๔๕[๔๒] ผูใ้ดยืน่คาํขอรับชดใชค่้าเสียหายเบ้ืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติั
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น้ีโดยทุจริต หรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็เพื่อขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
พระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 มาตรา ๔๖ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจ
เปรียบเทียบปรับได ้และเม่ือไดช้าํระค่าปรับตามจาํนวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนั
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๔๗ ใหเ้จา้ของรถซ่ึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พ่ือใชอ้ยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัดาํเนินการจดั
ใหมี้การประกนัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัตามพระราชบญัญติัน้ีใหเ้สร็จส้ินภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวมิใหถื้อวา่เจา้ของรถนั้นไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

 ใหบ้ทบญัญติัมาตรา ๒๓ (๕) มีผลใชบ้งัคบักบัรถท่ีเจา้ของรถไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายไว้
แลว้ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

 ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง บทบญัญติัมาตรา ๒๓ ยงัมิใหใ้ชบ้งัคบัจนกวา่จะพน้กาํหนดสามร้อยหกสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากปรากฏวา่อุบติัเหตุอนัเกิดจากรถไดท้วี
จาํนวนข้ึนในแต่ละปี เป็นเหตุใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก โดยผูป้ระสบภยัดงักล่าวไม่ได้
รับการชดใชค่้าเสียหายหรือไดรั้บชดใชค่้าเสียหายไม่คุม้กบัความเสียหายท่ีไดรั้บจริง และหากผูป้ระสบภยัจะใช้
สิทธิทางแพง่เรียกร้องค่าเสียหายกจ็ะตอ้งใชเ้วลาดาํเนินคดียาวนาน ดงันั้น เพ่ือใหผู้ป้ระสบภยัไดรั้บการชดใช้
ค่าเสียหายและไดรั้บค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีแน่นอนและทนัท่วงที สมควรกาํหนดใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

ภคินี/แกไ้ข 



 16

๒๐/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕[๔๓] 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบญัญติัไม่เหมาะสมบางประการ และยงัมีปัญหาในการบงัคบัใชแ้ละการปฏิบติัตาม 
สมควรขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไปก่อน เพื่อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 

ภคินี/แกไ้ข 

๒๐/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐[๔๔] 

มาตรา ๑๙ ใหบ้ริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั จดัใหมี้สถานท่ีดาํเนินการเพื่อใหบ้ริการครบทุก
จงัหวดัรวมทั้งกรุงเทพมหานครใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ส่วนการจดัให้
มีสถานท่ีดาํเนินการเพ่ิมเติมต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการของการใหบ้ริการแก่ผูป้ระสบภยัจาก
รถ ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมการประกนัภยักาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๐ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีบทบญัญติัหลายประการท่ียงัไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น บทบญัญติัเก่ียวกบัองคป์ระกอบและ
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ แบบและขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัและ
อตัราเบ้ียประกนัภยั สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าว รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
กาํหนดใหบ้ริษทัประกนัภยัตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจาก
รถตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด การจดัใหมี้บริษทัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถกลางข้ึนเพ่ือใหบ้ริการเก่ียวกบั
การรับประกนัภยัและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนบริษทัและสาํนกังานงานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั การ
กาํหนดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัและการกาํหนดอตัราเงินสมทบ 
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ระยะเวลา และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสมทบท่ีบริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั รวมทั้งปรับปรุง
บทกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

ภคินี/แกไ้ข 

๒๐/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 

สุมลรัตน์/อรรถชยั/เกษร/จดัทาํ 

๔/๐๓/๒๕๔๖ 

*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๔๕] 

มาตรา ๔๘ ในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแ้กไ้ขคาํวา่ “ผูแ้ทนกรมการ
ปกครอง” เป็น “ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั” 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัใหจ้ดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัใหโ้อนอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยใหมี้การ
แกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพ่ืออนุวติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่ี
ปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบัการโอนส่วนราชการ เพือ่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมาย
โอนอาํนาจหนา้ท่ีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผดิชอบตามกฎหมายนั้นไป
เป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหมี้การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหนา้ท่ี และเพิ่มผูแ้ทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการใหต้รงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่
รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยบุเลิกแลว้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกา น้ี 
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วชิระ/ปรับปรุง 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐[๔๖] 

มาตรา ๒๐ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเบ้ืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั
ใหค้งมีอยูต่่อไป ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 

มาตรา ๒๑ บรรดากฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และยงัใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหย้งัคงใชบ้งัคบัได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศท่ีออกตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๒ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบนัปรากฏวา่มีผูป้ระสบภยัจากรถ
บางประเภทท่ียงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาํให้
ผูป้ระสบภยัไม่ไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีแน่นอนและทนัทว่งที นอกจากน้ี ยงัมีบทบญัญติับาง
ประการท่ีไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั เช่น บทบญัญติัเก่ียวกบั
หลกัฐานการมีประกนัความเสียหาย การแจง้การบอกเลิกกรมธรรม ์การใชจ่้ายเงินกองทุน การจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้จากเงินกองทุนและการเรียกค่าเสียหายเบ้ืองตน้คืน สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าว 
รวมทั้งปรับปรุงบทกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 

[๑] ประกาศคร้ังแรกในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๔/หนา้ ๔๕/๙ เมษายน ๒๕๓๕ และต่อมามาตรา 
๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๒] มาตรา ๔ นิยามคาํวา่ “รถ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๓] มาตรา ๔ นิยามคาํวา่ “ค่าเสียหายเบ้ืองตน้” แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๔] มาตรา ๔ นิยามคาํวา่ “เคร่ืองหมาย” ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๕] มาตรา ๓ นิยามคาํวา่ “คณะกรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

[๖] มาตรา ๕ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐  

[๗] มาตรา ๖ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๘] มาตรา ๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๙] มาตรา ๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๐] มาตรา ๖ จตัวา เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๑] มาตรา ๖ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๒] มาตรา ๖ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๓] มาตรา ๖ สตัต เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๔] มาตรา ๖ อฏัฐ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๕] มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๖] มาตรา ๑๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๗] มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๘] มาตรา ๑๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๑๙] มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๒๐] มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๒๑] มาตรา ๑๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๒๒] มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๒๓] ช่ือหมวด ๒ “ค่าสินไหมทดแทน” แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๒๔] มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๒๕] มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๒๖] มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๒๗] มาตรา ๓๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๒๘] มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๒๙] มาตรา ๓๓ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๓๐] มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๓๑] มาตรา ๓๔ วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๓๒] มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๓๓] มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๓๔] มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๓๕] มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๓๖] มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๓๗] มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[๓๘] มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๓๙] มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๓๙.๑] มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๔๐] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๑] มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๒] มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๓]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๑๑/หนา้ ๑/๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 

[๔๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๗๒ ก/หนา้ ๒๓/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

[๔๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

[๔๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๙ ก/หนา้ ๔/๕ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 


