คูม่ อื โดยสารปลอดภัย
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รูจ้ กั รถโดยสารไม่ปลอดภัย
ปัจจัยการเกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสาร เกิดจากอะไรได้บา้ ง
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสารกับตัวเอง ต้องท�ำอย่างไร
ผูใ้ ช้บริการรถโดยมีสทิ ธิอะไรบ้าง   
การเรียกร้องค่าเสียหาย
เอกสารทีค่ วรมีในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ข้อควรระวังในการเจรจาไกล่เกลีย่ หลังเกิดอุบตั เิ หตุ
กระบวนการฟ้องศาล
เลือกยืน่ ฟ้องศาลคดีผบู้ ริโภคได้ทศี่ าลไหนบ้าง
ข้อควรระวังการฟ้องคดีรถโดยสาร
ข้อดีของศาลคดีผบู้ ริโภค
คุณถาม-เราตอบ 13 ข้อสงสัย
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จัดท�ำโดย
โครงการเสริมพลังผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการเพือ่ รถโดยสารปลอดภัย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค โทรศัพท์ 0 2248 3737
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บทน�ำ
ปัจจุบนั การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะยังคงเป็นบริการ
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ส่วนหนึ่งเพราะเป็นบริการที่เข้าถึงง่าย
สะดวก ราคาไม่แพง เมือ่ เทียบกับการโดยสารด้วยเครือ่ งบิน และ
สะดวกสบายกว่าการโดยสารด้วยรถไฟ แม้ในแต่ละปีจะมีอบุ ตั เิ หตุ
รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เฉลีย่ 2,000 ครัง้ ต่อปีกต็ าม ซึง่
จากสถิตเิ ฉลีย่ แล้ว พบว่าเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุกบั รถโดยสารสาธารณะ
1 ครัง้ จะมีผเู้ สียชีวติ 0.42 รายหรือครึง่ คน บาดเจ็บสาหัส 4 คน
และบาดเจ็บเล็กน้อย 2.69 ราย มูลค่าความเสียหายมหาศาล รวม
ถึงปีละ 8,000 – 9,000 ล้านบาทต่อปี จากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ส่งผลให้ทกุ ภาคส่วนต้องเร่งหาทางป้องกัน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งระบบ
ขนส่งทีม่ มี าตรฐาน สภาพรถโดยสารทีป่ ลอดภัย รวมไปถึงกฎหมาย
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง
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ทัง้ นี้ มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค เห็นว่า นอกจากการควบคุมเรือ่ ง
ระบบขนส่งให้มีมาตรฐาน และข้อกฎหมายให้มีการบังคับอย่าง
จริงจังแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องสิทธิและความ
ปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคในการใช้บริการรถโดยสารจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค โดยการสนั บ สนุ น ของส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดท�ำคูม่ อื พกพา “สิทธิ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารและการร้องเรียนเพื่อการเยียวยาความเสีย
หายทีเ่ หมาะสม” ขึน้ เพือ่ สือ่ สารข้อมูลเรือ่ งสิทธิผใู้ ช้บริการและวิธี
การจัดการปัญหาให้แก่ผบู้ ริโภคทีใ่ ช้บริการโดยตรง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ทีใ่ ช้บริการเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้บริการรถ
โดยสาร และเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิเมื่อเกิด
ความเสียหาย
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
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รู จ้ กั รถโดยสารไม่ปลอดภัย
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เลือกรถโดยสาร อย่างไรให้ปลอดภัย
ชีวติ กับการเดินทางเป็นของคูก่ นั การเดินทางในแต่ละครัง้
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ การเลือกรถโดยสารเพือ่ การเดินทางจึงเป็นเรือ่ งที่
ไม่ควรละเลย ผูโ้ ดยสารต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้บริการอยูเ่ สมอ อย่าประมาท เพราะหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นย่อมไม่คุ้มค่าแน่นอน เพื่อการนั่งรถโดยสารให้ปลอดภัยจาก
อุบตั เิ หตุ ผูโ้ ดยสารควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. เลือกรถโดยสารสาธารณะทีถ่ กู กฎหมาย เช่น ถ้าเป็น
รถตู้โดยสารสาธารณะต้องเป็นรถร่วมบริการที่ได้รับ
อนุญาต (มีตราหรือสัญลักษณ์ของ บ.ข.ส. หรือ ขสมก.
ติดข้างรถ) หรือ รถโดยสารป้ายทะเบียนสีเหลืองทีไ่ ด้
รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านัน้
2. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ ‘รถเสริม’ ไม่ควรใช้บริการ รถ
ทัวร์ผี รถตูเ้ ถือ่ น ทีม่ าวิง่ เสริมรับคนในช่วงเทศกาลต่างๆ
โดยเด็ดขาด ซึง่ รถดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การตรวจสภาพ
มาก่อน และหากเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ กับรถผีรถเถือ่ นแล้ว
ผู ้ โ ดยสารจะไม่ มี ห ลั ก ประกั น ใดมารั บ รองความ
ปลอดภัย อาจจะเจ็บตัวฟรีได้
3. ผูโ้ ดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ ทีใ่ ช้บริการ เพือ่
ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากเกิดอุบตั เิ หตุ
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4. เมือ่ ต้องเดินทางเกิน 300 กม. ไม่ควรเลือกเดินทางโดย
รถตูโ้ ดยสาร เนือ่ งจากกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้
รถตูโ้ ดยสารให้บริการได้ในระยะทางไม่เกิน 300 กม.
เท่านัน้ เพราะหากไกลกว่านัน้ อาจจะท�ำให้พนักงานขับ
รถอ่อนเพลียจนเกิดอุบตั เิ หตุและยังเป็นการส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการท�ำผิดกฎหมายด้วย ดังนัน้ รถตูโ้ ดยสาร
ทีว่ งิ่ ระยะทางเกิน 300 กม. จึงผิดกฎหมาย
5. ถ้ามีผโู้ ดยสารอืน่ ขึน้ เต็มรถอยูก่ อ่ นแล้ว ไม่ควรฝืนขึน้
ไปยืนหรือนัง่ เบาะเสริม เพียงเพราะต้องการอยากให้ไป
ถึงทีด่ ว้ ยความรวดเร็วอย่างเดียว เพราะการบรรทุกผู้
โดยสารเกิ น ของรถโดยสารอาจจะเพิ่ ม โอกาสเกิ ด
อุบตั เิ หตุ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวติ ได้
6. ไม่ทนนั่งรถโดยสารอันตราย ผู้โดยสารควรสังเกต
พฤติกรรมและอากัปกริยาของพนักงานขับรถ เช่น มี
อาการง่วงซึม หรือมึนเมาจากสุรา สารเสพติดหรือไม่
หรือขับรถเร็วผิดปกติ ส่ายไปส่ายมา แซงซ้ายปาดขวา
ไม่เคารพกฎจราจร หากพบเห็น ต้องไม่อายทีจ่ ะแจ้ง
เตือนพนักงานขับรถทันที หรือรีบแจ้งสายด่วน 1584
หรือ 191 หรือกองบังคับการต�ำรวจทางหลวง 1193 เพือ่
ความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารทุกคน
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ปั จจัยการเกิดอุ บตั เิ หตุรถโดยสาร เกิดจากอะไรได้บา้ ง
1. อันตรายจากคนขับรถ คือ ขับรถด้วยความประมาท ขับ
รถเร็ว ไม่ชำ� นาญเส้นทาง ขับรถตัดหน้าในระยะกระชัน้
ชิด แซงซ้ายป่ายขวา เบียดหน้าเบียดหลัง สัปหงก
หลับใน ดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ ใช้โทรศัพท์ตอนขับรถไม่
เคารพกฎจราจร ไม่คำ� นึงถึงความปลอดภัย จัดเป็นภัย
อันตรายทีส่ ดุ ของผูโ้ ดยสาร
2. อันตรายจากสภาพรถโดยสารที่เก่า ช�ำรุดทรุดโทรม
ดอกยางโล้นเลี่ยน ติดที่นั่งเสริม ไม่มีเข็มขัดนิรภัย
ดัดแปลงสภาพรถโดยสาร รถผี รถผิดกฎหมาย
3. อันตรายจากสภาพถนน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเช่น
บริเวณทางแยก, ทางโค้ง, ทางลาดลงเขา, ทางช�ำรุด,
ฝนตก, ลมแรง, หมอกลงจัด เป็นต้น
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เมื่อเกิดอุ บตั เิ หตุรถโดยสารกับตัวเอง ต้องท�ำยังไง
1. ผูโ้ ดยสารต้องตัง้ สติให้ได้กอ่ น
2. เมือ่ มีสติแล้ว ให้สำ� รวจดูสภาพร่างกายของตนเองว่าได้
รับบาดเจ็บหรือไม่ และทรัพย์สนิ เครือ่ งใช้ทตี่ ดิ ตัวมายัง
อยูค่ รบหรือเปล่า
3. ถ้ามีสติ รู้สึกตัวดี และส�ำรวจสภาพร่างกายตนเอง
เรียบร้อยแล้ว ให้หยิบสิง่ ของทีจ่ �ำเป็น เช่น กระเป๋า
สตางค์ , โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ แล้วพาร่างกายออกจาก
ตัวรถโดยทันที
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4. เมือ่ ออกมาพ้นตัวรถแล้ว ให้รบี โทรศัพท์ (ถ้ามี) แจ้ง
191 หรือ 1584 หรือ 1193
5. เมือ่ ด�ำเนินการตามข้อ 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว หากท่าน
ยังพอมีแรงอยู่ ให้ทา่ นเข้าช่วยเหลือผูโ้ ดยสารคนอืน่ ที่
บาดเจ็บเท่าทีพ่ อจะช่วยได้ หากไม่สามารถท�ำได้ ให้
บุคคลอืน่ มาช่วยเหลือ
6. (ถ้ามีสติและท�ำได้) ควรถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุและ
บริเวณโดยรอบ ถ่ายภาพตอนบาดเจ็บของตนเองและ
คนอื่นที่บาดเจ็บ ไว้เป็นหลักฐานด้วยโทรศัพท์มือถือ
เพือ่ เป็นข้อมูลและพยานหลักฐานส�ำหรับการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย
7. เมือ่ ผูโ้ ดยสารทีบ่ าดเจ็บถูกน�ำตัวส่งโรงพยาบาล หาก
บาดเจ็บไม่มากและรูส้ กึ ตัวดี ผูบ้ าดเจ็บต้องให้ขอ้ มูลที่
เป็ น จริ ง กั บ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล หรื อ พนั ก งาน
สอบสวนทีม่ าขอข้อมูลของผูบ้ าดเจ็บเพือ่ เป็นหลักฐาน
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8. ผูโ้ ดยสารทีบ่ าดเจ็บสามารถใช้สทิ ธิรกั ษาพยาบาลเบือ้ ง
ต้น ได้ตามสิทธิ พ.ร.บ. รถ ของรถโดยสารคันทีโ่ ดยสาร
มา (ผู้โดยสารไม่ต้องส�ำรองจ่ายและใช้สิทธิความ
คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท
โรงพยาบาลทีร่ บั การรักษาเป็นผูเ้ บิกค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้
จากบริษทั ประกันภัยเอง)
9. ผูโ้ ดยสารทีบ่ าดเจ็บต้องตรวจสอบข้อมูลการท�ำประกัน
ภัยของรถโดยสารคันเกิดเหตุกบั เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
หรือพนักงานสอบสวน หรือตัวแทนของคูก่ รณี (เจ้าของ
รถ หรือบริษทั ประกันภัย) ว่ารถโดยสารคันเกิดเหตุทำ�
ประกันภัยภาคสมัครใจไว้หรือไม่ ถ้าท�ำๆไว้กบั บริษทั ใด
เพราะหากรถโดยสารท�ำประกันภัยภาคสมัครใจไว้
ผู้โดยสารจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองความเสียหาย
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
และเยียวยาความเสียหายเพิม่ เติมได้ (กรณีความเสีย
หายมีมากกว่าสิทธิเบือ้ งต้นตาม พ.ร.บ.รถ หรือเกิน
65,000 บาท)
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ผู ใ้ ช้บริการรถโดยมีสทิ ธิอะไรบ้าง
สิทธิของผูโ้ ดยสารรถสาธารณะ 10 ประการ
ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภค มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ได้รว่ มกับ
ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ส�ำนักงานเครือ
ข่ายลดอุบัติเหตุและศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ประกาศสิทธิของผูใ้ ช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 10 ประการ ขึน้
ดังนี้
1. ผูโ้ ดยสารมีสทิ ธิรอ้ งเรียน ฟ้องร้อง เพือ่ ให้ผใู้ ห้บริการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
2. ผูโ้ ดยสารมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การชดใช้ความเสียหายจาก
การประกันภัย โดยไม่มกี ารประวิงเวลาหรือบังคับให้
ประนีประนอมยอมความ
3. ผูโ้ ดยสารมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การชดใช้ความเสียหายทัง้ ทาง
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สนิ และสิทธิอนื่ ๆ ที่
ถูกละเมิด
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4. ผูโ้ ดยสารมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การชดใช้ความเสียหายด้วย
หลักแห่งพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด
5. ผูโ้ ดยสารมีสทิ ธิทจี่ ะรวมตัวกันเพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิของตน
และของผูอ้ นื่
6. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ
7. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสาร
สาธารณะ และผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
8. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งค�ำ
พรรณนาคุณภาพทีเ่ กีย่ วกับบริการรถโดยสารสาธารณะ
รวมทัง้ ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยทีถ่ กู ต้อง
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ
9. ผูโ้ ดยสารมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความเป็นธรรมในด้านสัญญา
และราคาค่าบริการ
10. ผู้โดยสารมีอิสระในการเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูง
อันไม่เป็นธรรม
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การเรียกร้องค่าเสียหาย
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสารขึน้ บ่อยครัง้ ผูบ้ ริโภคทีเ่ สียหาย
มักไม่รวู้ า่ ตนเองจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บา้ ง หลายคนรู้
แต่เพียงว่าต้องเบิกจาก พ.ร.บ.รถ ซึง่ มีความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ซึ่งเมื่อใช้เงินครบจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว ก็ไปใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) หรือ สิทธิอนื่ ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม
สิทธิขา้ ราชการ และ สิทธิประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล รักษาตัวต่อ
โดยไม่รวู้ า่ ตนเองต้องไปเรียกร้องจากใครได้อกี ท�ำให้เสียสิทธิเรียก
ค่าเสียหายกับบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนนีไ้ ป
ทัง้ ทีก่ ารเกิดเหตุแต่ละครัง้ มีผทู้ เี่ กีย่ วข้องจ�ำนวนหลายราย
อาทิ คนขับ , เจ้าของรถ , บริษทั ประกันภัย (ภาคบังคับ และ ภาค
สมัครใจ) และหน่วยงานผูใ้ ห้สมั ปทานเดินรถ ซึง่ ผูเ้ สียหายสามารถ
ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ทั้งในชั้น
เจรจาไกล่เกลีย่ หรือ การฟ้องเป็นคดีตอ่ ศาล
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เมื่อเกิดอุ บตั เิ หตุรถโดยสาร เราจะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากใครได้บา้ ง ?
โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง บริษัท
ประกันภัยผูร้ บั ประกันภัยทัง้ ภาคบังคับและภาคสมัครใจรถโดยสาร
คันเกิดเหตุ จะเป็นคนกลุม่ แรกทีเ่ ข้าไปพบผูเ้ สียหายหรือผูบ้ าดเจ็บ
เพื่อเสนอเงินเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บหรือทายาทผู้เสีย
ชีวติ ซึง่ หากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นวงเงินความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ของบริษทั ประกันภัย เรือ่ งก็จะยุตลิ งไม่มกี ารเรียกร้องค่า
เสียหายเพิม่ เติมจากบุคคลอืน่ อีก แต่หากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มี
มากกว่าวงเงินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผูเ้ สีย
หายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากเจ้าของรถ บริษัทผู้
ประกอบการ หรือหน่วยงานผูใ้ ห้สมั ปทานเดินรถร่วมอย่าง บ.ข.ส.
หรือ ขสมก. ได้ ซึง่ สามารถเรียกร้องความเสียหายได้ตามล�ำดับดังนี้
1. บริษทั ประกันภัยภาคบังคับ หรือ ทีเ่ รียกกันว่า พ.ร.บ.
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535
2. บริษทั ประกันภัยภาคสมัครใจ (ทุกประเภท) (ถ้ามี)
3. เจ้าของรถโดยสาร หรือ บริษทั ผูป้ ระกอบการ (นายจ้าง)
4. หากผูป้ ระกอบการเป็นห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ต้องฟ้องหุน้
ส่วนผูจ้ ดั การร่วมด้วย
5. บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บ.ข.ส.) หรือ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (ผูใ้ ห้สมั ปทานเดินรถ)
6. คนขับรถโดยสาร (ลูกจ้าง)
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ขัน้ ตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน
จากบริษทั ประกันภัย
ขั้นที่ 1 การใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมจาก พ.ร.บ. รถ
(พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) คุม้ ครอง
เฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น ซึ่งกรณีเป็นผู้
โดยสารใช้สทิ ธิเต็มความคุม้ ครอง ไม่ตอ้ งรอพิสจู น์ถกู ผิด
1. ค่ารักษาพยาบาล รายละไม่เกิน 65,000 บาท
ผู้เสียหายสามารถขอใช้สิทธิจากบริษัทประกันภัย
เป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ซึ่งรถโดยสาร
คันเกิดเหตุท�ำประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
*** เงินส่วนนี้โรงพยาบาลที่ผู้เสียหายไปรับการ
รักษาจะเป็นผู้ท�ำเรื่องตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัย
แทน
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2. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นคนไข้ในได้รบั ชดเชยวัน
ละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
3. ค่าปลงศพ รายละ 2 แสนบาท (รวมค่ารักษา
พยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ก่อนเสียชีวติ ด้วย หากมี) กรณี
ของผู้เสียชีวิตให้ทายาทโดยธรรม อาทิ พ่อ-แม่
หรือคูส่ มรส ติดต่อขอรับเงินจากบริษทั ประกันภัย
ซึ่ ง รถที่ เ กิ ด เหตุ แ ต่ ล ะคั น ท� ำ ประกั น ภั ย ตาม
พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เช่น
เดียวกัน
ข้อควรจ�ำ เรือ่ งการใช้สทิ ธิตาม พ.ร.บ. รถ
• ต้องยืน่ เอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลทีใ่ ช้จา่ ยจริง ภายใน 180 วันนับแต่
วันเกิดเหตุ
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ขั้นที่ 2 การใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถ
โดยสารภาคสมัครใจ (ประกันภัยทุกประเภท) ค่าเสียหาย
ทีเ่ รียกได้ คือ
1. ค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบนั และอนาคต ส่วนทีเ่ กิน
จากวงเงินของ พ.ร.บ.รถ (เรียกค่ารักษาพยาบาลได้
ทัง้ จากแพทย์แผนปัจจุบนั หรือแพทย์แผนไทย)
2. ค่าทนทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ
3. ค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย
4. ค่าเสียหายอืน่ ๆ กรณีบาดเจ็บ เช่น ค่าพาหนะเดิน
ทางไปรักษาอาการบาดเจ็บ ค่าเฝ้าไข้ขณะบาดเจ็บ
ค่าเสียความสามารถในการประกอบการงาน ค่าขาด
รายได้จากการท�ำงาน หรือ กรณีเสียชีวิต เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ค่าขาดแรงงานในครัว
เรือน ค่าขาดไร้อปุ การะ เป็นต้น
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เอกสารที่ควรมีในการเรียกร้องค่าเสียหาย
หลังเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม หากผูเ้ สีย
หายหรือญาติ ต้องการใช้สทิ ธิเพือ่ เรียกร้องค่าเสียหาย ต้องเตรียม
เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล / สถาน
พยาบาล (รวมถึงการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหรือ
แพทย์แผนโบราณ , แผนไทย)
2. ใบรับรองแพทย์ ใบความเห็นแพทย์ (ควรขอจากแพทย์
ทุกครัง้ ) ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บ ประวัตกิ ารรักษาของ
ผูเ้ สียหายทีบ่ าดเจ็บ
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใด
ทีท่ างราชการเป็นผูอ้ อกให้ ทีส่ ามารถยืนยันได้วา่ ผูม้ ชี อื่
ในบัตรเป็นผูเ้ สียหาย
4. ส�ำเนากรมธรรม์ประกันภัย หรือ เครือ่ งหมายทีแ่ สดง
ว่ารถมีประกันภัย (ขอได้จากพนักงานสอบสวนใน
ท้องที่เกิดเหตุ ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์
คันเกิดเหตุ)
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5. ส�ำเนาใบมรณบัตร กรณีเสียชีวติ
6. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันต�ำรวจ (ขอได้จากพนักงาน
สอบสวนในท้องทีเ่ กิดเหตุ)
7. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของ
ทายาทกรณีผปู้ ระสบภัยเสียชีวติ
8. ตัว๋ โดยสาร
ทุกครั้งที่ต้องส่งเอกสารต่างๆให้คู่กรณี หรือบริษัทประกันภัย     
ให้ถา่ ยเอกสารส่งให้เท่านัน้ ห้ามส่งเอกสารตัวจริงเด็ดขาด
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ข้อควรระวังในการเจรจาไกล่เกลี่ย หลังเกิดอุ บตั เิ หตุ
ในระหว่างบาดเจ็บ มักจะมีผู้อ้างตนว่าเป็นตัวแทนผู้
ประกอบการ (เจ้าของรถ) หรือ ตัวแทนบริษทั ประกันภัย มาเจรจา
จ่ายเงินเยียวยาค่าเสียหาย ซึง่ อาจจะติดต่อทางโทรศัพท์ หรือนัด
เจรจาผ่านพนักงานสอบสวนของสถานีตำ� รวจในท้องทีเ่ กิดเหตุ ผูเ้ สีย
หายควรสอบถามให้ชดั เจนว่าเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือ
เบือ้ งต้นเท่านัน้ ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ผูเ้ สียหายก็สามารถรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นนั้นได้ (ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสารการรับเงินให้ละเอียด
เพราะอาจถูกหลอกให้ยอมความได้)
ซึง่ หากมีการให้ทำ� สัญญาประนีประนอมยอมความหรือให้
ลงชือ่ ในเอกสารรับเงิน โดยมีขอ้ ความทีร่ ะบุวา่ “ ผูร้ บั สัญญา ตกลง
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายอืน่ ใดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาต่อผูใ้ ห้สญ
ั ญา
และผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ อีกต่อไป โดยให้ถอื ว่ามูลละเมิดดังกล่าวได้ระงับ
สิน้ ไปแล้ว ” นัน้
ผูเ้ สียหาย ห้ามลงชือ่ ยินยอมในเอกสารดังกล่าวโดยเด็ดขาด
เพราะหากลงชื่อไปแล้ว ถือเป็นการสละสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อผู้ที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด ท�ำให้ไม่สามารถฟ้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายเพิม่
เติมได้อกี
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ทางออกในกรณีนี้ ให้ผเู้ สียหายขีดฆ่าข้อความดังกล่าวออก
แล้วลงชือ่ ก�ำกับ ก็จะท�ำให้มสี ทิ ธิรบั เงินค่าเสียหายเฉพาะจากผูท้ จี่ า่ ย
ได้ และยังมีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นได้
อีกด้วย
แต่หากคู่กรณีไม่ยินยอมให้ขีดฆ่าข้อความดังกล่าวนั้น
ผูเ้ สียหายควรยุตกิ ารเจรจาไกล่เกลีย่ ในชัน้ นีก้ อ่ น แล้วให้รวบรวม
พยานหลักฐานและจ�ำนวนตัวเลขค่าเสียหายที่ต้องการเรียกร้อง
อีกครัง้ ให้พร้อม เพือ่ เสนอขอเจรจาใหม่อกี ครัง้ เพราะการเจรจา
ไกล่เกลีย่ ไม่จำ� เป็นต้องรีบจบในครัง้ เดียว
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กระบวนการฟ้องศาล
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสารขึน้ แล้ว ผูท้ ที่ ำ� ละเมิดหรือผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องไม่ยอมชดเชยเยียวยา หรือ หรือเยียวยาน้อยกว่าความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง ผูบ้ ริโภคทีเ่ สียหายมีสทิ ธิยนื่ เรือ่ งฟ้องคดีตอ่
ศาลเป็นคดีผบู้ ริโภค ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค
พ.ศ. 2551 เพือ่ เรียกร้องค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้
การฟ้องคดี จ�ำเป็นต้องฟ้องต่อศาล ตามทุนทรัพย์ความเสียหายที่
เรียกร้องไว้ คือ
1) กรณีจำ� นวนทุนทรัพย์ทเี่ รียกร้องต�ำ่ กว่า 3 แสนบาท
สามารถยืน่ ฟ้องคดีได้ทศี่ าลแขวง ประจ�ำจังหวัดนัน้ ๆ
(ถ้าจังหวัดนั้นๆ ไม่มีศาลแขวง ให้ยื่นฟ้องได้ที่ศาล
จังหวัด)
2) กรณีจำ� นวนทุนทรัพย์ทเี่ รียกร้องเกินกว่า 3 แสนบาท
สามารถยืน่ ฟ้องคดีได้ที่ ศาลแพ่ง (ในกรุงเทพมหานคร)
หรือศาลจังหวัดทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
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เลือกยื่นฟ้องศาลคดีผูบ้ ริโภคได้ท่ศี าลไหนบ้าง
การฟ้องร้องคดีอุบัติเหตุรถโดยสาร กรณีผู้เสียหายเป็น
ผูบ้ ริโภค สามารถยืน่ ฟ้องได้ 2 แห่ง คือ
1) ศาลทีจ่ ำ� เลยมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาล (กรณีมี
จ�ำเลยหลายคน ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาแตกต่างกันไป แนะน�ำให้
ผูเ้ สียหายเลือกฟ้องคดีตอ่ ศาลทีจ่ �ำเลยคนหนึง่ คนใดมี
ภูมลิ ำ� เนาอยูใ่ กล้และสะดวกต่อการเดินทางของผูฟ้ อ้ ง
คดีทสี่ ดุ )
2) ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจตามมูลคดีเกิดหรือสถานทีเ่ กิดเหตุ
(เกิดเหตุทจี่ งั หวัดไหนก็ฟอ้ งทีศ่ าลในจังหวัดนัน้ )
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ข้อควรระวังการฟ้องคดีรถโดยสาร
การฟ้องร้องเป็นคดีตอ่ ศาล สิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการฟ้อง
ว่าเราจะฟ้องได้หรือไม่ได้ คือ อายุความ ซึ่งในกรณีอุบัติเหตุรถ
โดยสาร มีอายุความ 2 ประเภททีส่ ำ� คัญ ทีผ่ บู้ ริโภคทีใ่ ช้บริการต้อง
รูไ้ ว้ ซึง่ หากจะฟ้องคดีควรต้องฟ้องก่อนครบอายุความ คือ
1. อายุความทางละเมิด มีอายุความ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั เกิดเหตุ
2. อายุความประกันภัย มีอายุความ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั เกิดเหตุ
รู้จักกฎหมายช่วยฟ้อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. 2551
คดีผู้บริโภค เป็นระบบวิธีพิจารณาคดีทางแพ่งของศาล
ยุติธรรมรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2551 ท�ำให้
ศาลคดีแพ่งปกติกลายเป็นศาลช�ำนาญการในคดีผบู้ ริโภคของทุกศาล
ประชาชนในฐานะผูบ้ ริโภคหรือผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากสินค้าและ
บริการต่างๆ สามารถใช้สทิ ธิฟอ้ งร้องต่อแผนกคดีผบู้ ริโภคของศาล
ยุติธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ โดยระบบวิธพี ิจารณาคดีผู้บริโภคจะ
เอือ้ ต่อการใช้สทิ ธิของผูบ้ ริโภคให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด เทีย่ งธรรม และส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
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ข้อดีของศาลคดีผูบ้ ริโภค
• ผูบ้ ริโภคสามารถฟ้องคดีดว้ ยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้
โดยให้เจ้าพนักงานคดีของศาลช่วยร่างค�ำฟ้องให้แทนได้
• ผู้บริโภคได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมการฟ้อง
ยกเว้นเป็นการเรียกค่าเสียหายเกินควร
• แม้สญ
ั ญาจะไม่ได้ทำ� เป็นหนังสือ หรือสัญญาทีผ่ บู้ ริโภค
ท�ำไว้ไม่ถกู ต้อง แต่ได้วางมัดจ�ำหรือช�ำระหนีไ้ ปบางส่วน
แล้ว สามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้
• ประกาศ โฆษณา ค�ำรับรองหรือการกระท�ำใดๆ ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ซึง่ ท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าใจได้วา่ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจตกลงจะมอบให้ ฯลฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาทีน่ ำ� มาเป็นหลักฐานใช้ฟอ้ งคดีผบู้ ริโภคได้
• ภาระการพิสจู น์เกีย่ วกับสินค้าเป็นหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาความแพ่งทั่วไปที่
ผูฟ้ อ้ งเป็นผูก้ ล่าวหาต้องเป็นผูพ้ สิ จู น์
• ถ้ามีการเจรจาเกีย่ วกับความเสียหาย ให้อายุความสะดุด
หยุดอยู่ จนกว่าจะมีการยุตกิ ารเจรจา
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การพิจารณาคดีสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรม
• เมือ่ ศาลได้รบั ค�ำฟ้องแล้ว ศาลจะก�ำหนดวันนัดพิจารณา
โดยเร็วและออกหมายเรียกจ�ำเลยให้มาศาลตามนัด
ภายใน 30 วัน เพือ่ การไกล่เกลีย่ ให้การและสืบพยาน
ในวันเดียวกัน
• ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง ของศาลอุ ท ธรณ์ แ ผนกคดี
ผูบ้ ริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผบู้ ริโภคถือเป็น
ทีส่ ดุ
• ศาลมีอำ� นาจพิพากษาเกินค�ำขอของผูบ้ ริโภคได้ หากว่า
เกิดความเสียหายมากกว่าทีไ่ ด้ขอไป
• มาตรการเปรียบเทียบปรับเชิงลงโทษ กรณีทผี่ ปู้ ระกอบ
ธุรกิจกระท�ำการโดยเจตนาเอาเปรียบผูบ้ ริโภค ให้ศาล
มีอำ� นาจสัง่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ จ่ายค่าเสียหายเพือ่ การ
ลงโทษเพิม่ ขึน้ แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายแท้จริง
ตามทีศ่ าลก�ำหนด
• ศาลมีอ�ำนาจคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และมี
อ�ำนาจสัง่ ให้ผปู้ ระกอบการ เปลีย่ นสินค้าใหม่ แทนการ
ซ่อม หรือเรียกสินค้าคืน หรือห้ามจ�ำหน่ายสินค้า ฯลฯ
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คุณถาม-เราตอบ

13 ข้อสงสัย

1.

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุจะใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นจากทีใ่ ดก่อนเป็นอันดับแรก ?
ตอบ พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ 2535 เป็นค่าเสียหาย
เบื้องต้นส�ำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจ�ำนวน
เงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และเมือ่ รวมกับความเสียหาย
ต่อชีวติ หรือ ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ ทีไ่ ด้รบั ค่า
สินไหมทดแทน 35,000 บาท ต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความ
คุม้ ครองค่าเสียหายเบือ้ งต้นสูงสุด คนละไม่เกิน 65,000 บาท
(กรณีเป็นผูโ้ ดยสาร จะได้รบั สิทธิความคุม้ ครองเต็มจ�ำนวน
โดยไม่ตอ้ งรอพิสจู น์ถกู ผิด)
2.

เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสารพลิกคว�ำ่ มีผบู้ าดเจ็บจ�ำนวนมาก
แต่ พ นั ก งานขั บ รถหลบหนี ไ ป ผู ้ ป ระสบภั ย สามารถใช้
พ.ร.บ.วิธพี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค 2551 ฟ้องร้องเพือ่ เรียกค่าเสีย
หายกับใคร ?
ตอบ พนักงานขับรถ / เจ้าของรถ (ผูป้ ระกอบการ) / บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (หากรถทีเ่ กิดเหตุ
เป็นรถร่วมบริการ) / บริษทั ประกันภัย (ภาคบังคับ และ
สมัครใจ)
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3.

หากบริษัทประกันภัยถ่วงเวลาการจ่ายเงินชดเชยความเสีย
หาย สามารถเรียกร้องจากหน่วยงานใด ?
ตอบ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือ (คปภ.)
4. ประกันภัยค�ำ้ จุน หมายความว่าอะไร ?
ตอบ ประกันภัยภาคสมัครใจ
5.

สิทธิในการยืน่ ขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจาก พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ 2535 สามารถเรียกร้องได้ภายในระยะ
เวลาเท่าใด ?
ตอบ ภายใน 180 วัน
6.

เมือ่ ผูป้ ระสบภัยจากรถหรือทายาท ยืน่ ค�ำร้องและเอกสารเพือ่
ขอรับเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้นตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบ
ภัยจากรถ กับบริษทั ทีร่ บั ท�ำประกันภัยแล้ว จะได้รบั เงินภายใน
ก�ำหนดระยะเวลากีว่ นั ?
ตอบ ผูป้ ระสบภัยจะได้รบั ความคุม้ ครองในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพกรณี
เสียชีวติ โดยไม่ตอ้ งรอพิสจู น์ถกู ผิด ภายใน 7 วัน นับจากวัน
ทีย่ นื่ ค�ำร้องพร้อมเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
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7.

ผูโ้ ดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับตามกฎหมาย จ�ำนวน
เงินเท่าไหร่ ?
ตอบ 5,000 บาท ต่อ คน
8.

หากรถโดยสารไม่ตดิ ตัง้ เข็มขัดนิรภัย ผูป้ ระกอบการจะมีความ
ผิดถูกปรับเป็นเท่าไหร่ ?
ตอบ 50,000 บาท ต่อ ครัง้
9.

สายด่วนกรมขนส่งทางบก เพือ่ ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการ
รถสาธารณะคือหมายเลขใด ?
ตอบ หมายเลข 1584
10. หากรถโดยสารสาธารณะ เกิดอุบตั เิ หตุและมีทรัพย์สนิ ของผู้
โดยสารสูญหาย อาทิ นาฬิกา มือถือ ฯลฯ ต้องด�ำเนินการ
อย่างไร ?
ตอบ ต้องแจ้งความต่อสถานีตำ� รวจท้องทีท่ เี่ กิดเหตุ ระบุรายละเอียด
ประเภท ชนิด รุน่ และราคาลงในบันทึกแจ้งความประจ�ำวัน
ของคดี เพือ่ เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหาย
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11. เกิดเหตุรถโดยสารชนกัน 2 คัน นาย ก. เป็นผูโ้ ดยสารจาก
รถโดยสารคันที่ 1 ทีบ่ าดเจ็บ นาย ก. จะต้องใช้สทิ ธิตาม
พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ 2535 จากรถโดยสารคัน
ไหน ?
ตอบ การเบิกค่าเสียหายเบือ้ งต้น ผูป้ ระสบภัยมากับรถคันไหนให้
เบิกค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากรถคันนัน้ แต่ถา้ ผูป้ ระสบภัยเป็น
บุคคลภายนอกให้เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากรถที่เกิดเหตุ
(หรือเบิกจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถ)
12. กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถ คืออะไร ?
ตอบ กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถ ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ 2535 มีหน้าทีจ่ า่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้นแก่
ผู้ประสบภัย หากผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัท
ประกันภัย หรือเจ้าของรถที่ไม่จัดให้มีประกันภัย หรือไม่
สามารถเรียกร้องจากทีใ่ ดได้
13. หากเกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสารแล้ว ไม่รจู้ ะปรึกษาใคร จะติดต่อ
หน่วยงานไหนดี ?
ตอบ มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2248 3737
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เบอร์โทรส�ำคัญที่ผูโ้ ดยสารควรรู้

หมายเลข 1584 ศูนย์คมุ้ ครองผูโ้ ดยสารรถสาธารณะ
หมายเลข 1348 ศูนย์รบั ร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
หมายเลข 1193 ต�ำรวจทางหลวง
หมายเลข 1186 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
		
ประกอบธุรกิจประกันภัย
หมายเลข 1166 ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หมายเลข 0 2629 1430 สภาทนายความ
หมายเลข 0 2248 3737 มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค

