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คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อซึ่งขัด
หรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“รถ”[๒] หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก
รถยนตร์ ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร และหมายความรวมถึงรถอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง”
“เจ้าของรถ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งมีกรรมสิ ทธิ์ในรถหรื อผูม้ ีสิทธิ ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้ อ และ
หมายความรวมถึงผูน้ าํ รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวด้วย
“ผูป้ ระสบภัย” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้หรื ออยู่
ในทางหรื อเนื่องจากสิ่ งที่บรรทุกหรื อติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัย
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ซึ่ งถึงแก่ความตายด้วย
“ความเสี ยหาย” หมายความว่า ความเสี ยหายต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยอันเกิดจากรถ
“ผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นรถ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นหรื อบนหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผู ้
ซึ่ งกําลังขึ้นหรื อกําลังลงจากรถนั้นด้วย
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการประเภทประกันภัยรถ
“ค่าเสี ยหายเบื้องต้น”[๓] หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยในเบื้องต้น ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง”
“เครื่ องหมาย”[๔] (ยกเลิก)
“คณะกรรมการ”[๕] หมายความว่า คณะกรรมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรื อผูซ้ ่ ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕[๖] ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖[๗] ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ”
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์ ผูแ้ ทน
กระทรวงคมนาคม ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ ทนทบวงมหาวิทยาลัย ผูแ้ ทนกรมป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย* ผูแ้ ทนกรมตํารวจ ผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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มอบหมายหนึ่งคน ผูแ้ ทนสมาคมนายหน้าประกันภัย ผูแ้ ทนสมาคมประกันวินาศภัย ผูแ้ ทนสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน ผูแ้ ทนแพทยสภาและผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่ คนซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง เป็ นกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็ นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ าํ นวยการ
สํานักนายทะเบียนคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ หรื อกฎหมาย
มาตรา ๖ ทวิ[๘] ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ และประกาศตาม
มาตรา ๑๐
(๒) กําหนดมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําเป็ น
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริ ษทั หรื อกองทุนต้องจ่ายให้แก่ผปู ้ ระสบภัย
(๓) พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นและหรื อเงินอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อ
เกี่ยวกับรายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่นาย
ทะเบียนขอความเห็นหรื อตามที่ผปู ้ ระสบภัยร้องขอ
(๔) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๖ ตรี [๙] กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึง
พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖ จัตวา[๑๐] ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๖ เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทนและให้ผซู ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งอยูใ่ น
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งตนแทน
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งแต่งตั้งไว้
แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ให้ผซู้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๖ เบญจ[๑๑] ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดาํ รงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยงั มิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๖ ฉ[๑๒] การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๖ สัตต[๑๓] ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรื อหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรื อปฏิบตั ิการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นาํ ความในมาตรา ๖ ฉ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๖ อัฏฐ[๑๔] ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมี
อํานาจเรี ยกให้บริ ษทั สถานพยาบาล หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้ใช้จ่ายจากกองทุน
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หมวด ๑
การประกันความเสี ยหาย
มาตรา ๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๘ เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรื อมีรถไว้เพื่อใช้ตอ้ งจัดให้มีการประกันความ
เสี ยหายสําหรับผูป้ ระสบภัยโดยประกันภัยกับบริ ษทั
จํานวนเงินเอาประกันภัย ให้กาํ หนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าจํานวนเงิน
ที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ รถดังต่อไปนี้ไม่ตอ้ งจัดให้มีการประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗
(๑) รถสําหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับผูส้ าํ เร็จราชการแทน
พระองค์
(๒) รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่ องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด สุ ขาภิบาล กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
(๔) รถอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนําเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวโดยเจ้าของ
รถไม่มีภูมิลาํ เนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันความเสี ยหายสําหรับ
ผูป้ ระสบภัย ทั้งนี้ ตามจํานวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐[๑๕] บริ ษทั ต้องรับประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ประกาศดังกล่าวจะ
กําหนดให้ขอ้ ความในกรมธรรม์ประกันภัยหรื ออัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามชนิด ประเภทหรื อขนาด
ของรถ หรื อลักษณะของผูเ้ อาประกันภัยก็ได้
ให้บริ ษทั รายงานการรับประกันความเสี ยหายตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด[๑๖]
มาตรา ๑๐ ทวิ[๑๗] ให้จดั ตั้ง “บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจํากัด” ขึ้น มีวตั ถุประสงค์
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ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริ การเกี่ยวกับการรับคําร้องขอและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน หรื อเงินต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และดําเนินกิจการตามที่บริ ษทั หรื อสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจะได้มอบหมาย
(๒) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติน้ ีตามที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะรัฐมนตรี
(๓) ดําเนินกิจการอื่นตามที่กาํ หนดในหนังสื อบริ คณห์สนธิ
บริ ษทั ทุกบริ ษทั ต้องเข้าชื่อซื้ อหุน้ ในการจัดตั้ง การเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ในการจัดตั้งบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด ให้รัฐมนตรี กาํ หนดระยะเวลาให้บริ ษทั
เข้าชื่อซื้ อหุน้ และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยรวบรวมหุน้ ที่มีผเู ้ ข้าชื่อซื้ อหุน้ ไว้แล้วเพื่อกําหนดจํานวนหุน้ จัดทําหนังสือบริ คณห์
สนธิ และข้อบังคับ และกําหนดรายชื่อผูเ้ ป็ นคณะกรรมการและพนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริ ษทั กลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด ตลอดจนข้อความและขั้นตอนอื่นที่จาํ เป็ นต้องมีในการจดทะเบียนบริ ษทั
ส่ งไปจดทะเบียนบริ ษทั และให้ผมู้ ีอาํ นาจดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ดาํ เนินการต่อไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยประกันวินาศภัยนับแต่ได้จดทะเบียนดังกล่าว
ในระหว่างที่บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด ยังมิได้มีการรับประกันวินาศภัย มิให้นาํ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการต้องมีหลักทรัพย์ และเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน และการต้องดํารงไว้ซ่ ึง
เงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยมาใช้บงั คับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จํากัด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ก่อน
การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก่อน และในกรณี ที่ปรากฏหลักฐาน
ต่อคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริ ต
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยความเห็นชอบของ
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รัฐมนตรี มีอาํ นาจถอดถอนกรรมการผูจ้ ดั การออกจากตําแหน่งได้ และให้คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การชัว่ คราวจนกว่าบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ จํากัด จะแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การคนใหม่
ทุกรอบสามเดือนบริ ษทั ต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ จํากัด ตามสัดส่ วนของเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับจากการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติน้ ี ในแต่ละสาม
เดือนที่ผา่ นมา ในอัตราและวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
เงินสมทบที่บริ ษทั จ่ายนั้นให้นาํ ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้
บริ ษทั ต้องมอบหมายการรับคําร้องขอและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนหรื อเงินต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีให้แก่บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด ดําเนินการแทนบริ ษทั ด้วย และให้บริ ษทั
ทุกบริ ษทั ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมอบอํานาจและการจัดสรรเงินเพื่อสํารองจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแทนบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด กําหนด
มาตรา ๑๐ ตรี [๑๘] บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง่
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั นั้นได้
ให้บริ ษทั ที่เพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่บริ ษทั ได้
ออกให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดงั กล่าวจะหมดอายุ
มาตรา ๑๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้รถที่ไม่ได้จดั ให้มีการประกันความเสี ยหายตาม
มาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙
มาตรา ๑๒[๑๙] เจ้าของรถหรื อผูใ้ ช้รถต้องเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความเสี ยหายตาม
มาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙ ไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทกุ เวลาที่ใช้รถ เว้นแต่กรณี รถคันดังกล่าวได้จด
ทะเบียนหรื อชําระภาษีประจําปี สําหรับรถตามมาตรา ๑๙ แล้ว
มาตรา ๑๓[๒๐] ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อเจ้าของรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกําหนดการ
คุม้ ครองไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริ ษทั ต้องแจ้งการบอกเลิกนั้นให้นายทะเบียนทราบ
การแจ้งการบอกเลิก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔ การประกันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ต้องมีขอ้ กําหนดให้มีการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นตาม
พระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย
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เมื่อมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา ๗ วรรคสองแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีจ่ายและ
ระยะเวลาการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสี ยหายเบื้องต้น ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด[๒๑]
มาตรา ๑๕ กรมธรรม์ประกันภัยหรื อเอกสารประกอบหรื อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยซึ่ งมีขอ้ ความ
ระบุถึงความรับผิดของบริ ษทั แตกต่างไปจากที่กาํ หนดไว้ในบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี บริ ษทั จะยกเป็ นข้อต่อสู้
เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผูป้ ระสบภัยในการชดใช้ค่าเสี ยหายเบื้องต้นมิได้
มาตรา ๑๖ บริ ษทั จะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรื อการฝ่ าฝื นเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
ระหว่างบริ ษทั กับเจ้าของรถ หรื อการได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยกับเจ้าของรถ เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อ
ผูป้ ระสบภัยในการชดใช้ค่าเสี ยหายเบื้องต้นมิได้ เว้นแต่บริ ษทั ได้มีหนังสื อแจ้งการบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยให้เจ้าของรถและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีผลเมื่อครบกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้มีหนังสื อแจ้ง
การเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังผูเ้ อาประกันภัยตามภูมิลาํ เนาที่ทราบครั้งสุ ดท้าย โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตอบรับ
มาตรา ๑๗ บริ ษทั จะยกเอาความทุจริ ตหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกันภัยมา
เป็ นข้อต่อสูเ้ พื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยมิได้
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่รถซึ่ งเจ้าของรถได้เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ได้โอนไปยังบุคคลอื่นโดยผลของ
กฎหมายว่าด้วยมรดกหรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ให้ผไู ้ ด้มาซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็ นผูเ้ อา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริ ษทั ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุ
ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั เหลืออยู่
มาตรา ๑๙[๒๒] ในการรับจดทะเบียนรถยนต์หรื อการรับชําระภาษีรถยนต์ประจําปี ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบว่ามีการประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ แล้ว จึงจะรับจดทะเบียนรถยนต์หรื อรับชําระภาษีรถยนต์
ประจําปี ได้
ในกรณี ที่ไม่ปรากฏว่ามีการประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าว
จัดให้มีการทําประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ โดยให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิ เรี ยก
ค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละห้าแล้วให้เจ้าของรถได้รับส่วนลดร้อยละเจ็ดจากค่าตอบแทนที่นายทะเบียนตาม
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กฎหมายนั้นได้รับจากบริ ษทั ในอัตราร้อยละสิ บสองหรื อตามอัตราที่คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
เงินค่าตอบแทนร้อยละห้าที่นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวได้รับ ไม่ตอ้ งนําส่ งกระทรวงการคลัง
เป็ นรายได้ของแผ่นดิน และสามารถนําไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ
หมวด ๒
ค่าสิ นไหมทดแทน[๒๓]
มาตรา ๒๐ เมื่อมีความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่ผปู้ ระสบภัยจากรถที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้ ให้บริ ษทั จ่าย
ค่าเสี ยหายเบื้องต้นแก่ผปู้ ระสบภัยเมื่อได้รับคําร้องขอจากผูป้ ระสบภัย
ความเสี ยหายที่จะให้ได้รับค่าเสี ยหายเบื้องต้น จํานวนเงินค่าเสี ยหายเบื้องต้นการร้องขอรับค่าเสี ยหาย
เบื้องต้นและการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
อัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผปู ้ ระสบภัย หรื อจ่าย
ค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยไม่ครบจํานวนที่ตอ้ งจ่ายให้ผปู ้ ระสบภัยแจ้งการไม่ได้รับชดใช้ค่าเสี ยหาย
เบื้องต้นหรื อการได้รับค่าเสี ยหายเบื้องต้นไม่ครบจํานวนจากบริ ษทั ต่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ตามวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ การได้รับชดใช้ค่าเสี ยหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ไม่ตดั สิ ทธิ ผปู ้ ระสบภัยที่จะเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา ๒๓[๒๔] ความเสี ยหายที่เกิดแก่ผปู ้ ระสบภัยจากรถในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้น
ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยจากเงินกองทุน
(๑) รถนั้นมิได้จดั ให้มีการประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙ และเจ้าของรถไม่จ่าย
ค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัย หรื อจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยไม่ครบจํานวน
(๒) รถนั้นมิได้อยูใ่ นความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง
กรรโชก ลักทรัพย์ รี ดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรื อปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
(๓) รถนั้นไม่มีผแู ้ สดงตนเป็ นเจ้าของรถและมิได้จดั ให้มีการประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ หรื อ
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มาตรา ๙
(๔) รถนั้นมีผขู ้ บั หลบหนีไปหรื อไม่อาจทราบได้วา่ ความเสี ยหายเกิดจากรถคันใด
(๕) บริ ษทั ไม่จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผปู้ ระสบภัย หรื อจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้น
ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยไม่ครบจํานวน หรื อ
(๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิได้จดั ให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่รถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู้ ระสบภัยซึ่ งอยูใ่ นรถ ให้
บริ ษทั ที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยซึ่งอยูใ่ นรถคันที่เอาประกันภัยไว้กบั
บริ ษทั
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง แต่ผปู ้ ระสบภัยมิใช่เป็ นผูซ้ ่ ึงอยูใ่ นรถ ให้บริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกันจ่ายค่าเสี ยหาย
เบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน
สําหรับกรณี ตามมาตรา ๒๓ ให้สาํ นักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจ่ายหรื อร่ วมจ่ายค่าเสี ยหาย
เบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๕ ให้บริ ษทั หรื อสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๒๓ หรื อมาตรา ๒๔ ให้แก่ผปู้ ระสบภัยให้เสร็ จสิ้ นภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องขอ ทั้งนี้ โดยไม่
ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด
ให้ถือว่าค่าเสี ยหายเบื้องต้นเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินค่าสิ นไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์
มาตรา ๒๖[๒๕] ในกรณี ที่เจ้าของรถหรื อบริ ษทั ไม่จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหรื อจ่าย
ค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยไม่ครบจํานวนตามมาตรา ๒๓ (๑) หรื อ (๕) แล้วแต่กรณี หรื อกรณี ที่เกิด
ความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๓) หรื อ (๔) เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ได้จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยตามมาตรา ๒๕ แล้วให้นายทะเบียนเรี ยกเงินตามจํานวนที่ได้จ่ายไป
คืนจากเจ้าของรถหรื อบริ ษทั แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของจํานวนค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่
จ่ายจากกองทุนส่ งเข้าสมทบกองทุนอีกต่างหากเว้นแต่กรณี ที่ความเสี ยหายเกิดแก่ผปู ้ ระสบภัยเพราะเหตุตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และเจ้าของรถหรื อบริ ษทั ไม่ทราบถึงเหตุน้ นั โดยสุจริ ตหรื อเจ้าของรถที่กรมธรรม์หมดอายุแต่
ยังไม่เกินสามสิ บวันโดยเจ้าของรถไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการทําประกันภัย หรื อในกรณี อื่นที่คณะกรรมการกํากับ
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และส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด นายทะเบียนอาจงดหรื อลดเงินเพิ่มลงได้
หลักเกณฑ์ในการเรี ยกเงินคืน การงดและลดเงินเพิม่ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ การขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติน้ ี ผูป้ ระสบภัยต้องร้องขอภายในหนึ่งร้อย
แปดสิ บวันนับแต่วนั ที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น
มาตรา ๒๘ ในกรณี ตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๓) ให้นายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายไว้ได้
หากมิได้มีการยึดรถนั้นไว้ตามกฎหมายอื่นอยูก่ ่อนแล้ว จนกว่าเจ้าของรถจะได้จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ ระสบภัยจนครบจํานวน หรื อจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นคืนกองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับคําสัง่ จากนาย
ทะเบียน และหากมีการยึดรถนั้นตามกฎหมายอื่นอยูก่ ่อนแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมีสิทธิ ขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์น้ นั หากมีการขายทอดตลาด
มาตรา ๒๙ รถที่ยดึ ไว้ตามมาตรา ๒๘ ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจขายทอดตลาดได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่เจ้าของรถตามมาตรา ๒๓ (๑) ไม่จ่ายเงินค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนแทนตน คืน
ให้แก่กองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รับคําสัง่ จากนายทะเบียน
(๒) กรณี ที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย และนายทะเบียนได้ประกาศหาตัวเจ้าของ
รถโดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาํ การของนายทะเบียนซึ่ งได้ยดึ รถที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายไว้ และประกาศใน
หนังสื อพิมพ์รายวันที่จาํ หน่ายในท้องถิ่นที่เกิดเหตุอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน แต่เจ้าของรถไม่ปรากฏตัวต่อนาย
ทะเบียน ซึ่ งได้ยดึ รถนั้นไว้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั แรกที่ประกาศในหนังสื อพิมพ์
มาตรา ๓๐ วิธีการยึดรถตามมาตรา ๒๘ และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ให้ปฏิบตั ิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ให้หกั เป็ นค่าใช้จ่ายในการยึดและการขายทอดตลาด
และจ่ายเป็ นค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรื อจ่ายคืนให้แก่กองทุน แล้วแต่กรณี ถ้ามีเงินเหลือเท่าใดให้
คืนแก่เจ้าของรถ ในกรณี ที่ไม่มีผแู ้ สดงตนเป็ นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ให้สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และถ้าเจ้าของรถไม่เรี ยกเงินนั้น
คืน ภายในห้าปี นับจากวันที่ขายทอดตลาดให้เงินนั้นตกเป็ นของกองทุน
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มาตรา ๓๑[๒๖] ในกรณี ที่ความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก หรื อเกิดขึ้นเพราะ
ความจงใจหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผูข้ บั ขี่รถ ผูซ้ ่ ึงอยูใ่ นรถ หรื อผูป้ ระสบภัย เมื่อ
บริ ษทั ได้จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นหรื อค่าสิ นไหมทดแทนหรื อเมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยได้จ่าย
ค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหรื อเมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรื อเจ้าของรถตามมาตรา ๘
(๔) ได้จ่ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ ไปแล้วเป็ นจํานวนเงินเท่าใดให้บริ ษทั หรื อสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูป้ ระสบภัย หรื อหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรื อเจ้าของรถตามมาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี มีสิทธิ ไล่
เบี้ยเอาแก่บุคคลดังกล่าวหรื อมีสิทธิเรี ยกให้ผปู้ ระสบภัยคืนเงินดังกล่าวได้
วรรคสอง[๒๗] (ยกเลิก)
มาตรา ๓๒[๒๘] ในกรณี ที่นายทะเบียนได้จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยสําหรับความ
เสี ยหายที่เกิดจากรถตามมาตรา ๘ ซึ่ งไม่ได้เอาประกันความเสี ยหายตามมาตรา ๗ ให้หน่วยงานผูเ้ ป็ นเจ้าของรถ
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรื อเจ้าของรถตามมาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี ส่ งเงินตามจํานวนที่ได้จ่ายจาก
เงินกองทุนคืนให้แก่กองทุน
การจ่ายเงินคืนกองทุนสําหรับรถตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๓
กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
มาตรา ๓๓ ให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นเรี ยกว่า “กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุน
สําหรับจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยเมื่อมีกรณี ตามมาตรา ๒๓ และเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒)[๒๙] เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดตามมาตรา ๓๖ และเงินเพิม่ ที่ได้รับตาม
มาตรา ๓๖ ทวิ
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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(๔) เงินหรื อทรัพย์สินที่ได้มาตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรื อมาตรา ๓๒
(๕) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ทุ ิศให้
(๖) ดอกผลของเงินกองทุน
(๗) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (๔) และ (๕)
(๘) เงินรายได้อื่นๆ
เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็ นของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ตอ้ งนําส่งกระทรวงการคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๓๔[๓๐] ให้มีสาํ นักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยขึ้นในสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน
สํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสามสิ บห้าของดอกผลของ
เงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
[๓๑]
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๕ [๓๒]เมื่อมีกรณี ตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้นและผูป้ ระสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้น
จากเจ้าของรถที่มิได้จดั ให้มีการประกันความเสี ยหายหรื อบริ ษทั ได้ ให้สาํ นักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
จ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยจากกองทุนเมื่อผูป้ ระสบภัยได้นาํ หลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันของ
พนักงานสอบสวนมาแสดงพร้อมกับการยืน่ คําขอ
การร้องขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้นจากกองทุน ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖[๓๓] ให้บริ ษทั จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทุกรอบสามเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บของ
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เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยในแต่ละสามเดือน เงินสมทบที่บริ ษทั จ่ายนั้นให้นาํ ไปหักเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้
การเรี ยกเก็บและการจ่ายเงินสมทบจากบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ทวิ[๓๔] บริ ษทั ใดไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๓๖
ต้องเสี ยเงินเพิม่ ในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๗[๓๕] เจ้าของรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท
มาตรา ๓๘[๓๖] บริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ หรื อมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท
มาตรา ๓๙[๓๗] ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๐[๓๘] เจ้าของรถหรื อผูใ้ ช้รถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๒ หรื อบริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา
๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๑[๓๙] บริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๒ [๓๙.๑] (ยกเลิก)
มาตรา ๔๓[๔๐] (ยกเลิก)
มาตรา ๔๔[๔๑] บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๒๕ หรื อเจ้าของรถหรื อบริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๕[๔๒] ผูใ้ ดยืน่ คําขอรับชดใช้ค่าเสี ยหายเบื้องต้นหรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
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นี้โดยทุจริ ต หรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จเพื่อขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้นหรื อค่าสิ นไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีที่มีโทษปรับสถานเดียวให้นายทะเบียนมีอาํ นาจ
เปรี ยบเทียบปรับได้ และเมื่อได้ชาํ ระค่าปรับตามจํานวนที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๗ ให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรื อมีรถไว้เพื่อใช้อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับดําเนินการจัด
ให้มีการประกันความเสี ยหายสําหรับผูป้ ระสบภัยตามพระราชบัญญัติน้ ีให้เสร็ จสิ้ นภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวมิให้ถือว่าเจ้าของรถนั้นไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙
ให้บทบัญญัติมาตรา ๒๓ (๕) มีผลใช้บงั คับกับรถที่เจ้าของรถได้จดั ให้มีการประกันความเสี ยหายไว้
แล้วตามมาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙
ภายใต้บงั คับวรรคสอง บทบัญญัติมาตรา ๒๓ ยังมิให้ใช้บงั คับจนกว่าจะพ้นกําหนดสามร้อยหกสิ บวัน
นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถได้ทวี
จํานวนขึ้นในแต่ละปี เป็ นเหตุให้มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิตเป็ นจํานวนมาก โดยผูป้ ระสบภัยดังกล่าวไม่ได้
รับการชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อได้รับชดใช้ค่าเสี ยหายไม่คุม้ กับความเสี ยหายที่ได้รับจริ ง และหากผูป้ ระสบภัยจะใช้
สิ ทธิ ทางแพ่งเรี ยกร้องค่าเสี ยหายก็จะต้องใช้เวลาดําเนินคดียาวนาน ดังนั้น เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัยได้รับการชดใช้
ค่าเสี ยหายและได้รับค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ภคินี/แก้ไข
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๒๐/๒/๒๕๔๕
A+B (C)
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕[๔๓]
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติไม่เหมาะสมบางประการ และยังมีปัญหาในการบังคับใช้และการปฏิบตั ิตาม
สมควรขยายระยะเวลาการใช้บงั คับออกไปก่อน เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
ภคินี/แก้ไข
๒๐/๒/๒๕๔๕
A+B (C)
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐[๔๔]
มาตรา ๑๙ ให้บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด จัดให้มีสถานที่ดาํ เนินการเพื่อให้บริ การครบทุก
จังหวัดรวมทั้งกรุ งเทพมหานครให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ส่ วนการจัดให้
มีสถานที่ดาํ เนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริ มาณความต้องการของการให้บริ การแก่ผปู ้ ระสบภัยจาก
รถ ให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีกรมการประกันภัยกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั มีบทบัญญัติหลายประการที่ยงั ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ซึ่ งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยและ
อัตราเบี้ยประกันภัย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กําหนดให้บริ ษทั ประกันภัยต้องจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสี ยหายเบื้องต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยจาก
รถตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด การจัดให้มีบริ ษทั คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถกลางขึ้นเพื่อให้บริ การเกี่ยวกับ
การรับประกันภัยและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแทนบริ ษทั และสํานักงานงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย การ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการบริ หารสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยและการกําหนดอัตราเงินสมทบ
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ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบที่บริ ษทั ต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย รวมทั้งปรับปรุ ง
บทกําหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ภคินี/แก้ไข
๒๐/๒/๒๕๔๕
A+B (C)
สุ มลรัตน์/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา
๔/๐๓/๒๕๔๖
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๔๕]
มาตรา ๔๘ ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคําว่า “ผูแ้ ทนกรมการ
ปกครอง” เป็ น “ผูแ้ ทนกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญั ญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ
รัฐมนตรี ผดู ้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่ วนราชการ เพือ่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้ งไปค้นหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหน้าที่วา่ ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไป
เป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่ วนราชการ รัฐมนตรี
ผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิม่ ผูแ้ ทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่ งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกา นี้
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วชิระ/ปรับปรุ ง
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐[๔๖]
มาตรา ๒๐ สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายเบื้องต้นหรื อค่าสิ นไหมทดแทนที่มีอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้คงมีอยูต่ ่อไป ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น
มาตรา ๒๑ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยงั คงใช้บงั คับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคมุ ้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั ปรากฏว่ามีผปู้ ระสบภัยจากรถ
บางประเภทที่ยงั ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําให้
ผูป้ ระสบภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบาง
ประการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักฐานการมีประกันความเสี ยหาย การแจ้งการบอกเลิกกรมธรรม์ การใช้จ่ายเงินกองทุน การจ่ายค่าเสี ยหาย
เบื้องต้นจากเงินกองทุนและการเรี ยกค่าเสี ยหายเบื้องต้นคืน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าว
รวมทั้งปรับปรุ งบทกําหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

[๑] ประกาศครั้งแรกในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๔๕/๙ เมษายน ๒๕๓๕ และต่อมามาตรา
๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒] มาตรา ๔ นิยามคําว่า “รถ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓] มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ค่าเสี ยหายเบื้องต้น” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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[๔] มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เครื่ องหมาย” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๐
[๕] มาตรา ๓ นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๐
[๖] มาตรา ๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๗] มาตรา ๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๘] มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๙] มาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๐] มาตรา ๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๑] มาตรา ๖ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๒] มาตรา ๖ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๓] มาตรา ๖ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๔] มาตรา ๖ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๕] มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๖] มาตรา ๑๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๑๗] มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๘] มาตรา ๑๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๙] มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๒๐] มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๒๑] มาตรา ๑๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๒๒] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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[๒๓] ชื่อหมวด ๒ “ค่าสิ นไหมทดแทน” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๒๔] มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๒๕] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๒๖] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๒๗] มาตรา ๓๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๒๘] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๒๙] มาตรา ๓๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๐] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๑] มาตรา ๓๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๐
[๓๒] มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๐
[๓๓] มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๔] มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๕] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๖] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๗] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๘] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๙] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๙.๑] มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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[๔๐] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๑] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๒] มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๓]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๑/หน้า ๑/๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
[๔๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๒๓/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
[๔๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
[๔๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๔/๕ เมษายน ๒๕๕๐

