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บทคัดย่อ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ หากรถยนต์คันที่ได้รับความ
เสียหายได้ทำประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันดังกล่าวไว้ หรือรถยนต์
คันที่ได้รับความเสียหายถูกชน และรถยนต์คันที่เป็นฝ่ายผิดได้ทำประกันภัยคุ้มครองความรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศ
ภัยเกิดขึ้นตามสัญญา โดยชดใช้ให้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์นั้นในทางปฏิบัติ
มักจะเป็นการชดใช้เป็นตัวเงินที่เป็นค่าซ่อมรถ หรือการนำรถเข้าซ่อมเพื่อให้รถยนต์ที่ได้รับความ
เสียหายกลับสู่สภาพของการใช้งานได้ดีตามเดิม แต่ในทางความเป็นจริงความเสียหายที่ยังคงมีอยู่คือ
“การเสื่อมค่าของรถยนต์” ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากมีการดัดแปลงซ่อมแซมตัวรถยนต์นั้น ซึ่งถือ
ว่าเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายพึงมีสิทธิที่
จะเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ในส่วนนี้ได้ตามกฎหมายประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยรถยนต์ตาม
ความในกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้กล่าวถึงการคุ้มครองความเสียหายประเภท
การเสื่อมค่าของรถยนต์ไว้ จึงเกิดประเด็นปัญหาว่าข้อสัญญาประกันภัยรถยนต์นั้นให้ความคุ้มครอง
การเสื่อมค่าของรถยนต์ด้วยหรือไม่ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการชดใช้ในส่วนนี้จากผู้รับ
ประกันภัย เนื่องจากการพิสูจน์ความเสียหายสำหรับการเสื่อมค่าของรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก
จึงเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงทำการศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์สำหรับการประกันภัยรถยนต์ของบางมลรัฐใน

Ref. code: 25646301033103PMW

(2)
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสื่อมค่าของรถยนต์ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
คิดคำนวณ ตลอดจนข้อสันนิษฐานเพื่อวัดความเสียหายดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตาม และ
เสนอว่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ประเทศไทยควรมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณี
ค่าเสียหายในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์สำหรับสัญญาประกันภัยรถยนต์ให้ชัดเจน ทั้งในแง่การ
ตีความตามกฎหมายประกันภัยและการกำหนดข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย โดยอาจเพิ่มเติมข้อ
สัญญาความคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์ให้ชัดเจน และกำหนดเกณฑ์การคำนวณค่าเสียหาย
พร้อมตั้งเป็นข้อสันนิษฐานเพื่อช่วยลดภาระการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นของฝ่ายผู้ที่ได้รับความ
เสียหายนั้น โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ ให้ได้มีมาตรการและแนวทางให้แก่ผู้รับประกันภัยใช้ปฏิบัติในเรื่องนี้ อนึ่ง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้อาจต้องมีการปรับจากแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
คำสำคัญ: การเสื่อมค่าของรถยนต์, การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์, คู่มือตีความกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์
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ABSTRACT
In the event of an accident and the damage occurs to the vehicle. If the
damaged car has insurance to cover for the loss which is happening in that car, or the
damaged car is collision and the car at fault has insurance to cover the liability for the
damage caused to the third parties. The insurer is obliged to pay the compensation
when the calamity occurs under the insurance contract for the actual damages, but
not exceed the sum insured stated in the schedule of the policy. However, the damage
of the car has been in practice often a monetary compensation for the cost of repairs
or bringing the car to repair to restore the damaged car in its original good condition.
In the reality, the damage is remained to “Diminution in value” in the market fair price.
Due to the modifications of restoring the car, which is considered a damage that the
insured and the third party who have been damaged should have the right to claim
compensate from the insurer under the insurance law. The current automobile
insurance, according to the policy language does not mention to the diminution in
value types in the covered part. Therefore, there is a problem issue whether the car
insurance contract also covers the diminution in value or not. As a result, the injured
person will not be compensated from the insurer because the diminution in value
damage is difficult to prove it and so it is unfair for them.
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(4)
This independent studied would study this problem issue by comparison
with some states in the United State, where the coverage of diminution in value was
available on the criteria and method of calculation to assume the damage for the
insurer to follow. For is reason to solve this problem, Thailand shall have clear
guidelines for indemnification in case of car diminution in value damages for, both in
terms of interpreting insurance laws and defining contract clauses in insurance policy.
Thus, the researcher would like to suggest that the contract may add more clearance
of the diminution in value and set the criteria for calculating to measure the damage
by assumption, it could help minimize the burden of proof for the injured person. Also,
to propose the amendment of the Registrar Order No. 66/2563 regarding the use of
policy interpretation manual to contain the assumption standard of measurement this
type of damage and guidelines for the insurer to implement in this regard. In addition,
the amendment might be adjusted based on the guidelines of the USA to suit
Thailand’s context.
Keywords: Diminution in value, Coverage for the motor vehicle, The registrar's
approved handbook.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากความเมตตาและความเอาใจใส่
เป็นอย่างสูงของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ซึ่งท่านได้สละเวลาช่วยเหลือและแนะนำแนวทางของการเขียนงาน รวมถึง
การตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องจนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งท่านยังให้ความ
เอ็นดูและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์ ที่ได้สละเวลาอันมี
ค่าในการรับเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ตลอดจนการให้คำแนะนำและชี้แนะ
แนวทางการศึกษาในเรื่องที่ผู้เขียนมีความบกพร่อง จนทำให้เนื้อหาของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
ผู้เขียนขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่ได้ให้ข้อมูล ความรู้ และความเห็นต่าง ๆ ได้ชี้แนะให้เห็นถึงประเด็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับ
เรื่องในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ รวมถึงแนวทางในภาคปฏิบัติว่าได้แก้ไขปัญหาจากการที่ไม่กฎเกณฑ์
เรื่องนี้อย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์และมีคุณค่าเป็นอย่างมาก ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคนในชั้นเรียนปริญญาโทสาขากฎหมายธุรกิจและ
สาขาอื่นที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาการศึกษา และที่ขาดไม่ได้
นั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่คอยช่วยเหลือประสานงาน
อำนวยความสะดวกแก่ผู้เขียนโดยตลอดมา ผู้เขียนจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
และเหนื อ สิ ่ ง ใด ต้ อ งขอกราบขอบพระคุ ณ กำลั ง ใจที ่ แ สนสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง และการ
สนับสนุนส่งเสริมในทุกรูปแบบจากบุคคลในครอบครัวของผู้เขียน ซึ่งคอยอบรมสั่งสอนและให้กำลังใจ
ผลักดันให้ผู้เขียนสำเร็จการศึกษาปริญญาโทนี้เพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จในขัน้ ต่อไป
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่
มากก็น้อยหรือผู้ที่กำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความผิดพลาด
หรือความบกพร่องประการใด หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นอย่างใด ผูเ้ ขียนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วยและพร้อมที่จะน้อมรับไว้ในข้อเสนอแนะดังกล่าว

ทิพย์ สมบัติวีระผล
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็น
การช่วยลดความเสี่ยงภัยจากการเกิดความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ กล่าวได้ว่า เป็นการ
ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งความเสียหายนั้นอาจเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย
หรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอก หรือรวมถึงบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น ทั้งนี้
การคุ้มครองจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งจำแนกออกเป็นสามประเภทและจะมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป1 ในการศึกษานี้จะขอมุ่ง
ศึกษาในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และการประกันภัยประเภท 3 โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (own damage : OD)
การทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ถือเป็นสัญญาประกันวินาศภัย โดยผู้รับประกันภัยตกลง
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ได้
เอาประกันภัยไว้ ซึ่งความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้จะต้องสามารถประเมินเป็นมูลค่าหรือกำหนด
เป็นวงเงินได้ กล่าวคือ ในกรณีที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดชนกันโดยอุบัติเหตุกับรถยนต์ของ
บุคคลภายนอก โดยส่วนใหญ่ของการประกันภัยประเภท 1 ผู้รับประกันภัยจะจัดทำการซ่อมแซม
รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยและหากรถยนต์ของฝ่ายผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดก็จะซ่อมแซมให้
บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้เหมือนเดิม หรือในกรณีประกันภัย
ประเภท 3 และรถยนต์ของฝ่ายผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด ก็จะชดใช้ให้เพียงแค่การซ่อมแซมให้
กลับคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้เหมือนเดิมเท่านั้นเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรแม้จะได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ตาม
มูลค่าของรถยนต์ก็มีการเสื่อมลงจากการเกิดอุบัติเหตุและเป็นผลมาจากที่ว่ามีการซ่อมแซมหรือ
ดัดแปลงในตัวรถยนต์ ในเรื่องนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันมานานว่าเป็นความเสียหายต่อรถยนต์หรือไม่
ตามกฎหมาย ดังตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
1

‘ประกั นวิ นาศภั ย’ (ศู นย์ คุ ้ มครองผู ้ ใ ช้ บริ การทางการเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย)
<https://www.1213.or.th/th/others/insurances/Pages/casualtyinsurance.aspx> ส ื บ ค้ น
เมื่อ 4 สิงหาคม 2565.
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1.1.1 คำพิพากษาศาลฎีกาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
1) คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 108/2559 ข้ อ
พิ พาทหมายเลขแดงที ่ 559/2559 ข้ อเท็ จจริ งมี อยู ่ ว่ า นาย ฉ. ผู ้ เ สนอข้ อพิ พาทซึ ่ งเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์รถยนต์ได้เรียกค่าเสื่อมราคารถยนต์เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (โดยค่าเสื่อมสภาพ
รถยนต์นี้ นาย ว. เป็นคนให้เต็นท์ขายรถตีราคาคำนวณการเสื่อมสภาพเอง) ต่อบริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยโต้แย้งว่าการซ่อมรถยนต์รายนี้อู่ซ่อมรถได้เปลี่ยนอะไหล่รถใหม่ทั้งหมด ทำให้รถของ
นาย ฉ. มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมมิได้เสื่อมสภาพไป แต่ในคดีนี้นาย ว. เป็นผู้ครอบครองใช้รถยนต์คัน
พิพาทและคดีฟังได้อีกว่าค่าเสียหายที่จะได้รับในข้อพิพาทนี้ทั้งหมดจะเป็นของนาย ว. เช่นนี้ นาย ฉ.
ที่เป็นผู้เสนอข้อพิพาทไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใดเลย ดังนั้น ค่าเสียหายของนาย ฉ. จึงไม่มี
บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อนาย ฉ. ผู้เสนอข้อพิพาท2
จากคดีนี้ทำให้เห็นว่า การคิดคำนวณการเสื่อมค่าของรถยนต์ (หรือค่าเสื่อมราคา
รถยนต์ตามคำพิพากษา) อันเกิดจากอุบัติเหตุ ผู้ร้องได้ใช้วิธีการวัดความเสียหายที่ใกล้เคียงกับความ
สูญเสียที่แท้จริง โดยให้ผู้ประกอบกิจการรถยนต์มือสองดำเนินการให้ แล้วนำส่วนต่างของราคา
รถยนต์ก่อนการถูกชนและหลังการถูกชนเปรียบเทียบกัน (จากรุ่นและสภาพเดียวกัน) ตีเป็นมูลค่า
ความเสียหายของการเสื่อมค่าของรถยนต์เพื่อที่จะมาเรียกร้องรวมในความเสียหายที่พึงประเมินได้
2) คำชี ้ ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการในข้ อพิ พาทหมายเลขดำที ่ 294/2559 ข้ อ
พิพาทหมายเลขแดงที่ 502/2559 นาย ร. ผู้เสนอข้อพิพาทได้นำสืบว่าหลังซ่อมรถยนต์คันพิพาทเสร็จ
แล้วสภาพใช้งานของรถยนต์นั้นไม่ปกติเหมือนเดิม การซ่อมมีตำหนิทำให้รถยนต์นี้เสื่อมราคาลงจึงขอ
เรียกค่าเสื่อมราคา 30,000 บาท ซึ่งก่อนถูกชนรถยนต์นี้มีราคา 200,000 บาท แต่ไม่มีหลักฐานใด ๆ
มาสนับสนุน บริษัทประกันภัยคัดค้านและนำสืบได้ว่ารถยนต์ของนาย ร. ใช้งานมาแล้ว 23 ปี 10
เดือนเศษ ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและเห็นได้ว่าเสียหายไม่มากนักและไม่ใช่ส่วนสำคัญ อีกทั้ง
อู่ที่ซ่อมนั้นเป็นอู่กลางการประกันภัยจึงเชื่อได้ว่าฝีมือการซ่อมอยู่ในระดับดีได้มาตรฐาน และคงใช้
อะไหล่ใหม่และแท้เปลี่ยนให้ซึ่งก็ย่อมดีกว่าของเดิมที่ใช้อยู่ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เชื่อว่ารถยนต์ของผู้
เสนอข้อพิพาทเสื่อมราคาลงแต่ไม่มากนัก เห็นควรกำหนดให้เสื่อมราคาลงเป็น 7,500 บาท และใน
การไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 บริษัทประกันภัยยอมจ่ายในส่วนอื่น แต่ปฏิเสธการจ่ายค่าเสื่อมราคา เช่นนี้จึง

2

‘คำพิพากษาฎีกา และคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์’ (การสัมมนาประเด็นปัญหาและแนวทางพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในชั้นอนุญาโตตุลาการและศาล, ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค, 21 มีนาคม 2561).
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ถือว่าบริษัทประกันภัยผิดนัดชำระค่าเสื่อมราคา จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15
ต่อปีในส่วนนี้ด้วยไปจนกว่าจะชำระให้แก่ นาย ร. จนเสร็จสิ้น3
จากคดีดังกล่าวนี้ อนุญาโตตุลาการนั้นได้มองว่าการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้
สามารถเรียกได้ แต่ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายซึ่งเป็นการยากและอาจต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
มาพิสูจน์ความเสียหายร่วมด้วย หากพิสูจน์ไม่ได้เพราะขาดหลักฐานมาสนับสนุนก็ไม่อาจเรียกให้ชดใช้
ได้ในส่วนนี้ เพราะยังไม่มเี กณฑ์สันนิษฐานในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
3) คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 527/2559 ข้ อ
พิพาทหมายเลขแดงที่ 277/2560 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บุคคลภายนอกได้เรียกค่าเสื่อมราคามาเป็น
จำนวนเงิน 200,000 บาท บริษัทผู้รับประกันภัยได้โต้แย้งว่าการซ่อมแซมเป็นการซ่อมที่ศูนย์บริการ
ใช้อะไหล่แท้ หลักการซ่อมรถยนต์พิพาทมีสภาพดีจึงไม่มีค่าเสื่อมราคา คดีนี้พิจารณาและเห็นว่าเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุถูกชน การเสื่อมราคาย่อมมีมากกว่ารถยนต์คันเดียวกันที่ใช้งานปกติและไม่ได้เกิด
อุบัติเหตุจึงย่อมมีการเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น แต่รถยนต์คันพิพาทนี้ได้ใช้งานมาจนถึงวันเกิดเหตุประมาณ 3
ปีเศษ อีกทั้งได้เข้ารับการซ่อมแก้ไขอยู่หลายครั้ง ค่าเสื่อมราคาหลังเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมควรเป็นจำนวน 50,000 บาท ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดในค่าเสียหายจำนวนนี้ด้วย
ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย4
1.1.2 ความคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 502/2559 ได้กล่าวว่า “โดยปกติ
นั้นรถที่เกิดอุบัติเหตุถูกชนย่อมจะเสื่อมราคาลง แต่จะเสื่อมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น รถที่ถูกชนเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีสภาพอย่างไร ใช้งานมามากน้อยเพียงไร อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นรถเสียหายร้ายแรงหรือไม่ เสียหายในส่วนสำคัญหรือไม่ การซ่อมนั้น ซ่อมโดยการเปลี่ยน
อะไหล่หรือไม่ หากมีการเปลี่ยน อะไหล่ที่เปลี่ยนเป็นอะไหล่ใหม่และแท้หรือไม่ ช่างซ่อมมีฝีมือซ่อมดี
เพียงใด เป็นต้น”5

3

เพิ่งอ้าง.
4 เพิ่งอ้าง.
5 ข้ อ พิ พ าทหมายเลขแดงที ่ 502/2559. อ้ า งถึ ง ใน ‘คำพิ พ ากษาฎี ก า และคำชี ้ ข าด
อนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์’ (การสัมมนา
ประเด็นปัญหาและแนวทางพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในชั้น
อนุญาโตตุลาการและศาล, ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, 21 มีนาคม 2561).
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ประเด็นปัญหาและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ได้มีความเห็นว่า
รถยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุย่อมทำให้ราคานั้นเสื่อมลง บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจะสามารถ
เรียกร้องการเสื่อมค่านี้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยให้พิจารณาไปตามแต่ละกรณี
เป็นราย ๆ ไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว และในความเห็นก็ไม่ได้กล่าวด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับความ
เสียหายสามารถเรียกร้องในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ได้แล้ว ควรจะใช้มาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์ใดในการคิดคำนวณเพื่อวัดความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ก็คือเมื่อรถยนต์ถูกชนแล้วหาก
ข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อมีการซ่อมแซมจนทำให้รถยนต์นั้นมีเครื่องยนต์หรือการใช้งานที่ดีกว่าเดิมเทียบกับ
ก่อนเกิดเหตุ กรณีนี้จึงอาจไม่สามารถเรียกร้องในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์ได้ จึงมองว่าเกิด
ความไม่ยุติธรรมขึ้นต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย เพราะแม้ว่ารถยนต์นั้นจะใช้งานได้ดีดังเดิมหรือดี
กว่าเดิมก็ตาม หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็คงยังทำให้มูลค่าของรถยนต์นั้นลดลงจากประวัติการใช้งานที่
มีการชนมาก่อน ซึ่งย่อมส่งผลทำให้มูลค่าราคารถยนต์ลดลงเมื่อทำการขายต่อในท้องตลาดในอนาคต
ทั้งนี้เพราะ ผู้ซื้อย่อมเลือกรถยนต์ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ เพราะเชื่อมั่นว่ารถยนต์ซึ่งไม่เคยถูก
ซ่อมแซมดัดแปลงหรือไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุนั้นย่อมน่าจะมีคุณภาพทีด่ ีกว่า
โดยในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะศึกษาประเด็นปัญหากรณีการเสื่อมค่าของ
รถยนต์ในประเทศไทยตามหลักกฎหมายประกันภัย สิทธิในการเรียกร้องของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ตามเงื่อนไขข้อสัญญาประกันภัยรถยนต์ รวมถึงเกณฑ์ที่จะนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ในความเสียหายดังกล่าว
นี้ พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบผ่านกฎเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในมลรัฐจอร์เจียที่ได้มีการแก้ไข
ปัญหาการคุ้มครองกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยนี้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาการเสื ่ อ มค่ า ของรถยนต์ ใ นทาง
ประกันภัยตามหลักกฎหมายสัญญาประกันภัยและข้อกำหนดบางประการของ “คำสั่งนายทะเบียนที่
66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย” (คำสั่งนายทะเบียนที่
66/2563) ดังต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการเรื่องการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยของ
ประเทศไทย
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1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการเรื่องการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในมลรัฐจอร์เจีย
1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบของการขาดหลักเกณฑ์บาง
ประการดั ง กล่ า วนั ้ นว่ า ส่ ง ผลอย่ า งไรต่ อผู ้ เ อาประกั นภั ย บุ คคลภายนอก และผู ้ ประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย
1.2.4 เพื่อเสนอแนะในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของ
รถยนต์ในทางประกันภัยมาปรับใช้ในประเทศไทย
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การเสื่อมค่าของรถยนต์เป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ตามสัญญา
ประกันภัยรถยนต์หรือไม่ และหากต้องชดใช้จะมีวิธีการในการคิดคำนวณค่าเสียหายในส่วนนี้อย่างไร
ยังไม่ได้มีการกำหนดกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ต่อผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหาย เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงการพิสูจน์ในความเสียหายประเภทนี้ ผลของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำ
ให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักการตามกฎหมายสัญญาประกันภัย จึงจำเป็นต้องมีการวาง
แนวทางการตีความกฎหมายประกันภัยและกำหนดเพิ่มกฎเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการบังคับใช้
เกี่ยวกับความเสียหายกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มี
อยู่ในประเทศไทยต่อไป
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทาง
ประกันภัยตามหลักกฎหมายสัญญาประกันภัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาข้อ
สัญญาในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ของประเทศไทยว่าเป็น
อย่างไร และศึกษาแนวคิดรวมถึงหลักการเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยของบาง
มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมลรัฐจอร์เจีย จาก Diminution in value cases
in all 50 states อีกทั้ง ศึกษาแนวคิดความเห็นตามคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของ
รถยนต์ในทางประกันภัยของทั้งสองประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการของประเทศไทยที่ยังคงเป็นประเด็นปัญหาอยู่ เพื่อที่จะ
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เป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือทำให้เกิดปัญหาน้อยลงที่สุด และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทยในการใช้บังคับกฎหมายภาคประกันภัยรถยนต์ต่อไป
1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมาจากเอกสาร
บทความ งานวิจัย ตัวบทบัญญัติกฎหมาย รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
และการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาในภาคปฏิบัติ โดยการนำข้อมูลที่ได้
จากการค้นคว้าและรวบรวมขึ้นนี้มาศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทาง
ประกันภัยที่เกิดขึ้น และการบังคับใช้บทบัญญัติตามกฎหมายใดมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาและ
หลักเกณฑ์บางประการที่ยังขาดไปในคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะ
นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1.6.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยของ
ประเทศไทย
1.6.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ในทางประกันภัยของ
ต่างประเทศ
1.6.3 เข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของ
รถยนต์ในทางประกันภัยนี้อย่างแท้จริง
1.6.4 ทำให้ ท ราบถึ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย และความสอดคล้ อ งของหลั ก กฎหมายสั ญ ญา
ประกันภัยรถยนต์และคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ของประเทศไทย
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บทที่ 2
การคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยรถยนต์ของประเทศไทย
ในบทนี้จะศึกษาสาระสำคัญของหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองความเสียหาย
ต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงหลักการ
คุ้มครองและปัญหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะได้อธิบายหลักกฎหมายสัญญาประกันภัยรถยนต์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย รวมถึงเงื่อนไขการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ซึ่งจะตีความตามคู่มือในคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เป็นสำคัญ
2.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยรถยนต์
การเข้าทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ในเบื้องต้นจำต้องปฏิบัติตามหลักนิติกรรมและ
สัญญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 356 และมาตรา 361 คือ ฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยกับฝ่ายผู้รับประกันภัยทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาด้วยการทำความตกลงในสาระสำคัญใน
สัญญาประกันภัย เช่น วัตถุที่เอาประกันภัย ภัยที่จะรับเสี่ยง จำนวนเงินที่เอาประกันภัย เบี้ย
ประกั น ภั ย และระยะเวลาแห่ ง สั ญ ญาประกั น ภั ย เป็ น ต้ น เมื ่ อ คู ่ ส ั ญ ญาทั ้ ง สองฝ่ า ยได้ ต กลงใน
สาระสำคัญแล้วสัญญาก็จะเกิดทันทีและมีผลผูกพันคู่สัญญาทุกประการ แม้ว่าคำเสนอคำสนองนั้นจะ
กระทำโดยวาจาไม่ได้ทำเป็นหนังสือกันก็ตาม เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบเพราะ
กฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องทำตามแบบแต่อย่างใด แต่สัญญาประกันภัยรถยนต์นั้นหากไม่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือแล้วก็จะฟ้องร้องบังคับคดีให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ยาก กฎหมายจึงกำหนดให้
ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องออกกรมธรรม์ประกันภัย (insurance policy) และส่งมอบให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสอง1
ในการออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แต่ก่อนนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่า
แต่ละบริษัทผู้รับประกันภัยจะออกแบบไว้ แต่ใช่ว่าบริษัทประกันภัยจะกำหนดแบบรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยได้ตามใจชอบ เพราะอาจจะเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นคู่สัญญา
เสียเปรียบได้ กฎหมายจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมไว้โดยกำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นไป
1

ไชยยศ เหมะรัชตะ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย (พิมพ์
ครั้งที่ 6, สำนักพิมพ์นิติธรรม 2556) 94.
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ตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ได้กำหนดใช้แบบมาตรฐานที่มีแบบและข้อความเหมือนกันทุกบริษัท2 โดยต้องมีรายละเอียดตามที่
กฎหมายระบุไว้และต้องมีข้อความตรงตามสัญญาประกันภัย3 ส่วนความเห็นชอบของนายทะเบียนนั้น
จะพิจารณาเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ที่กำหนดคู่มือในการตีความเกี่ยวกับข้อตกลง
ต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
2.1.1 ลักษณะของสัญญาประกันภัย
ตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 สัญญาประกันภัยรถยนต์เป็นสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 ซึ่งมีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับประกันภัย ซึ่งตกลง
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยขึ้นอันเกิดจากการใช้รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้
และอีกฝ่ายคือผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน
และสัญญาประกันภัยรถยนต์จัดอยู่ในประเภทของสัญญาประกันวินาศภัย
คำว่า “วินาศภัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 869 กำหนดไว้
ว่า ความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ กล่าวคือ เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริงซึ่งสามารถตีราคาเป็นเงินได้ โดยผู้รับประกันภัยจะทดแทนความเสียหายนั้นต่อผู้เอาประกันภัย
และบุคคลภายนอกแทนผู้เอาประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริง แต่จะไม่เกินจำนวนที่ได้มีการตก
ลงกันไว้ตามสัญญา4 อย่างไรก็ดี การประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นการประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประกันภัยรถยนต์นั้นมีความแตกต่าง
จากการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เพราะความคุ้มครองที่แท้จริงของการประกันภัยนี้มุ่งคุ้มครองแก่ผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากภัยซึ่งเป็นผลมาจากการใช้รถยนต์5 ไม่ใช่กรณีที่ให้การคุ้มครองของตัวทรัพย์
หรือคุ้มครองเพียงแต่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยอย่างเดียว

2

กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์, ‘การประกันภัยรถยนต์และการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน’ (2533), วารสารกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสOงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย), 20.
3 เพิ่งอ[าง
4 ไชยยศ เหมะรัชตะ (เชิงอรรถ 1) 22.
5 เฉลิมพล บันดาลสิน, ‘การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยของภาคธุรกิจ
ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในประเทศไทย’ (การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 48.
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2.1.2 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามสัญญา
สัญญาประกันภัยรถยนต์เป็นสัญญาประกันภัยที่มีบุคคลเข้ามามีความสัมพันธ์ใน
สัญญาประกันภัย โดยประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับ
ประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 862 กล่าวคือ
1. ผู้รับประกันภัย หมายถึง ผู้ที่ตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุขึ้นตามที่ได้ระบุหรือตกลงไว้ในสัญญาประกันภัยตามความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
โดยผู้รับประกันภัยนี้มีหน้าที่ในการส่งมอบกรมธรรม์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำรวจค่าเสียหาย
รวมถึงการตีราคาวินาศภัยที่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ6
2. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่โอนความเสี่ยงภัยของตนจากการใช้
รถยนต์ไปให้แก่ฝ่ายผู้รับประกันภัย และตนยินยอมที่จะส่งเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนในการ
ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเกิดภัยขึ้นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการ
บอกกล่าวถึงภัยที่เกิดขึ้นต่อผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า7
3. ผู้รับประโยชน์ หมายถึง ผู้ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นผู้ที่
จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้แก่ ผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้เอาประกันภัย8
2.1.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย
ฉบับราชบัณฑิตยสภา 2560 (หน้า 139) อธิบายว่า “การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (indemnity)
หมายถึง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่เสียหายจริง โดยอาจชดใช้ด้วยเงินสด หรือซ่อมแซม
ให้ หรือเปลี่ยนแทนให้”9 ซึ่งการประกันภัยรถยนต์หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของฝ่ายผู้รับ
ประกันภัยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 ได้แก่
(1) เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง

6

เพิ่งอ้าง 41-43.
7 เพิ่งอ้าง.
8 เพิ่งอ้าง.
9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, คู่มือปฏิบัติงาน
สำหรั บ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย 2-18 <https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/
90849/khuumuueptibatingaan-hlaksuutrkaarbrmephuuekhtaayuaibnuyaatepntawaeth
nprakanwinaasphay-khrangthii.pdf> สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2565.
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เนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยเป็นสัญญาที่มุ่งหมายจะให้ผู้เอาประกันภัยได้รับ
ชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนตามความเป็นจริง กฎหมายไม่ประสงค์จะให้ผู้เอาประกันภัยค้า
กำไรจากการทำสัญญาประกันภัย10
(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการ
ตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศภัย
นอกจากผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
สำหรับจำนวนวินาศภัยอันแท้จริงแล้ว ยังมีหน้าที่จะต้องชดใช้ความเสียหาย หรือความบุบสลายอัน
เกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดวินาศภัยที่จะ
เกิดขึ้นด้วย การกำหนดเช่นนี้จะทำให้ผู้เอาประกันภัยกล้ากระทำการอันสมควรเพื่อป้องกันทรัพย์จาก
วินาศภัยและเป็นการลดขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลง11
(3) เพื ่ อ บรรดาค่ า ใช้ จ ่ า ยอั น สมควรซึ ่ ง ได้ เ สี ย ไปเพื ่ อ รั ก ษาทรั พ ย์ ส ิ น ซึ ่ ง เอา
ประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ
นอกเหนือจากวินาศภัยอันแท้จริงและค่าสินไหมทดแทนสำหรับความบุบสลาย
อันเกิดแก่ทรัพย์ดังกล่าวมาแล้ว ผู้รับประกันภัยยังมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับ
ค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งผู้เอาประกันภัยได้เสียไป เพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้รอดผลจาก
วินาศภัย แต่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้นี้จะต้องเป็นจำนวนอันสมควรโดยพิจารณาจาก
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป12
อย่างไรก็ตาม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 877 สำหรับประกันภัย
รถยนต์นั้นมักจะเป็นการเอาประกันภัยเต็มราคาของทรัพย์ที่ได้เอาประกันภัยไว้ เพราะจะทำให้การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกิดความยุ่งยาก โดยจะชดใช้ให้ตามความเสียหายที่แท้จริงและจะไม่เกิน
เงินเอาประกันภัยตามสัญญา และวิธีการชดใช้ในทางปฏิบัตินั้นจะเป็นสิทธิทางเลือกของฝ่ายผู้รับ
ประกันภัยฝ่ายเดียว13 กล่าวคือ
1) การจ่ายเป็นตัวเงิน (cash payment) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและก่อให้เกิดความ
รวดเร็วต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย14
10

ไชยยศ เหมะรัชตะ (เชิงอรรถ 1) 196.
11 เพิ่งอ้าง 199.
12 เพิ่งอ้าง 200.
13 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เชิงอรรถ 10) 224.
14

เพิ่งอ้าง.
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2) การซ่อมแซม (repairs) วิธีนี้เหมาะกับกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วน
และอยู่ในวิสัยที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งนิยมใช้กับการประกันภัยรถยนต์15
3) การเปลี่ยนทดแทน (replacement) มีความหมายสองนัย คือ เป็นการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องหาชิ้นส่วนที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกันกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนทดแทนให้ในกรณีเป็นความเสียหายบางส่วน ส่วนอีกนัยหนึ่ง คือ
การนำทรัพย์สินใหม่มาเปลี่ยนทดแทนให้ในกรณีที่เป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง16
4) การทำให้กลับคืนสภาพเดิม (reinstatement) เป็นการทำให้ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดวินาศภัยโดยการทำขึ้นใหม่ ซึ่งกรณีนี้เป็นการที่ไม่สามารถ
กระทำการซ่อมแซมหรือหาทรัพย์สินมาทดแทนได้ ในทางปฏิบัติไม่นิยมใช้วิธีนี้เพราะค่อนข้างยุ่งยาก
ลำบาก อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งขึ้นได้ง่ายว่าไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้จริง17
2.2 เงื่อนไขการคุ้มครองตามข้อสัญญาประกันภัยรถยนต์
ข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือจากรายการที่กฎหมายกำหนดระบุไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 867 ที่บังคับให้มีแล้ว ผู้รับประกันภัยจะใส่ข้อความอื่น ๆ
ลงไปในกรมธรรม์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด โดยจะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
ประกันภัย เพื่อเป็นการจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยให้มีเท่าที่สัญญาได้ปรากฏความไว้ ทั้งนี้
ผู้ศึกษาจะได้อธิบายเงื่อนไขการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และข้อยกเว้นของการคุ้มครอง
ดังกล่าวตามความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นรูปแบบเดียวกัน18
2.2.1 การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
โดยทั่วไปสัญญาประกันภัยจะคุ้มครองความเสียต่อรถยนต์ในประเด็นต่าง ๆ ทั้ง
ต่อตัวรถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในการคุ ้ ม ครองความเสี ย หายต่ อ ตั ว รถยนต์ นี้ ก รมธรรม์ ม าตรฐานระบุ ไ ว้ ว่ า
“บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์
15

เพิ่งอ้าง.
16 เพิ่งอ้าง.
17 เพิ่งอ้าง.
18 กรมการประกั นภั ยกระทรวงพาณิ ชย์ , ‘การประกั นภั ยรถยนต์ และการชดใช้ ค่ าสิ นไหม
ทดแทน’ (2533), วารสารกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย), 20.
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รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดย
โรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น
และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้” (ไฟ
ไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของ
มันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด)19
คำว่า “อุปกรณ์” หมายถึง สิ่งจำเป็นที่ใช้ควบคู่ไปกับตัวรถยนต์ ซึ่งโดยสภาพ
ปกติอุปกรณ์นั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ต่อการใช้รถยนต์และเก็บไว้เพื่อใช้ประจำอยู่ที่รถยนต์ เช่น แม่แรง
ยางอะไหล่ ฯลฯ แต่หากอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายและถอดออกจากตัวรถยนต์ได้นั้น แล้วเกิด
ความเสียหายขณะที่อยู่นอกรถยนต์จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ยกเว้นกุญแจรถยนต์ถือเป็นส่วนควบ
ของรถยนต์ซึ่งควรให้ความคุ้มครองเนื่องจากโดยสภาพการใช้งานนั้นจำเป็นต่อตัวรถยนต์20
ส่วนคำว่า “เครื่องตกแต่ง” คือ สิ่งที่ตกแต่งมากับรถยนต์และในการประกอบนั้น
จะทำโดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายรถยนต์รุ่นนั้น
แต่เครื่องตกแต่งนี้ก็ให้รวมถึงกรณีที่ได้ทำเพิ่มขึ้นเอง แต่ต้องมีการแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ21
เมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ แม้ความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อทุก
ส่วนของรถยนต์แค่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
รถยนต์นั้น ในความเสียหายที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการชน หรือ
ถูกกลั่นแล้ง หรือถูกน้ำท่วม หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือแม้จะเกิดจากการใช้งานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ สิ่งที่ติดประจำอยู่กับรถที่มิได้เกิดจากการใช้งานอย่างรถก็ตาม ก็ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น22
แต่อย่างไรก็ดี ไม่รวมถึงกรณีที่ถูกระบุยกเว้นในความรับผิดของบริษัทตามสัญญาซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหาย
ที่แท้จริงที่เกิดกับตัวรถยนต์ ซึ่งในทางปฏิบัติโดยส่วนใหญ่บริษัทจะทำการซ่อมแซมรถยนต์ให้กลับมา
สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม
ในกรณีที่รถยนต์นั้นเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงในที่นี้
หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือหากซ่อมรถยนต์นั้นให้
กลับคืนสภาพเดิมต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
19

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 1.
20 คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 1.
21 เพิ่งอ้าง.
22 เพิ่งอ้าง.
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บริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ แต่ในกรณีที่ทำประกันภัยไว้แล้วมี
จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์นั้น และหากรถยนต์เสียหายโดย
สิ ้ น เชิ ง แล้ ว กรณี น ี ้ จ ะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ ์ ร ถยนต์ น ั ้ น ให้ แ ก่ บ ริ ษ ั ท ประกั นภั ย โดยบริ ษ ั ท จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์นั้นทั้งหมด และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้น
เป็นอันสิ้นสุดลง23 ซึ่งเสมือนเป็นการขายซากรถยนต์นั่นเอง
ส่วนในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัท
และผู้เอาประกันภัยอาจทำการตกลงกันในวิธีชดใช้ว่าจะให้บริษัทประกันภัยทำการซ่อมให้ หรือการ
เปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ หรือให้ชดใช้เป็นเงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ ใน
กรณีให้ชดใช้เงินนี้หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ร่วมกับสมาคมอู่กลางประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วย24
2.2.1.1 การคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัญญา
เมื่อพิจารณาข้อสัญญาการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอา
ประกันภัยตามความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยจะ
แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่รถยนต์สูญหายไฟไหม้ และกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้การ
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะวิเคราะห์เพียงกรณีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น โดยไม่ได้รวมถึง
กรณีที่ความเสียหายเกิดจากไฟไหม้ โดยในข้อตกลงกำหนดว่า “ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้ง
อุปกรณ์...25” ซึ่งข้อตกลงได้มีการกำหนดการชดใช้ในความเสียหายต่อรถยนต์อย่างชัดเจนว่า กรณีที่
รถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงนั้นบริษัทประกันภัยจะชดใช้ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยที่ระบุใน
ตาราง แต่กรณีที่รถยนต์มีความเสียหายแต่ไม่ถึงขนาดกับเสียหายโดยสิ้นเชิงจะกำหนดให้มีการซ่อม
หรือการเปลี่ยนรถยนต์ในสภาพเดียวกัน หรือชดใช้เงินเพื่อความเสียหายของรถยนต์ตามราคากลางที่
กำหนดไว้ แล้วแต่กรณี26 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดแก่ผู้เอาประกันภัยในการใช้

23

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.1.
24 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.2.
25 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 1.
26 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.
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ค่าเสียหายเนื่องจากการขาดรายได้ประจำวัน27 และค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์
รถยนต์28
2.2.1.2 การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
สัญญาประกันภัยค้ำจุนต่อบุคคลภายนอกเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อเป็น
หลักประกันแก่บุคคลภายนอกซึ่งได้รับความเสียหายจากวินาศภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อขึ้น ผู้รับ
ประกันภัยมีหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยรถยนต์ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก
จากการกระทำของผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887
หากผู้รับประกันภัยไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว ก็จะถือว่าผู้รับประกันภัยไม่
ปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้เอาประกันภัย เพราะสาระสำคัญของสัญญาประกันภัยค้ำจุนนั้นกำหนดให้เป็น
หน้าที่ของผู้รับประกันภัยให้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกแทนในนามของผู้เอา
ประกันภัย29
เมื่อพิจารณาตามข้อตกลงตามความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่ง
ข้อตกลงการคุ้มครองกำหนดไว้ว่า “บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความ
เสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์... ในนามผู้เอาประกันภัย30” ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ
ของผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยส่วนใหญ่นั้นจะรับผิดชอบตามกฎหมาย
ละเมิด บริษัทผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อความบุบ
สลายอันเกิดแก่รถยนต์และเพื่อค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปนั้นแทนผู้เอาประกันภัย
ในการกระทำของผู ้ เ อาประกั นภั ยที ่ จะต้ องรั บผิ ดชอบตามกฎหมาย
ละเมิด กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมาย ให้เขา
เสียหายถึงแก่ทรัพย์สิน ท่านว่าผู้เอาประกันภัยนั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยลักษณะของความเสียหายแก่ทรัพย์สินนี้
ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์ทั้งวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ฉะนั้น เสียหายแก่
ทรัพย์สิน จึงหมายความว่า เป็นการกระทำต่อตัวทรัพย์ ทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสื่อมเสียหรือ

27

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2424/2527.
28 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6100/2541.
29 ไชยยศ เหมะรัชตะ (เชิงอรรถ 1) 286.
30 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 1.
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ขาดประโยชน์ผิดไปจากธรรมดา หรือทำให้รูปร่างของทรัพย์สินนั้นบุบสลายไป31 เมื่อผู้เอาประกันภัย
ได้ขับรถไปละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และผลของความเสียหาย
นั้นมีความสัมพันธ์กับการกระทำของผู้เอาประกันภัย (causation in fact) ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยใน
ฐานะผู้กระทำละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกนั้น ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีละเมิดต่อทรัพย์นั้นจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายอันได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน (damages) แม้
สามารถคืนตัวทรัพย์หรือใช้ราคาทรัพย์สิน (restitution) ที่เป็นรถยนต์ให้บุคคลภายนอกได้แล้ว
บุคคลภายนอกยังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพื่อการขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์นั้นในช่วงเวลาก่อนที่
จะได้ทรัพย์กลับคืน รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์ให้กลับคืนดีดังเดิม และค่าเสื่อมราคา
เนื ่ องจากรถยนต์ มี ราคาลดลงจากเดิ มอี กด้ วย32 อย่ างไรก็ ตาม ข้ อตกลงตามความในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ได้มีการระบุการเรียกร้องของบุคคลภายนอกไว้ในหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ข้อ 1.2 ให้มีสิทธิได้รับการชดใช้ในความเสียหายต่อรถยนต์ ความเสียหายอันเกิดจาก
การขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ แต่ไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์โดยชัดเจน
2.2.2 ข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญา
ในส่วนนี้ผู้รับประกันภัยได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ในการยกเว้นการ
คุ้มครองตามสัญญา โดยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ว่าบริษัทประกันภัยไม่ให้การคุ้มครอง
ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นในแต่ละกรณีแม้ว่าความเสียหายนั้นจะได้เกิดขึ้นจริงก็ตาม บริษัทก็ไม่มี
หน้าที่ตามสัญญาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอก โดยในการ
อธิบายข้อยกเว้นตามข้อสัญญานี้ ผู้ศึกษาจะอธิบายเจตนารมณ์เป็นไปตามคู่มือตีความกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้33 มีดังต่อไปนี้
1) การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์34 ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้อง
เกิดขึ้นจากสภาพการใช้งาน กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่อาจคุ้มครองความเสียหายในส่วนนี้ได้เมื่อ
รถยนต์ถูกใช้งานไปตามกาลเวลาจึงทำให้เครื่องยนต์หรือตัวรถยนต์เองนั้นย่อมเสื่อมลงไปและมีสภาพ
แตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้งานใหม่ การใช้รถยนต์นี้จะสึกหรอและเสื่อมลงไปมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงรักษาของเจ้าของรถยนต์เองที่เป็นผู้ใช้งาน การที่รถยนต์เสื่อมราคา
เนื่องจากการใช้งานถือเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากความแน่นอน จึงไม่ใช่การเสี่ยงภัยที่จะเอาประกันภัยไว้ได้
31

วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ
ลาภมิควรได้ (พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงสยาม พับลิชชิ่ง 2557) 96.
32 เพิ่งอ้าง 308.
33 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 11.
34 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.1.
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กรมธรรม์ประกันภัยจึงกำหนดไม่ให้ความคุ้มครอง35 ดังนั้น บริษัทประกันภัยไม่ต้องชดใช้ในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้
อย่ างไรก็ ตาม การเสื ่ อมราคาหรื อการสึ กหรอของรถยนต์ อาจเกิ ดขึ ้ นในอี ก
รูปแบบหนึ่ง คือ การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอเมื่อเกิดการชนขึ้น ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของการ
เสื่อมค่าของรถยนต์ที่ทำให้มูลค่ารถยนต์นั้นลดลงไปตามราคาท้องตลาดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้
รถยนต์ดังกล่าวนั้นมีตำหนิหรือประวัติติดไปกับตัวรถยนต์ตลอดการใช้งานของตัวรถยนต์นั้น ๆ หรือ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวรถยนต์ แม้มีการซ่อมแซมแล้วแต่การใช้งานมีความบกพร่องไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป โดยในลักษณะนี้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มิได้กล่าวให้ถือว่าเป็นข้อยกเว้น และศาลฎีกา
ได้เคยตัดสินไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 1874/2526 ว่า ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดว่าผู้รับ
ประกั นภั ยจะใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนเพื ่ อความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สิ นของบุ คคลภายนอกดั งนี้ ผู ้ รับ
ประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าเช่ารถให้ผู้เสียหายที่เป็นบุคคลภายนอกด้วย โดยผู้
ศึกษาจะกล่าวอธิบายประเด็นศึกษานี้ในหัวข้อต่อไป
2) การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ36 ซึ่งเกิดจากสภาพการใช้งาน
โดยทั่ว ๆ ไปกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่ให้การคุ้มครอง แต่หากความเสียหายดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเป็นผล
ให้เกิดอุบัติเหตุตามมา คือ ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ เช่น เบรกเสียทำให้รถยนต์ของผู้เอา
ประกันภัยเกิดชนกับบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายของเบรกที่เสีย
แต่ก็ยังคงต้องชดใช้ในความเสียหายต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอยู่บริษัทประกันภัยยังคงไม่พ้นความรับ
ผิด ในทางตรงกันข้าม หากว่าการแตกหักหรือการเสียของเครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์
มีขึ้นเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่นนี้ จะได้รับความคุ้มครองตามสัญญาและไม่เข้าข้อยกเว้นเพราะถือ
ว่าเป็นผลโดยตรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
3) ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวน
ผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่หากว่าการ
บรรทุกน้ำหนักเกินแล้วไปประสบอุบัติเหตุขึ้นทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ลักษณะอย่างนี้ก็ยัง
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอยู่37

35

พรชัย สุนทรพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะประกันภัย (กรุง
สยาม พับลิชชิ่ง 2558) 1.
36 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.2.
37 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.3.
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4) ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด จะไม่ได้
รับความคุ้มครอง เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน หรือหาก
เป็นกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุทำให้ยางรถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย เช่นนี้บริษัทผู้รับประกันภัยก็
จะชดใช้ในส่วนความเสียหายของรถยนต์ แต่ในส่วนของยางรถยนต์นั้นจะชดใช้ตามสภาพเดิมของยาง
รถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุ38
5) ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เช่น จอดรถทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้
งานรถยนต์นั้นเป็นเวลานานทำให้แบตเตอรี่หรือยางรถยนต์เสื่อมสภาพลง เป็นต้น หรือเมื่อในระหว่าง
รถยนต์ได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมและผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่มีรถยนต์ใช้
เช่น ค่าเช่ารถ ค่าแท็กซี่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ตามนัยนี้ ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง (แต่ข้อสัญญานี้ไม่ใช้บังคับกับบุคคลภายนอก)39
เว้นแต่ การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการที่บริษัทเป็นผู้สั่งซ่อมประวิงการสั่ง
ซ่อมหรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งสามารถพิจารณาเปรียบเทียบ
กับการซ่อมโดยทั่วไปว่าควรใช้เวลาเพียงใดในแต่ละกรณี ๆ เช่นนี้ก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากการ
ขาดประโยชน์การใช้รถยนต์ได้โดยเรียกได้เฉพาะส่วนที่ล่าช้าเท่านั้น40
6) การนำรถยนต์ไปใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยซื้อ
ความคุ้มครองการใช้รถยนต์นอกราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติม โดยมีการระบุประเทศในการใช้รถยนต์
บริษัทผู้รับประกันภัยก็จะออกเอกสารแนบท้ายการขยายอาณาเขต (ร.ย.04) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกรมธรรม์ประกันภัยก็ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายตามสัญญานั้น ๆ41
7) การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ในการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์
ใช้ขนยาเสพติด ใช้บรรทุกคนต่างด้าวหลบหนีเพื่อเข้าหรือออกนอกเมือง หรือใช้หลบหนีเนื่องจากการ
กระทำความผิดทางอาญา หรือใช้เพื่อการหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่42 กรณีนี้
กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครอง เพราะเนื่องจากการใช้รถยนต์ในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการใช้
งานตามปกติทั่วไป และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายเมื่อมีเจตนาใช้รถยนต์เพื่อทำผิด
กฎหมายดังนั้นกฎหมายก็ไม่ให้ความคุ้มครองเฉกเช่นกัน

38

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.4.
39 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.5.
40 เพิ่งอ้าง.
41 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.1.
42 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.2.
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8) การใช้ในการแข่งความเร็ว43 (แต่ไม่หมายความรวมถึงการขับขี่เร็วเกินกว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) กรณีนี้ถือเป็นความเสี่ยงภัยเกินกว่าเกณฑ์การใช้งานตามปกติวิสัยของผู้ขับ
ขี่โดยทั่วไป กรมธรรม์ประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครองเพราะจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยรายอื่น
แต่หากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการแข่งขันแล้วบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิด
แก่บุคคลภายนอกนั้นยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่เพียงแต่ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
9) การยกเว้นการใช้รถยนต์ในกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีการใช้ลากจูงหรือผลักดันรถ
หรือทรัพย์สินอื่นใด (เว้นแต่ รถที่ถูกลากหรือผลักดันนั้นได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทด้วยหรือเป็นรถ
ลากจูงโดยสภาพ) หรือกรณีการใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ คือ
ระบุว่าใช้ส่วนบุคคลแต่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือกรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่า
เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก หรือกรณีที่ไม่ยินยอมให้เจ้า
พนักงานทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ หรือกรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีสารเสพติดตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้
ขับขี่ได้ยอมรับ หรือกรณีการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัด
สิทธิตามกฎหมาย เป็นต้น44 กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองแต่
อย่างใด
จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นตามสัญญาที่ได้กล่าวมานี้ บริษัทผู้รับประกันภัยไม่มีหน้าที่
ตามสัญญาที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นต่อตัวรถยนต์ แต่ทั้งนี้ แม้ว่าผู้รับ
ประกันภัยไม่มีหน้าที่ในการชดใช้ตามสัญญาก็ตาม แต่ก็ไม่ตัดสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะใช้สิทธิทาง
กฎหมายอื่นเพื่อเรียกร้องเอาจากผู้เอาประกันภัยเองโดยตรงให้ชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนี้ได้
2.3 ปัญหาของการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อสัญญาได้ให้การยกเว้นความคุ้มครองเมื่อเกิดการเสื่อมราคา
หรือการสึกหรอของรถยนต์ที่ทำให้มูลค่าราคาของรถยนต์นั้นลดลงเนื่องจากสภาพการใช้งาน หรือที่
เรียกว่าค่าเสื่อมราคา แต่อย่างไรก็ตาม ข้อสัญญาไม่ได้มีการกล่าวยกเว้นความคุ้มครองกรณีมูลค่าของ
ราคารถยนต์นั้นลดลงจากการเกิดอุบัติเหตุ และข้อสัญญาก็มิได้กำหนดอย่างชัดเจนอีกว่าสามารถ
เรียกร้องได้หรือไม่ และจะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่าอย่างไรเมื่อมิได้จำกัดคำนิยาม
ความหมายไว้ การเรียกร้องในทางปฏิบัติที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ยังคงมีความคลุมเครือ และก็ยังคงไม่มี
43

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.3
44 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีความของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมถึงเกณฑ์การสันนิษฐานเพื่อวัด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนี้
2.3.1 กรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์
การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพิจารณาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อรถยนต์นั้น จะสามารถแบ่งความเสียหายออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดโดยตรงต่อรถยนต์
เป็นการที่รถยนต์เกิดความเสียหายทางกายภาพการชดใช้ในความเสียหาย คือ การซ่อมแซม การ
เปลี่ยนรถยนต์ การใช้ราคาแทนแล้วแต่กรณี แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อมนั่นก็คือการลดลงของ
มูลค่าราคาตามท้องตลาดซึ่งยังไม่มีการกำหนดทั้งคำนิยามและวิธีการชดใช้แต่อย่างใด
2.3.1.1 คำนิยามความหมาย
มูลค่าที่ลดลงของราคารถยนต์จากการที่รถยนต์ได้รับอุบัติเหตุ เมื่อ
พิจารณาตามตำรา คำพิพากษาของศาล หรือตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบันนั้นจะ
เรียกเหมือนกันว่า “ค่าเสื่อมราคา” โดยนิยมใช้คำนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทางการบัญชีหรือทาง
กฎหมายภาษี และแม้แต่ในทางกฎหมายประกันภัยด้วย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
“ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา” ซึ่งคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชีได้
ให้ความหมายเอาไว้ว่า หมายถึง วิธีการบัญชีที่ใช้ในการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตนที่
ตัดไปเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีต่าง ๆ ตามหลักการบัญชี45
“ค่าเสื่อมราคา” หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพ จึงตัด
เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้46
“ค่าเสื่อมราคา” หมายถึง การปันส่วนจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น47
“ค่าเสื่อมราคา” หมายถึง อายุการใช้งานตามระยะเวลาคาดว่าสินทรัพย์
นั้นสามารถใช้งานได้โดยประมาณเป็นจำนวนปี ประมาณเป็นจำนวนหน่วยการผลิต หรือจำนวน
45

จริยา ยศเมฆ, ‘ปัญหาในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีและภาษีอากร :
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประเทศไทยกั บ ประเทศออสเตรเลี ย ’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ต ิ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555) 14.
46 สุพัฒน์ อุปนิกขิต และชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ (พิมพ์
ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์ธรรมนิติ 2538) 47.
47 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 2562
<https://www.tfac.or.th/upload/9414/8q1XA7hwUN.pdf> สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2564.
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ชั่วโมงเวลาของการใช้งาน และหมายถึงมูลค่าซากหรือราคาซากเป็นมูลค่าของสินทรัพย์คงเหลือ
หมดอายุการใช้งานหรือเลิกใช้งาน48
“ค่าเสื่อมราคา” หมายถึง จำนวนเงินที่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรเสื่อมค่า
ลงอันเนื่องมาจากการใช้งานสินทรัพย์ถาวรนั้น สินทรัพย์ถาวรนั้นมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่เมื่อใช้
ไปแล้วจริงอยู่ว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นยังไม่หมดไป แต่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรนั้นก็ไม่เหลือเท่าเดิมแล้ว
ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรนั้นมีการเสื่อมค่าลงตามการใช้งาน49
“การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์ เป็นเรื่องปกติที่จะต้อง
เกิดขึ้นจากสภาพการใช้งาน...”50
“ค่ าเสื ่ อมราคา หมายถึ ง ราคาที ่ รถยนต์เกิดอุบัติเหตุและซ่อมเสร็จ
เรียบร้อยแต่มีราคาลดน้อยลงกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ”51
“ค่าเสื่อมราคา คือ การเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยของคู่กรณี ชดเชย
การเสื่อมราคาขายรถของเรา ซึ่งอาจได้รับการประเมินราคาต่ำกว่าราคาขายที่ควรจะเป็น เมื่อ
เทียบเคียงกับรถยนต์รุ่นและปีเดียวกัน”52
จะเห็นได้ว่าคำนิยามความหมายจากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะ
เป็นในทางบัญชีหรือภาษีและทางประกันภัยนั้นได้ใช้คำเหมือนกันแต่ให้ความหมายแตกต่างกัน
กล่าวคือ ในทางการบัญชีหรือภาษีนั้นจะกล่าวถึงมูลค่าที่ลดลงของราคารถยนต์ไปในทางการใช้งานซึ่ง
เสื่อมค่าลงไปตามกาลเวลาของการใช้งาน (depreciation in value) อย่างเดียว จึงทำไม่เกิดปัญหา
ในการใช้คำนี้มากนัก แต่ในทางประกันภัยนั้นมูลค่าที่ลดลงของราคารถยนต์จะเกิดขึ้นได้ทั้งสอง
48

นุ ช นารถ เชื ่ อ ขุ น ทด, ‘บทที ่ 4 ค่ า เสื ่ อ มราคา’ (คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ 8)
<https://sites.google.com/site/nuchnatsamtech/home/bth-thi-4-kha-seuxm-rakha>
สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2564.
49 ‘ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation Expenses)’ (สำนักงานบัญชีบริษัท ปังปอน จำกัด)
<https://www.สำนักงานบัญชี.com/?p=1969> สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2564.
50 คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.1.
51 ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 294/2559. ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 502/2559. (คำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์).
52 Ridebuster, ‘เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายอะไรได้ บ ้ า ง เมื ่ อ เป็ น ฝ่ า ยถู ก ในอุ บ ั ต ิ เ หตุ ’
(Ridebuster.com, 21 มี น าคม 2562) <https://www.ridebuster.com/what-can-do-frominsurrance/> สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2564.
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รูปแบบ หากมีการเรียกเหมือนกันอาจเกิดปัญหาสร้างความสับสนขึ้นได้ ซึ่งในทางกฎหมายประกันภัย
ของประเทศไทยนั้นได้กำหนดนิยามค่าเสื่อมราคาทางการใช้งานไว้ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563
ในหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.1 แต่ยังไม่ได้บัญญัติคำนิยามความหมายหรือ
กล่าวถึงในด้านของมูลค่าที่ลดลงอันเกิดจากอุบัติเหตุ (diminution in value)
ผู้เขียนจึงขอใช้คำให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่า “การเสื่อมค่า
ของรถยนต์ หมายถึง มูลค่าของรถยนต์ที่ลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ”
ดังนั้น จึงสามารถสรุปคำนิยามความหมายของมูลค่าที่ลดลงของรถยนต์
ในทางประกันภัยได้ว่า “ค่าเสื่อมราคารถยนต์ หมายถึง การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
ที่เป็นเรื่องปกติจะต้องเกิดขึ้นจากสภาพการใช้งาน” กรมธรรม์ประกันภัยไม่อาจคุ้มครองความ
เสียหายในกรณีดังกล่าวนี้ได้53 ส่วนคำว่า “การเสื่อมค่าของรถยนต์ หมายถึง มูลค่าของรถยนต์ที่ลด
น้อยถอยลงอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ” ซึ่งแยกเป็นอีกรายการหนึ่งต่างหากจากค่าเสื่อมราคา
รถยนต์ เพราะ “การเสื่อมค่าของรถยนต์” นี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการใช้งาน แต่เป็นการที่มูลค่าของ
รถยนต์ถูกทำให้เสื่อมลงเพราะประสบอุบัติเหตุ ซึ่ง “การเสื่อมค่าของรถยนต์” นี้เองที่ควรต้องถือเป็น
ความเสียหายที่แท้จริง และสัญญาประกันภัยพึงให้คุ้มครองแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเสื่อมค่า
ของรถยนต์นี้ด้วย
2.3.1.2 ภาระการพิสูจน์
ในเรื่องของภาระการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้อาจต้องพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 กล่าวคือ โดยหลักแล้วผู้ที่ได้รับความ
เสียหายไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอก ได้กล่าวอ้างว่าตนได้รับความเสียหายขึ้นใน
ข้อเท็จจริงที่ว่ารถยนต์นั้นมีการเสื่อมค่าลง ตนจึงมีหน้าที่ในการพิสูจน์ถึงความเสียหายนั้น แต่อย่างไร
ก็ตาม มีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งเป็นคุณแก่ฝ่ายผู้รับประกันภัย คือ กฎหมายได้กำหนดการตี
มูลค่าความเสียหายให้เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
877 วรรคสอง ดังนั้น ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่อีกฝ่ายคือฝ่ายที่ได้รับความเสียหายต้องมีหน้าที่ในการ
พิสูจน์กรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์ที่เกิดขึ้น
2.3.2 การตีราคาความเสียหายการเสื่อมค่าของรถยนต์
กฎหมายกำหนดให้ตีราคาความเสียหายต่อรถยนต์ ณ เวลาที่อุบัติเหตุได้เกิดขึ้น
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 วรรคสอง ไม่ใช่การตีราคาความเสียหาย
โดยถือเอาราคาในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ เพราะเนื่องจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยนั้นใน
53

คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7.1.
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ขณะที่ทำสัญญาเอาประกันภัยอาจมีราคาอย่างหนึ่ง แต่ในขณะเกิดภัยอาจมีราคาอีกอย่างหนึ่งไม่
เท่ากัน เมื่อสัญญาประกันวินาศภัยเป็นสัญญาเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตามจำนวนวินาศภัยที่
แท้จริงในเวลาซึ่งเกิดเหตุวินาศนั้น ๆ54

54

ไชยยศ เหมะรัชตะ (เชิงอรรถ 1) 197.
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บทที่ 3
กรณีศึกษาการเสื่อมค่าของรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้จะทำให้ผู้เอา
ประกันภัยและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย สามารถกู้คืนมูลค่าของรถยนต์ที่ลดลงได้จากการ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าที่ลดลงสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทผู้รับประกันภัยของฝ่ายที่ผิด ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ และบริษัทผู้รับประกันภัยส่วนใหญ่
จะใช้หลักการและวิธีการคิดคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหลักการที่ศาลได้วางไว้นั้น โดยผู้
ค้ น คว้ า จะศึ ก ษาตาม Diminution in value cases in all 50 states แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า ใน
ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาจะยังมิได้ใช้หลักการนี้ในทุกมลรัฐก็ตาม แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
หลาย ๆ มลรัฐที่เริ่มมองเห็นปัญหาการเสื่อมค่าของรถยนต์ และใช้หลักการนี้เพื่อช่วยลดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหายได้อย่างเป็นธรรม
3.1 แนวคิดและที่มา
เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงของมลรัฐจอร์เจียได้มีการตัดสินในคดี
State Farm Mut. Auto. Ins. Co v. Mabry1 ที่ถือได้ว่าเป็นการตัดสินเกี่ยวกับมูลค่าที่ลดลงหรือ
การเสื่อมค่าของรถยนต์เป็นคดีแรก ศาลสูงของจอร์เจียได้ตีความหมายของคำว่า “การสูญเสีย” นั้น
รวมถึงมูลค่าที่ลดลงที่ยังคงเหลืออยู่ในทรัพย์สิน (หลังจากการซ่อมแซมทรัพย์สินและซ่อมแซมโดย
เสร็จสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ) ศาลพิจารณาเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับมูลค่าที่ลดลงของรถยนต์นี้สามารถ
เกิดขึ้นได้ แม้ว่าความเสียหายทางกายภาพจะได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสมนั้นเป็นข้อเท็จจริง
ประการหนึ่งที่เมื่อผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยรถยนต์ของตนเพื่อที่จะเรียกคืนในมูลค่ารถยนต์
ที่ลดลงนั้น คดีนี้จึงทำให้เป็นต้นแบบของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการเสื่อมค่าของ
รถยนต์ที่เกิดขึ้น2

1

State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Mabry, 556 SE2d 114 (Ga. 2001).
2 MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50
states <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-IN-VAL
UE-IN-ALL-50-STATES.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564.
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ต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันถัดจากการตัดสินคดีของมลรัฐจอร์เจียใน
กรณี Mabry ศาลอุทธรณ์วิสคอนซินได้ตัดสินในเรื่องของการเสื่อมค่าของรถยนต์ของบุคคลที่หนึ่ง (ผู้
เอาประกันภัย) ในคดี Wildin v. American Family Mut. Ins. Co3 โดยศาลได้มีคำสั่งยืนตามศาล
ชั้นต้นอนุญาตในข้อเสนอของผู้รับประกันภัยให้ยกฟ้องในคำร้องของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ต่อสู้ผู้รับ
ประกั น ภั ย ในการไม่ จ ่ า ยค่ า เสี ย หายในมู ล ค่ า ของการเสื ่ อ มค่ า ของรถยนต์ ใ นราคาที ่ เ หลื อ อยู่
นอกเหนือจากค่าซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยนั้นได้โต้แย้งว่าแม้จะมีการซ่อมแซมแต่ไม่มีการ
ซ่อมแซมใด ๆ ที่สามารถทำให้รถยนต์กลับคืนสู่สภาพก่อนการสูญเสียได้ เพราะโครงสร้างตัวรถยนต์
และหรือระบบนั้นได้เสียหาย แต่ศาลก็ไม่เห็นด้วยกับผู้เอาประกันภัยโดยศาลเห็นว่าภาษาของ
กรมธรรม์กำหนดให้ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่าย “ค่าซ่อมแซม” และเป็นค่าซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมด
ตามความหมายที่เข้าใจโดยทั่วไป ไม่ใช่ความหมายที่ว่ายานพาหนะจะต้องกลับคืนสู่มูลค่าเดิมก่อนเกิด
การสูญเสีย4
จากนั้นเป็นต้นมา การฟ้องร้องเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้จึงได้ขยายไปยังมลรัฐ
อื่น ทำให้บริษัทผู้รับประกันภัยตอบโต้โดยการบิดภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น บางบริษัทก็
กำหนดให้การเสื่อมค่าของรถยนต์นั้นเป็นข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ในขณะที่บางบริษัทก็
ได้มีการเพิ่มการสลักหลังอย่างชัดเจนโดยจำกัดนิยามของคำว่า “การสูญเสีย” นั้นไม่รวมถึงมูลค่า
ความแตกต่างใด ๆ ตามท้องตลาดที่ยังคงเหลือของรถยนต์หลังจากที่ได้มีการซ่อมแซม5
ดังนั้น ในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะยังไม่ได้อนุญาตให้นำหลักการของการ
เสื ่ อมค่ าของรถยนต์ มาบั งคั บใช้ ในทุ กมลรั ฐ อี กทั ้ งบางมลรั ฐก็ ได้ มี การแก้ ไขภาษาในกรมธรรม์
ประกันภัยตามที่ได้กล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีหลายมลรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลรัฐจอร์เจียซึ่ง
เป็นต้นกำเนิดและอยู่ในกลุ่มที่มองเห็นความสำคัญของการเสื่อมค่าของรถยนต์ จนทำให้ รั ฐได้
กำหนดให้บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวนี้ รวมทั้งค่าซ่อมแซมรถยนต์เมื่อ
กรมธรรม์ประกันภัยได้ครอบคลุมถึง “การสูญเสียหรือความเสียหายที่แท้จริง” ด้วย
3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์

3

Wildin v. American Family Mut. Ins. Co., 638 N.W.2d 87 (Wis. Ct. App. 2001).
4 MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50
states <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-IN-VAL
UE-IN-ALL-50-STATES.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564.
5 เพิ่งอ้าง.

Ref. code: 25646301033103PMW

25
เมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุขึ้นและได้มีการซ่อมแซมแล้ว แต่มูลค่าการ
ขายต่อนั้นอาจน้อยกว่ารถยนต์ที่เทียบเคียงกับคันซึ่งไม่เคยได้รับความเสียหายมาก่อน กล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่า ผลของความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นทำให้รถยนต์มีมูลค่าการขายต่อลดลง
(reduction or “diminution”) การเรียกร้องการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ จึงถือว่าเป็นสิทธิของผู้เอา
ประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์เองที่ได้รับความเสียหาย และเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุในการกระทำโดยประมาทของผู้เอาประกันภัยด้วย6
3.2.1 คำนิยามความหมาย
ตามนิยามความหมายการเสื่อมค่าของรถยนต์ในหมวดกฎหมายประกันภัยของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กานี ้ หลาย ๆ แห่ ง หรื อหลาย ๆ เว็ บไซต์ ที ่ ใ ห้ ความรู ้ นั ้ นจะให้ คำนิ ยามที ่ มี
ความหมายและคำที่เหมือนกัน คือ “Diminished in value” refers to the difference in your
car’s market value before and after the accident. กล่ า วคื อ “การเสื ่ อ มค่ า ของรถยนต์ ”
หมายถึง ความแตกต่างในมูลค่าของราคารถยนต์ตามราคาท้องตลาดก่อนเกิดอุบัติเหตุและภาย
หลังจากการเกิดอุบัติเหตุขึ้น แม้ว่าจะต้องผ่านขั้นตอนการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้รถยนต์
กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือแม้ว่าจะพยายามทำการขายรถยนต์คันนั้นต่อ แต่ประวัติของรถยนต์ก็จะ
แสดงให้เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลทำให้มูลค่ารถยนต์นั้นลดลง การเรียกร้องมูลค่าที่
ลดลงหรือการเสื่อมค่าของรถยนต์ดังกล่าวนี้ จะสามารถช่วยกู้คืนค่าใช้จ่ายหรือเงินที่สูญเสียไปจาก
การนำรถยนต์กลับสู่ราคาท้องตลาดก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้7
3.2.2 ประเภทการเสื่อมค่าของรถยนต์
คำว่า “การเสื่อมค่าของรถยนต์” คือ มูลค่าความแตกต่างของราคาท้องตลาด
สำหรับยานพาหนะก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ แม้แต่รถยนต์ที่ได้มีการซ่อมแซมด้วยคุณภาพชิ้นส่วน
ของผู้ผลิตดั้งเดิมก็ยังคงทำให้รถยนต์นั้นมีมูลค่าราคาต่ำกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ และมูลค่าที่ลดลง
ดั ง กล่ า วนี ้ จ ะแตกต่ า งจากมู ล ค่ า ที ่ ล ดลงตามการใช้ ง านหรื อ ลดลงเมื ่ อ เวลาผ่ า นไป (ที ่ เ รี ย กว่ า
“depreciation”) การเสื่อมค่าของรถยนต์นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท8 กล่าวคือ
6

เพิ่งอ้าง.
7 Julian Dossett, ‘Diminished value claims explained’ (Bankrate, 5 March 2021)
<https://www.bankrate.com/insurance/car/diminished-value-claim/> สืบค้นเมื่อ 22 April
2564.
8 MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50
states <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-IN-VAL
UE-IN-ALL-50-STATES.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564.
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1) การเสื ่ อมค่ าโดยทั นที (immediate diminished value) เป็ นการสู ญเสี ย
มูลค่าซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมใด ๆ จะเป็นมูลค่าความแตกต่างใน
ราคาตามท้องตลาดทันทีก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ กล่าวคือ มูลค่าที่ลดลงของยานพาหนะประเภทนี้
แสดงถึงความแตกต่างของมูลค่าการขายต่อทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุและก่อนที่รถยนต์นั้นจะได้รับ
การซ่อมแซม แต่เนื่องจากโดยส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยให้การซ่อมแซมความเสียหายทันทีหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ จึงไม่ค่อยมีการใช้มูลค่าที่ลดลงประเภทนี้เมื่อมีการยื่นคำร้องในการเสื่อมค่าประเภท
ดังกล่าวนี9้
2) การเสื่อมค่าโดยธรรมชาติหรือที่เรียกว่า “มูลค่าที่ลดลงเหลือ” (inherent
diminished value or residual diminution value) หมายถึง การสูญเสียมูลค่าของรถยนต์ที่ยังคง
มีอยู่หลังจากได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์และซ่อมแซมอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นการสูญเสียมูลค่า
ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ายานพาหนะประสบอุบัติเหตุ มูลค่าที่ลดลงประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า
“ความเสียหายจากการตีตรา” (stigma damage) เนื่องจากรถยนต์สองคันที่เหมือนกันนั้น รถยนต์
คันที่ไม่เคยได้รับความเสียหายย่อมจะดีกว่ารถยนต์ที่เคยได้รับความเสียหายและได้รับการซ่อมแซม
รูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมที่พบได้บ่อยและเป็นที่ยอมรับ การเสื่อมค่าโดยธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์
สูญเสียมูลค่าอันเนื่องจากการมีประวัติความเสียหายซึ่งระบุไว้ในรายงานประวัติของรถยนต์ การเสื่อม
ค่าประเภทนี้แสดงถึงมูลค่าของยานพาหนะที่จะลดลงตามประวัติการเกิดอุบัติเหตุ10
3) การเสื ่ อ มค่ า ซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งกั บ การซ่ อ มแซม (repair-related diminished
value) หมายถึง การสูญเสียมูลค่าเพิ่มเติมของยานพาหนะซึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมแซมที่ไม่สมบูรณ์
หรือดำเนินการไม่ดี อาจรวมถึงความเสียหายของเครื่องยนต์ซึ่งยังคงมีอยู่หลังจากการซ่อมแซม หรือ
ข้อบกพร่องทางกลไกหรือโครงสร้างที่สำคัญของรถยนต์ เช่น ได้รับการซ่อมแซมด้วยสีที่ไม่ตรงกัน
หรือมีการใช้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ไม่มีคุณภาพ ในการซ่อมแซมนี้ทำให้สูญเสียมูลค่าของรถยนต์เกินกว่า
จำนวนมูลค่าที่ลดลงของรถยนต์ในขณะที่เกิดจากอุบัติเหตุขึ้น การเสื่อมค่าประเภทนี้จะถือว่ารถยนต์
นี้ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้11
3.2.3 บุคคลผู้มีสิทธิในการเรียกร้อง
การอ้างสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้จะสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท12 กล่าวคือ
9

เพิ่งอ้าง.
10 เพิ่งอ้าง.
11 เพิ่งอ้าง.
12 เพิ่งอ้าง.
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1) การเรียกร้องจากบุคคลที่หนึ่ง เป็นการเรียกร้องโดยเจ้าของรถยนต์หรือผู้ถือ
กรมธรรม์ต่อบริษัทประกันภัยของตนเอง (โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เอาประกันภัย) เพื่อเรียกคืนส่วนต่าง
ของมูลค่ารถยนต์ก่อนเกิดการชน และมูลค่าของรถยนต์หลังจากความเสียหายที่เกิดจากการชน (โดย
มีการซ่อมแซมแล้ว) การเรียกร้องประเภทนี้มักอยู่ภายใต้กฎหมายสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อยานพาหนะได้รับความเสียหายซึ่งโดยทั่วไปผู้ถือกรมธรรม์คาดว่าจะได้รับ
การดำเนินการทั้งหมดโดยบริษัทผู้รับประกันภัยของตน แต่ผู้รับประกันภัยจะมีหน้าที่ตามกฎหมาย
สัญญาที่จะต้องชดใช้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้เท่านั้น13
2) การเรียกร้องจากบุคคลที่สาม การเรียกร้องนี้เกิดขึ้นโดยเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็น
บุคคลที่สาม (บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย) กล่าวได้ว่า เป็นบุคคลภายนอก
ที่ถูกผู้เอาประกันภัยละเมิดสิทธิในข้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ของตนโดยประมาท การ
เรียกร้องประเภทนีจ้ ะอยู่ภายใต้กฎหมายละเมิด14
3.2.3.1 การอ้างสิทธิ์ของฝ่ายที่หนึ่ง
ในการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย โดยหลักการทั่วไปความเสียหายที่
เกิดต่อทรัพย์สินจะกำหนดอยู่บนพื้นฐานจำนวนเงินที่เป็นมูลค่าเงินสดขั้นต่ำ (ACV) มีความครอบคลุม
ในการซ่อมแซมหรือค่าเสื่อมราคา ความคุ้มครองของบุคคลที่หนึ่งตลอดที่ผ่านมานั้น บริษัทผู้รับ
ประกันภัยได้ยึดจุดยืนในนโยบายตามภาษาของกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับ “การ
สูญเสียหรือความเสียหายของยานพาหนะโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดต่อรถยนต์ ” โดยไม่เคยมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์ บริษัทให้เหตุผลว่าการเสื่อมค่าของรถยนต์เป็น
การสูญเสียทางอ้อมและจะไม่ครอบคลุมถึง แต่เมื่อมีคดีในการตัดสินของศาลจอร์เจียว่าการสูญเสียนั้น
รวมถึงการเสื่อมค่าของรถยนต์ด้วย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการได้รับการชดใช้ตามสัญญาและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย15
การวัดความเสียหายที่ถูกต้องของบุคคลที่หนึ่งเพื่อเรียกคืนมูลค่าของ
รถยนต์ที่ลดลงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ การเรียกร้องมูลค่าที่ลงลงดังกล่าวนี้ไม่
เหมาะสมสำหรับความเสียหายที่มีต่อบุคคลที่หนึ่งในมูลฐานละเมิด แต่การเรียกร้องนี้จะเป็นไปตาม
ภาษาของสัญญาและตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดไว้ แต่ก็ยังคงเกิดคำถามใน
หลักเกณฑ์ที่จะปฏิบัติตามเพื่อวัดความเสียหายดังกล่าวเพราะไม่ได้มีการกำหนดไว้ จึงต้องขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกฎหมายของแต่ละมลรัฐว่ามีการกำหนดเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของทรัพย์สินว่าอย่างไร ซึ่งใน
13

เพิ่งอ้าง.
14 เพิ่งอ้าง.
15 เพิ่งอ้าง.
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มลรัฐจอร์เจียนั้นได้มีการกำหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้การเสื่อมค่าของรถยนต์ด้วย เพราะกรมธรรม์
ประกันภัยระบุให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอย่างแท้จริงตามภาษาของกรมธรรม์ อีก
ทั้งศาลได้สร้างหลักแนวคิดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพิสูจน์ถึงความเสียหาย16
3.2.3.2 การอ้างสิทธิ์ของฝ่ายที่สาม
การเรียกร้องของบุคคลภายนอกนี้จะไม่เหมือนกับการเรียกร้องของ
บุคคลที่หนึ่งหรือผู้เอาประกันภัย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอัน
เกี่ยวเนื่องกันกับการก่อละเมิด และหรือการฟ้องคดีความโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะซึ่ง
มีสิทธิทางแพ่งที่จะโต้แย้งต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และต้องมีความรับผิดสำหรับการที่เป็นสาเหตุ
ทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หายจากอุ บ ั ต ิ เ หตุ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ตามกฎหมายละเมิ ด ในบางมลรั ฐ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้วิวัฒนาการกฎหมายของตนเอง ตัวอย่างเช่น ในมลรัฐวิสคอนซิน การวัดความ
เสียหายของการซ่อมแซมทรัพย์สิน17 คือ ความน้อยกว่าของ (1) ค่าเสียหายในการซ่อมแซม (2) ความ
แตกต่างระหว่างมูลค่าอย่างยุติธรรมตามท้องตลาดของทรัพย์สิน ณ ตอนนั้นก่อนและหลังเกิดความ
เสียหาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายในสองรูปแบบนี้ เมื่อเจ้าของรถยนต์พิสูจน์ได้ว่า
เพียงการซ่อมแซมไม่ได้ทำให้รถยนต์นั้นกลับคืนสู่มูลค่าก่อนการเกิดอุบัติเหตุ มูลค่าที่ลดลงนี้จะถูกกู้
คืนมาเป็นองค์ประกอบของความเสียหายต่อทรัพย์สินที่สูญเสียไป แต่อย่างไรก็ตาม หากรถยนต์ไม่ได้
รับความเสียหายมากนักและสามารถซ่อมแซมได้ในราคาที่น้อยกว่า หรือไม่มีความแตกต่างของมูลค่า
ตามท้องตลาดระหว่างก่อนเกิดความเสียหายและหลังเกิดความเสียหาย การชดใช้ในความเสียหาย
ของบุคคลภายนอกจะจำกัดอยู่ที่ค่าซ่อมรถยนต์18
ในการเรียกร้องของบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ
รถยนต์เนื่องจากการชนกันซึ่งบุคคลที่สามเป็นฝ่ายผิดนั้น โดยทั่วไปแล้วจะพบว่าการเรียกร้องดังกล่าว
ได้รับความคุ้มครอง จากการที่บุคคลที่สามได้ทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย19 ผู้เอา
ประกันภัยหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการก่อละเมิดของบุคคลที่สามนั้นก็จะได้รับการชดใช้
อนึ่ง หากว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลที่สามนั้นได้มีการระบุถึงความเสียหายว่าให้รวมถึงการ
เสื่อมค่าของรถยนต์นี้ด้วย
16

เพิ่งอ้าง.
17 Hellenbrand v. Hilliard, 687 N.W.2d 37 (Wis. App. 2004).
18 MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50
states <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-IN-VAL
UE-IN-ALL-50-STATES.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564.
19 เพิ่งอ้าง.
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3.3 การคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์ในมลรัฐจอร์เจีย
เนื่องจากการเสื่อมค่าของรถยนต์อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในทางประกันภัยนี้
ได้ริเริ่มใช้บังคับ ณ มลรัฐจอร์เจียเป็นที่แห่งแรก และมลรัฐจอร์เจียได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของการ
เสื่อมค่าของรถยนต์อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาการคุ้มครองของมลรัฐจอร์เจียว่าได้ให้แนวคิด
และหลักการความคุ้มครองอย่างไร โดยจะศึกษาจาก Diminution in value cases in all 50 states
โดยจะอธิบายมุมมองของศาลที่ได้ตัดสินคดีโดยสังเขปดังนี้
3.3.1 การคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย
ศาลสูงสุดแห่งมลรัฐจอร์เจียได้ตัดสินว่า อะไรคือความเป็นไปได้ในการทำให้เกิด
เป็นคดีความสำคัญในประเทศเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่หนึ่ง ในคดีของ
State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Mabry20 ศาลตั ด สิ น ว่ า กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ของจอร์ เ จี ย
กำหนดให้ บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินตามมูลค่าที่ลดลงของรถยนต์ตลอดจนรวมถึงค่าซ่อมรถยนต์
แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้ทำตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการเรียกร้องการเสื่อมค่า
นี้ ถ้าเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยใดเหมือนกันกับคดีของ State Farm ศาลระบุว่ากรณี State
Farm มีหน้าที่ในการประเมินความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดของบุคคลที่หนึ่ง การเรียกร้องสำหรับ
มูลค่าที่ลดลงซึ่งมีอยู่จริงนั้น ในทางปฏิบัติเจ้าของรถยนต์จะกู้คืนสำหรับความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการก่อละเมิด การวัดความเสียหาย คือ จะต้องกำหนดอยู่
ภายใต้หลักการทั่วไปของกฎหมาย ส่วนของกรณี Mabry กำหนดว่าความเสียหายนั้น คือ ความ
แตกต่างของมูลค่ารถยนต์ก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ ยังคงรวมถึงความแตกต่างของมูลค่าชื่อเสียงของ
รถยนต์ก่อนและหลังได้รับความเสียหายด้วย21 ในคดีตามสัญญาและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
อาศัยที่ว่าเจ้าของรถยนต์ คือ ผู้เอาประกันภัยได้โต้แย้งการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงใน
รถยนต์ที่เกิดจากการชน การวัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่มีหน้าที่ชดใช้จะถูกกำหนดตาม
เงื่อนไขของสัญญา22

20

State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Mabry, 556 SE2d 114 (Ga. 2001).
21 MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50
states <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-IN-VAL
UE-IN-ALL-50-STATES.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564.
22 Royal Capital Dev., LLC v. Maryland Cas. Co., 728 S.E.2d 234 (Ga. 2012).
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3.3.2 การคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อยานยนต์อาจพิสูจน์ได้โดยการแสดงความแตกต่างระหว่างมูลค่า
ราคาอย่างยุติธรรมตามท้องตลาด (fair market value) ของยานพาหนะก่อนการชนและมูลค่าราคา
ตามท้องตลาดหลังจากการชน หรือโดยการพิสูจน์มูลค่าที่คาดหมายได้ของแรงงานและวัสดุที่ใช้
สำหรับที่จำเป็นในการซ่อมแซมว่าเป็นผลโดยตรงและเป็นผลใกล้เคียงของการชนกัน ประกอบกับการ
สูญเสียของการใช้งานรถยนต์นั้น บวกกับมูลค่าที่ลดลงในความชำรุดบกพร่องอย่างถาวรใด ๆ ใน
ยานพาหนะนั้น23 โดยการรวมความเสียหายจำนวนเหล่านี้แล้วจะไม่เกินมูลค่าของยานพาหนะก่อน
เกิดความเสียหาย24
3.3.3 หลักเกณฑ์การวัดความเสียหาย
บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะคำนวณมูลค่าที่ลดลงของรถยนต์ที่เกิดจาก
การชนกันนี้โดยใช้สูตรที่เรียกว่า 17C ที่ศาลจอร์เจียได้สร้างหลักการแนวคิดนี้ไว้ เพื่อให้ได้มูลค่าเป็น
ตัวเงินสำหรับรถยนต์ในสภาพหลังเกิดอุบัติเหตุ ชื่อนี้ได้มาจากตำแหน่งที่ปรากฏในบันทึกของศาล
สำหรับคดี State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Mabry ในวรรค 17 มาตรา c แม้ว่าจะไม่สามารถ
ใช้ได้ในทุกกรณีเพราะบางกรณีอาจต้องมีการพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ยังคงมีการโต้แย้งกันถึง
ความยุติธรรมเกี่ยวกับวิธกี ารคิดโดยแบ่งออกเป็นสองฝ่าย กล่าวคือ
3.3.3.1 ฝ่ายที่เห็นด้วยกับหลักการคิด 17C
มองว่าเป็นการวัดความเสียหายโดยมีหลักการที่ชัดเจน และไม่ใช่กรณี
บังคับเพราะยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถพิสูจน์ได้ หากมีความเสียหายเกินกว่า
จำนวนที่หลักการนี้ได้กำหนดไว้ โดยขั้นตอนในการคำนวณมี 4 ขั้นตอน กล่าวคือ25
1) ตรวจสอบมูลค่ารถยนต์โดยใช้เว็บไซต์ของสมาคมผู้ค้ารถยนต์แห่งชาติ
(NADA) เพื่อขอรับการประเมินมูลค่ารถยนต์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง เว็บไซต์จะอนุญาตให้ป้อนข้อมูล

23

Myers v. Thornton, 480 S.E.2d 334 (Ga. App.1997), Perma Ad Ideas of Am.,
Inc. v. Mayville, 158 Ga. App. 707 (1981).
24 MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50
states <https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-IN-VAL
UE-IN-ALL-50-STATES.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2564.
25 Joe Resendiz, ‘Diminished Value Claims Explained’ ( ValuePenguin, 5 April
2021 <https://www.valuepenguin.com/auto-insurance/diminished-value-claim> สื บ ค้ น
เมื่อ 30 เมษายน 2564.
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เฉพาะเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีผลต่อมูลค่าของรถยนต์ เช่น ปี เงื่อนไข รุ่น เครื่องยนต์ ไมล์สะสม ประเภท
ล้อ สี เป็นต้น26
2) คำนวณการสูญเสียมูลค่าพื้นฐาน โดยบริษัทประกันภัยมักใช้ขีดจำกัด
ที่ 10% หรือที่เรียกว่า ฐานมูลค่าการสูญเสียกับมูลค่าการขายที่ประเมินโดย NADA นั่นหมายความว่า
จำนวนเงินสูงสุดสำหรับการอ้างมูลค่าที่ลดลง คือ 10% ของการประเมินโดย NADA27
3) ใช้ตัวคูณความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะคูณความเสียหายเพื่อปรับ
มูลค่าการสูญเสียฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขีดจำกัด 10% ที่กำหนดไว้ข้างต้นจะคูณด้วยตัวเลขเริ่มต้น
ที่ 0.00 สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างหรือแผงที่เปลี่ยนใหม่ และอาจสูงถึง 1.00
สำหรับรถยนต์ที่มีโครงสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง โดยระดับจะแบ่งออกเป็น28
ระดับ 1.00 คือ โครงสร้างเสียหายอย่างรุนแรง
ระดับ 0.75 คือ ความเสียหายอย่างมากต่อโครงสร้างและแผงควบคุม
ระดับ 0.50 คือ ความเสียหายปานกลางต่อโครงสร้างและแผงควบคุม
ระดับ 0.25 คือ ความเสียหายเล็กน้อยต่อโครงสร้างและแผงควบคุม
ระดับ 0.00 คือ ไม่มีโครงสร้างเสียหายหรือเปลี่ยนแผง
4) ใช้ตัวคูณระยะทาง การคูณระยะทางนี้จะเป็นเช่นเดียวกับการคูณ
ความเสียหาย ตัวคูณระยะทางจะช่วยลดการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานที่ปรับแล้ว ในขั้นนี้จะขึ้นอยู่กับ
จำนวนไมล์ที่รถยนต์แสดงมาตรวัดระยะทาง โดยทั่วไปมูลค่าที่ลดลงของรถยนต์รุ่นเก่าจะต่ำกว่า
รถยนต์รุ่นใหม่ การสูญเสียมูลค่าพื้นฐานที่ปรับแล้วจากขั้นตอนที่สามจะถูกคูณด้วยตัวคูณระยะทางที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าที่ลดลง
ระดับ 1.00 อยู่ที่ 0-19,999 ไมล์
ระดับ 0.80 อยู่ที่ 20,000-39,999 ไมล์
ระดับ 0.60 อยู่ที่ 40,000-59,999 ไมล์
ระดับ 0.40 อยู่ที่ 60,000-79,999 ไมล์
ระดับ 0.20 อยู่ที่ 80,000-99,999 ไมล์
ระดับ 0.00 อยู่ที่ 100,000 ไมล์ขึ้นไป

26

เพิ่งอ้าง.
27 เพิ่งอ้าง.
28 เพิ่งอ้าง.
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ดังนั้น สรุปได้ว่าสูตรในการคิดคำนวณ คือ มูลค่าของรถยนต์ x 10% x
ระดับความเสียหาย x ระดับของการใช้งานรถยนต์ = มูลค่าที่ลดลงไปของรถยนต์หรือการเสื่อมค่า
ของรถยนต์
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ราคา 20,000 ดอลลาร์ (เช็คจากเว็บไซต์ของ NADA)
ให้ ค ำนวณการสู ญ เสี ย มู ล ค่ า พื ้ น ฐานโดยใช้ ข ี ด จำกั ด 10% ผลลั พ ธ์ ค ื อ 2,000 ดอลลาร์ บริ ษั ท
ประกันภัยจะใช้ตัวคูณความเสียหายและระยะทางเพื่อปรับมูลค่าการสูญเสียฐาน สมมุติว่าความ
เสียหายที่สำคัญต่อโครงสร้างและแผง 2,000 ดอลลาร์ จะคูณด้วยระดับ 0.75 เพื่อรับผลขาดทุน
พื้นฐานที่ปรับแล้วเท่ากับ 1,500 ดอลลาร์ สุดท้ายใช้ตัวคูณระยะทางหากรถคันนั้นมีมาตรวัดระยะทาง
ที่อ่านได้ 62,000 ไมล์ ตัวคูณความเสียหายจะเป็น 0.40 นำผลลัพธ์ล่าสุดคือ 1,500 ดอลลาร์ คูณด้วย
0.4 เพื่อกำหนดมูลค่าที่ลดลงสุดท้ายอยู่ที่ 600 ดอลลาร์ จำนวนนี้จะเป็นมูลค่าความเสียหายในการ
เสื่อมค่าของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกันซึ่งจะได้รับจากบริษัทผู้รับประกันภัย29
3.3.3.2 ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการคิด 17C
แม้จะมองว่าหลักการคิดคำนวณวิธี 17C นี้สามารถพิสูจน์ความเสียหาย
ได้ แต่ยังคงมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้หลักการนี้เพราะมองว่ามีความไม่ยุติธรรม โดยพวกเขาโต้แย้ง
ว่ า องค์ ป ระกอบในการคิ ด คำนวณของสู ต ร 17C มี ค วามไม่ ถ ู ก ต้ อ งและบกพร่ อ งในหลั ก การคิ ด
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้
ประการแรก คือ การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ารถยนต์ของ NADA
ไม่สามารถเชื่อถือได้ เพราะราคาขายต่อของรถยนต์นั้นมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ เช่น รถยนต์
เปิดประทุนรุ่น Porsche มือสองจะมีความคุ้มค่าในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐฟลอริดามากกว่าใน
มลรัฐอลาสก้าหรือนอร์ทดาโคตามาก จึงทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
นำมาใช้คาดการณ์ราคาของรถยนต์มือสอง30
ประการที่สอง คือ ขั้นตอนในการปรับการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานของ
รถยนต์ที่กำหนดอยู่ที่ 10% นั้นเป็นการกำหนดอัตราตามอำเภอใจ เนื่องจากในความเป็นจริงไม่
สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกคัน เพราะรถยนต์แต่ละคันนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจสูญเสียมูลค่า
พื้นฐานได้ไม่เท่ากันและยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์แต่ละคันอาจมีการผ่านเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกัน และ

29

เพิ่งอ้าง.
30 Antoine Rached, ‘The Case against the 17c formula’ ( AppraisalEngine, 12
November 2010) <https://appraisalengine.com/wp-content/uploads/17C-FORMULA.
pdf> สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2565.
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มูลค่าการขายต่อที่สูญเสียไปหลังจากการเกิดอุบัติเหตุแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วก็มักจะมีมูลค่าการ
สูญเสียมากกว่า 10% หลักการนี้อาจทำให้บริษัทพยายามจำกัดการสูญเสียไว้ให้ไม่เกิน 10% นี้31
ประการที่สาม คือ ระดับของความเสียหายต่อโครงสร้างที่ตั้งไว้นั้นเป็น
การประเมินค่าการสูญเสียที่ต่ำไป อีกทั้งกำหนดขอบเขตกว้างและเรียบง่ายเกินไป เช่น หากรถยนต์มี
การจมน้ำก็อาจไม่ทำให้โครงสร้างเสียหายหรืออาจไม่มีการเปลี่ยนแผงเลย แต่ราคารถยนต์นั้นก็ยังมี
มูลค่าลดลงเพราะผู้ซื้อก็ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะไม่ทำการซื้อรถยนต์ที่ผ่านเหตุการณ์น32ี้
ประการสุดท้าย คือ การคำนวณพื้นฐานของระยะทางที่แสดงของรถยนต์
เมื่อนำมาคูณแล้วมูลค่าจะหายไปมากและเป็นการจำกัดการกู้คืนของมูลค่าในความเสียหาย หาก
รถยนต์นั้นมีระยะทางที่มากกว่า 100,000 ไมล์ อาจไม่มีการได้รับการชดใช้การเสื่อมค่ารถยนต์เลย
ดังนั้น จะต้องเป็นรถยนต์คันที่ใหม่หรือการใช้งานระยะทางที่น้อยเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มค่าเสียหาย
ประเภทนี้ได้33
ทั้งนี้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้เสนอว่า วิธีการที่ถูกต้องในการคำนวณมูลค่า
ความเสียหายกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์สามารถทำได้เฉพาะการประเมินโดยบุคคลที่สามที่มี
จริยธรรมและมีชื่อเสียง มีความเป็นมืออาชีพซึ่งสามารถอธิบายวิธีการของมูลค่าการขายต่อที่ลดลงนี้
ได้โดยอาศัยข้อมูลตลาดปัจจุบัน และการวิเคราะห์จากการตรวจสอบทางกายภาพของรถยนต์อย่าง
แท้จริง จึงจะทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดใช้อย่างยุติธรรม ไม่ใช่กรณีที่ต้องใช้สูตรที่
กำหนดโดยผู้บริหารของบริษัทประกันภัย34
3.3.3.3 มุมมองของผู้ศึกษา
ผู้เขียนเห็นว่า การพิสูจน์ความเสียหายโดยใช้หลักการ 17C นั้นยังคงเป็น
วิธีที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้ ในส่วนของการเช็คมูลค่ารถยนต์นั้นสามารถเช็คได้ตามเว็บไซต์
ทั่วไปที่มีการซื้อขายกันจริง แต่อาจต้องมีการปรับเรื่องของวิธีการคิดการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานของ
รถยนต์ให้แบ่งเป็นระดับไป เพราะการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานของรถยนต์บางคันอาจมีมากกว่าหรือน้อย
10% อีกทั้ง อาจต้องมีการปรับระดับของความเสียหายเพิ่มเติมรายละเอียดและในส่วนของระยะทาง
ที่แสดงของรถยนต์เล็กน้อยเพื่อให้มูลค่ารถยนต์มีค่าไม่เป็นศูนย์ แต่อย่างไรก็ตาม การมีหลักการคิดขั้น
31

เพิ่งอ้าง.
32 เพิ่งอ้าง.
33 เพิ่งอ้าง.
34 Appraisal Engine Inc., ‘17c Formula, Unfair for Diminished Value Calculations’
( Diminished Value of Georgia) <https://diminishedvalueofgeorgia.com/17c-formulaand-why-its-not-fair/> สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2565.
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ต่ำเพื่อสันนิษฐานความเสียหายนั้นยังคงมีประโยชน์มากกว่า เพราะวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการบังคับและยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถพิสูจน์ได้ หากจะต้องพิสูจน์โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญมา
ตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหายอาจจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และอาจไม่ได้รับการชดใช้
ในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ในความเสียหายได้
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บทที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องการเสื่อมค่าของรถยนต์
สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์ตามหัวข้อในบทที่ 1 และ
จากการศึกษาหลักการตามกฎหมายสัญญาประกันภัยในบทที่ 2 ของประเทศไทย และในบทที่ 3 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ในบทนี้ จะแยกการพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นปัญหา คือ 4.1 การเสื่อม
ค่าของรถยนต์ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้น สัญญาประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครอง
หรือไม่ 4.2 ความเสียหายนี้สามารถพิสูจน์ได้อย่างไร และ 4.3 จะใช้วิธีการใดในการวัดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เสื่อมค่าลง
การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ต่อผู้
เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกภายใต้สัญญาประกันภัยรถยนต์นี้ เมื่อมีปัญหาว่ารถยนต์ซึ่งได้รับ
ความเสียหายถูกซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล้วจากผู้รับประกันภัย แม้จะเป็นการชดใช้ความ
เสียหายทางกายภาพแต่ก็ยังคงหลงเหลือความเสียหายของการเสื่อมค่าของรถยนต์ อันเป็นการ
สูญเสียมูลค่าตามราคาท้องตลาด สัญญาประกันภัยรถยนต์นั้นมีผลคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์
ด้วยหรือไม่นั้นเป็นข้อสงสัย ต้องมีการตีความตามถ้อยคำที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยเสมือนหนึ่ง
เป็นข้อความในสัญญาประกันภัย ดังนั้น จำต้องใช้หลักในการตีความสัญญามาเพื่อพิจารณาการ
คุ้มครองดังกล่าว เนื่องจากข้อตกลงตามสัญญาเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคล การตีความสัญญา
นั้นจึงต้องอยู่ในบังคับของเรื่องการตีความการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 171 โดยให้มุ่งถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญายิ่งกว่าถ้อยคำในสำนวนตามตัวอักษร และเมื่อ
สัญญาเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลหลายฝ่าย กฎหมายจึงกำหนดหลักในการตีความสัญญาให้
เป็นไปตามมาตรา 368 โดยตีความตามความประสงค์ของสัญญาไปในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปรกติ
ประเพณี1 กล่าวคือ จะตีความตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไปในทางคุ้มครองตาม
เจตนารมณ์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยในระดับความรู้ที่เท่าเทียมกันโดยสุจริต และ
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนั้นฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดทำขึ้น จึงมีหลักว่าการตีความใน
1

อัครวิทย์ สุมาวงศ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
(พิมพ์ครั้งที่ 9, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2557) 262-263.
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กรมธรรม์ประกันภัยนั้นถ้ามีข้อความสงสัยต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย2 เมื่อ
พิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาประกันภัยไม่ได้กล่าวถึงการคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับการ
เสื่อมค่าของรถยนต์และไม่ปรากฏในส่วนของข้อยกเว้นการคุ้มครองด้วย หากพิจารณาตามเจตนาใน
การเข้าทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ย่อมต้องคาดหวังและเข้าใจว่าไม่ว่าความ
เสียหายอย่างใดที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยหรือรถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบแทนผู้เอาประกันภัยนั้น จะต้องได้รับการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งสิ้น ดังนั้น การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์จึงรวมถึงการเสื่อมค่าของรถยนต์ด้วย
เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขข้อสัญญาตามความใน
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุไว้ จะกำหนดสิทธิของแต่ละฝ่ายในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ทั้งนี้ ในการอ้างสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับความเสียหายในกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์นั้นจะสามารถ
แยกพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
4.1.1 การคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
การเรียกร้องจากฝ่ายผู้เอาประกันภัย การเรียกร้องประเภทนี้จะเป็นไปหลัก
กฎหมายประกันภัยและข้อสัญญาตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุไว้ โดยผู้รับ
ประกันภัยมีหน้าที่ตามกฎหมายสัญญาประกันภัยที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงตามมาตรา 877 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อการเสื่อม
ค่าของรถยนต์นี้ถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและพึงประมาณเป็นเงินได้จากการสูญเสียตามราคา
ท้องตลาดต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องชดใช้การเสื่อมค่าของรถยนต์ต่อผู้เอาประกันภัยด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อสัญญาที่ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยได้มี
การตกลงกันไว้ตามความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยข้อตกลงกำหนดว่า “ความเสียหายต่อ
รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น... ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์...3”
ซึ่งในกรณีที่รถยนต์นั้นเสียหายโดยสิ้นเชิงจะไม่เกิดปัญหา เพราะข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทผู้รับ
ประกันภัยจะมีอยู่เท่าจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตาราง แต่ในกรณีที่รถยนต์นั้นเกิดความ
เสียหายโดยทั่วไปไม่ถึงกับเสียหายโดยสิ้นเชิงนั้น หากพิจารณาตามข้อตกลงของสัญญากำหนดให้
บริษัทตกลงกับผู้เอาประกันภัยจัดให้มีการซ่อมรถยนต์ หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทน
หรือชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นได้ หากไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้ราคากลางมาตรฐานฯที่
2

ไชยยศ เหมะรัชตะ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าประกันภัย (พิมพ์ครั้งที่
6, สำนักพิมพ์นิติธรรม 2555) 117-118.
3 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 1.
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ได้กำหนดไว้4 ข้อตกลงในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดหน้าที่ของผู้รับประกันภัยในการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน โดยจำกัดการชดใช้แค่เพียงการซ่อมรถยนต์ซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรง หากเป็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้ที่มีต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับการคุ้มครอง
เพราะลักษณะของข้อตกลงไม่มีการเปิดช่องหรือกล่าวถึงในความเสียหายโดยอ้อมของรถยนต์ ทำให้
ข้อตกลงตามสัญญาประกันภัยรถยนต์นี้ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันวินาศภัย
4.1.2 การคุ้มครองบุคคลภายนอก
การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกซึ่งถูกผู้เอาประกันภัยละเมิดสิทธิในฐานะที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ของตน การเรียกร้องประเภทนี้อยู่ภายใต้กฎหมายละเมิดเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นโดย
ประมาทและมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดต่อตัวทรัพย์สินนั้น ซึ่ง
ลักษณะของความเสียหายต่อทรัพย์สินตามกฎหมายละเมิดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ ตัว
ทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ การขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ในช่วงเวลาก่อนที่จะได้ทรัพย์กลับคืนหรือ
ระหว่างการซ่อมแซม และการเสื่อมค่าของรถยนต์ที่ลดลงจากเดิมตามที่ได้อธิบายในบทที่ 2 แล้วนั้น
ดั ง นั ้ น ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น ของบุ ค คลภายนอกที ่ ผ ู ้ ร ั บ ประกั น ภั ย มี ห น้ า ที ่ ต ้ อ งชดใช้ ต่ อ
บุคคลภายนอกแทนผู้เอาประกันภัยตามสัญญานี้ จึงต้องรวมถึงความเสียหายกรณีการเสื่อมค่าของ
รถยนต์ด้วย เมื่อเป็น “...การกระทำที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย...” ตามความใน
สัญญาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ภายใต้ข้อตกลงในสัญญาประกันภัยรถยนต์นั้น
อย่างไรก็ดี หากว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นบุคคลภายนอกมีส่วนทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นหรือ
บุคคลภายนอกมีส่วนผิดร่วมกับผู้เอาประกันภัย (ประมาทร่วมกัน) เช่นนี้ผู้เอาประกันภัยก็สามารถ
เรียกให้บริษัทประกันภัยของบุคคลภายนอกชดใช้การเสื่อมค่าของรถยนต์ต่อผู้เอาประกันภัยได้
4.2 ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดความเสียหาย
จากที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า ความเสียหายเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์เป็นความ
เสียหายที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบชดใช้ให้ตามกฎหมายประกันภัย แต่การที่จะพิสูจน์ความ
เสียหายว่าเป็นจำนวนเท่าใดนั้นจะทำได้ยาก ต้องอาศัยผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาข้อสัญญาในการตกลงตามความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แล้ว
แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ในส่วนของการประกันภัยค้ำจุนผู้ศึกษาเห็นว่า ตามข้อสัญญาจะรวมถึง
4

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.
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การชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ แต่ก็มิได้กำหนดวิธีการในการชดใช้ความเสียหายส่วนนี้ไว้ที่ชัดเจน
เมื่อเกิดข้อสงสัยว่าผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ความเสียหายประเภทนี้อย่างไร ตามความตกลงใน
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 11. นั้นกำหนดให้ตีความตามเจตนารมณ์ที่นาย
ทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ กล่าวคือ ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในคำสั่งนาย
ทะเบียนที่ 66/2563 แต่อย่างไรก็ตาม ในคำสั่งดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์สันนิษฐานและ
วิธีการเพื่อให้ผู้รับประกันภัยตีความเกี่ยวกับการชดใช้ความเสียหายกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์
ดังนั้น จึงยังคงเป็นปัญหาของวิธีการชดใช้ความเสียหายประเภทการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ และการที่
บริษัทประกันภัยนิ่งเฉยหรือปฏิเสธการชดใช้ในความเสียหายกรณีดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ
ปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนต่อความหมายและเจตนารมณ์ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ซึ่งจะถือว่า
เป็นการประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน5 อนึ่ง แต่หากว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถพิสูจน์ให้
เห็นว่าตนเสียหายเพียงใดและบริษัทประกันภัยนั้นไม่ยินยอมชดใช้ให้ บริษัทผู้รับประกันภัยก็อาจตก
เป็นฝ่ายผิดสัญญาประกันภัยได้
จะเห็นได้ว่า การเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ยังไม่มีวิธีการคำนวณที่ใช้เป็นหลักสันนิษฐาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับประกันภัยชดใช้แก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกในกรณีที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ความ
เสียหายได้ เมื่อพิจารณาวิธีการคิดคำนวณในลักษณะของการลดลงในมูลค่าของรถยนต์ ซึ่งในประเทศ
ไทยได้ใช้กันอยู่นั้นสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
4.2.1 กรณีศึกษาวิธีการคิดคำนวณของผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสอง
ในการตีราคามูลค่าที่ลดลงหรือการเสื่อมค่าของรถยนต์นั้น หากใช้วิธีโดยให้ผู้
ประกอบธุรกิจค้าขายรถยนต์มือสองตีราคาให้จะคำนวณโดยวิธี คือ “ราคาเดิมของรถยนต์ (รถอายุ
การใช้งานหนึ่งปี) - ค่าเสื่อม 25% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” ตัวอย่างเช่น ราคาเดิมของรถยนต์ คือ 1
ล้ า นบาท หั ก ด้ ว ยค่ า เสื ่ อ มสภาพ 25% ได้ ผ ลลั พ ธ์ เ ท่ า กั บ 750,000 บาท แล้ ว นำมาบวกกั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% (คือ 52,500 บาท) ทำให้รถยนต์คันนี้มีราคาขายต่อเท่ากับ 825,000 บาท
ดังนั้น รถยนต์คันดังกล่าวนี้เสื่อมราคาจากการใช้งานโดยคิดเป็นจำนวนเงินคือ 175,000 บาท6

5

คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดเงื่อนไข
ทั่วไป ข้อ 11.
6 ‘เรื่องควรรู้ของรถมือสอง’ (สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
<http://www.tcblabourunion.org/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_sho
w&WBntype=1&No=1254571> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2564.
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อย่างไรก็ตาม การหักค่าเสื่อมราคาข้างต้นนี้จะมีอัตราการคิดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับขนาดของรถยนต์ เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก (รุ่นโตโยต้ายาริส หรือฮอนด้าแจ๊ส หรือโตโยต้าวีออส
หรือมาสด้า 2 หรือฮอนด้าซิตี้) จะอยู่ที่ 20% จากราคาป้ายแดง ส่วนรถยนต์ขนาดกลาง (รุ่นฮอนด้าซี
วิค หรือโตโยต้าอัลติส หรือมาสด้า 3) จะอยู่ที่ 25-30% และรถยนต์ขนาดใหญ่ (รุ่นฮอนด้าแอคคอร์ด
หรือโตโยต้าแครมรี) จะอยู่ที่ 30-35% แต่หากว่ารถยนต์ที่ไม่ค่อยมีความนิยมมากนักในตลาด เช่น นิส
สันทุกรุ่น มิตซูบิชิทุกรุ่น ฟอร์ดทุกรุ่น เป็นต้น ก็จะลดเพิ่มอีก 5-10% จากขนาดรถยนต์ที่กล่าว
ข้างต้น และค่าเสื่อมราคานี้จะลดลงไปตามอายุการใช้งานเพิ่มโดยลดไปอีก 5-10% เรื่อย ๆ ทุกปี จน
รถยนต์รุ่นนั้นมีโฉมใหม่เกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวรถยนต์ (model change) ก็จะมีการ
ปรับราคากันอีกครั้งตามแต่ว่ารถยนต์รุ่นใหม่มีกระแสความนิยมดีหรือไม่7
การคำนวณโดยวิธีข้างต้นและผลลัพธ์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงวิธีโดยพื้นฐานเท่านั้น
เพราะผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองนั้นจะพิจารณาต่อไปอีกว่า รถยนต์คันดังกล่าวนี้มีประวัติการใช้
รถเป็นอย่างไร เช่น ติดต่อตัวแทนประกันรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อเช็คประวัติซึ่งบริษัทประกันภัยจะ
มอบรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือประวัติการซ่อมแซมให้ ตรวจสถานะการเงินของรถยนต์ว่าเป็น
เจ้าของรถยนต์เต็มตัวหรือยังคงผ่อนชำระอยู่ ได้มีการปรับแต่งตัวรถยนต์เพิ่มเติมหรือไม่ และตรวจ
คู่มือประกอบรถยนต์ว่าสภาพรถยนต์นั้นยังตรงกับที่ระบุในคู่มือที่มากับตัวรถยนต์หรือไม่ หากเห็นว่า
ส่วนไหนพังหรือต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ก็จะมีการนำมาหักลบจากราคาที่ตั้งไว้โดยพื้นฐาน
ตอนแรกนั้น8 ราคาส่วนต่างของรถยนต์ที่คำนวณโดยวิธีพื้นฐานกับจำนวนที่มีการหักลบนี้ จะถือเป็น
การเสื่อมค่าของรถยนต์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกับตัวรถยนต์นั้นจะทำให้เกิดการ
เสื่อมค่าของรถยนต์เกิดขึ้น ผู้ประกอบกิจการรถยนต์มือสองก็จะพิจารณาว่าการเกิดอุบัติเหตุการชน
นั้นมีมากหรือมีน้อย กล่าวคือ หากเป็นการเฉี่ยวชนธรรมดาที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างข้างในของ
รถยนต์ก็อาจไม่มีผลทำให้ราคารถยนต์นั้นลดลง และถ้ามีลูกค้ารอซื้อรถยนต์รุ่นนั้นอยู่ทางผู้ประกอบ
กิจการที่หารถยนต์รุ่นเดียวกันลักษณะเหมือนกันนั้น แต่มีประวัติการชนน้อยก็อาจจะมีการคิดส่วน
ของการเสื่อมค่าของรถยนต์จากการชนน้อยลงหรือไม่คิดเลย แต่ในกรณีที่มีการชนหนัก กล่าวคือ
โครงสร้างรถยนต์ด้านหน้านั้นชนถึงคานของรถ หรือโครงสร้างด้านข้างนั้นมีการชนถึงเสาโครงเหล็ก
ของรถ หรือโครงสร้างข้างหลังนั้นมีการชนถึงหลุมยางอะไหล่จึงจะถือว่าเป็นการชนหนักก็จะหักราคา
7

เพิ่งอ้าง.
8 ‘สิ่งที่ควรรู้การตั้งราคารถมือสองเพื่อขายต่อแบบมือโปร’ (EasyCompare, 11 มีนาคม
2564) <https://www.easycompare.co.th/articles/auto-updates-and-tips/things-you-nee
d-to-know-when-deciding-the-price-of-your-used-car> สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2564.
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อัตราประมาณ 20,000 - 50,000 บาท หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการชนและรอยชน การ
คิดคำนวณการเสื่อมค่าดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีที่รู้กันในวงการธุรกิจเท่านั้น ไม่มีเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่นำมาใช้ในการหักการเสื่อมค่าของรถยนต์ เช่น อาจประเมินจากอะไหล่ ชิ้นส่วนที่ได้รับการ
ซ่อมแซม จากอู่หรือศูนย์บริการเป็นผู้ซ่อม เป็นต้น เหตุผลที่ต้องมีการหักราคานั้นก็เพราะว่าเมื่อ
โครงสร้างรถยนต์ถูกซ่อมแซมแล้วและไม่ใช่ของเดิมที่เป็นอยู่ การใช้งานการขับขี่อาจมีปัญหาเกิดขึ้น
ภายหลังจากการซ่อมได้ บางกรณีที่มีการชนหนักขั้นสูงสุด คือ มีการชนถึงครึ่งคันการหักราคาอาจจะ
มีการหักมากกว่า 100,000 บาท อนึ่ง หลักเกณฑ์ของการคิดการเสื่อมค่ารถยนต์ในแต่ละกิจการของผู้
ประกอบธุรกิจค้าขายรถยนต์มือสองนี้จะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่ว่ากิจการนั้นต้องการกำไรมากน้อยเพียงใด
แต่มักจะอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันในท้องตลาดจะไม่แตกต่างกันมากนัก9
ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาวิธีการคิดคำนวณการเสื่อมค่าของรถยนต์ของผู้
ประกอบกิจการรถยนต์มือสองนั้น แม้วิธีการคิดคำนวณจะได้คิดโดยหักมูลค่าที่ลดลงจากการใช้งาน
หรือหักค่าเสื่อมราคานั้นไปแล้ว แต่ในวิธีการคิดคำนวณนั้นมีการแสวงหากำไรและยังมีการคิดคำนวณ
โดยนำภาษีมาเกี่ยวข้องรวมด้วย จึงไม่ใช่วิธีที่จะนำมาใช้ในการวัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจ
เป็นที่เสียเปรียบแก่ฝ่ายผู้รับประกันภัย ดังนั้น วิธีการคิดคำนวณดังกล่าวนี้จึงไม่เหมาะสมในการนำมา
ปรับใช้เพื่อพิสูจน์ความเสียหายในกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
4.2.2 กรณีศึกษาวิธีการคิดคำนวณในทางบัญชี
ในทางบัญชีเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี เนื่องจากสินทรัพย์ถาวร
นั้นต้องจ่ายซื้อมาเป็นเงินทุนจำนวนสูงแต่สามารถใช้สินทรัพย์นั้นได้หลายปี เมื่อมีการใช้ไปจะมีการ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน วิธีการนี้จึงเป็นการคำนวณมูลค่าราคาไปในทางการใช้งานมากกว่า
ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและยังมีความเกี่ยวข้องกันกับทางภาษีด้วย โดย
การคิดคำนวณวิธีทางบัญชีนี้จะมีคำศัพท์ที่ควรต้องทราบเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ10
“ราคาซาก” (salvage value หรือ disposal value) หมายถึง มูลค่าที่คาดว่า
จะขายสินทรัพย์ถาวรนั้นได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน หักด้วยค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย
สินทรัพย์นั้น (ถ้ามี) อนึ่ง ในทางปฏิบัติ มูลค่าซากมักกำหนดให้เท่ากับศูนย์ เนื่องจากมีจำนวนน้อยแต่

9

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ณภัทร ชะนะภัย, ผู้ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์มือสอง, (28
มีนาคม 2565).
10 ‘การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์’ (การบัญชีสินค้า) <https://sites.google.com
/site/karbaychisinkha/kar-khanwn-kha-seuxm-rakha-khxng-sinthraphy> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 16
พฤษภาคม 2564.
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สินทรัพย์ถาวรที่มีอายุการให้ประโยชน์ยาวนาน สินทรัพย์บางชนิดก็มีมูลค่าซากจำนวนมาก ดังนั้น
การกำหนดมูลค่าซากอาจขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละกิจการ11
“มู ล ค่ า เสื ่ อ มราคาทั ้ ง สิ ้ น ” หมายถึ ง ราคาต้ น ทุ น เดิ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ ม ี ก าร
เสื่อมสภาพ หรือราคาอื่นที่นำมาใช้แทนซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงิน หักด้วยราคาซากที่ได้ประมาณไว้
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ราคาของทุนทรัพย์ที่ซื้อมาหักด้วยราคาซากจะเท่ากับมูลค่าเสื่อมราคา ส่วน
ต่างที่ได้นี้จะนำมาเป็นฐานในการคิดคำนวณการเสื่อมราคา
“อายุ ก ารใช้ ง าน (useful life)” หมายถึ ง ระยะเวลาที ่ ก ิ จ การคาดว่ า จะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ
โดยการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในทางบัญชีนี้ สามารถคำนวณได้หลายวิธี
ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการจะเลือกใช้วิธีใด อาจเลือกวิธีเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ บางกิจการก็เห็นว่าควร
เลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาในสมุดบัญชีเป็นวิธีเดียวกันกับการคำนวณภาษี เพราะไม่ต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการบันทึกเกี่ยวกับภาษีเงินได้อีก ซึ่งวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีที่นำมาใช้คิด
ค่าเสื่อมราคารถยนต์นั้นสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้12
1) วิธีเส้นตรง (straight – line method) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยมีแนวคิด
ว่าสินทรัพย์จะเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลามากกว่าด้วยการใช้งาน วิธีนี้นิยมกันอย่างแพร่หลาย
เพราะคำนวณง่ายโดยเฉลี่ยมูลค่าการเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีเท่า ๆ
กันตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น โดยสูตรในการคำนวณค่าเสื่อมราคา คือ ค่าเสื่อมราคา
ต่อปี = (ราคาทุนของสินทรัพย์ - ราคาซาก) / อายุการใช้งาน13
เช่น มูลค่ารถยนต์ราคา 1 ล้านบาท หักด้วยมูลค่าซาก 0 บาท (แบบไม่มีค่าซาก)
รถยนต์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ฉะนั้น ค่าเสื่อมราคาต่อปี คือ 1,000,000/5 จะได้เป็นค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาในทางบัญชีปีละ 2 แสนบาท อนึ่ง มูลค่าซากนั้นขึ้นอยู่กับว่าได้มีการตีราคาซากรถยนต์
หลังจากหมดอายุการใช้งานหรือไม่
2) วิธียอดลดลงทวีคูณ (double - declining balance) เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคา
ในอัตราสองเท่าของอัตราเส้นตรง โดยจะคิดในปีแรก ๆ สูงกว่าปีหลัง ๆ วิธีนี้จะแตกต่างกับวิธีอื่น
11

ธารินี พงศ์สุพัฒน์, การบัญชีชั้นกลาง (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 12, วชิรินทร์สาส์น พริ้นท์ติ้ง
2555) 8-2.
12 ‘การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์’ (การบัญชีสินค้า) <https://sites.google.com
/site/karbaychisinkha/kar-khanwn-kha-seuxm-rakha-khxng-sinthraphy> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 16
พฤษภาคม 2564.
13 เพิ่งอ้าง.
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ตรงที่ไม่นำราคาซากมาคำนวณ จะคำนวณไปเรื่อย ๆ จนกว่ามูลค่าตามบัญชีจะใกล้เคียงกับราคาซาก
นั่นคือ คิดเป็น 2 เท่าของวิธี straight - line และค่าเสื่อมราคาแต่ละปีก็จะนำจำนวน 2 เท่าของวิธี
straight - line นี้ไปคูณกับมูลค่ารถยนต์ที่หักค่าเสื่อมราคาแต่ละปีออกแล้ว14 เช่น
ปีที่ 1 (1,000,000 × 2) / 5 ค่าเสื่อมราคา 400,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม
400,000 บาท
ปีที่ 2 (600,000 × 2) / 5 ค่าเสื่อมราคา 240,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม
640,000 บาท
ปีที่ 3 (360,000 × 2) / 5 ค่าเสื่อมราคา 144,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม
784,000 บาท
ปีที่ 4 (216,000 × 2) / 5 ค่าเสื่อมราคา 86,400 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม
870,400 บาท
ปีที่ 5 (129,620 × 2) / 5 ค่าเสื่อมราคา 51,840 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม
922,240 บาท
(เนื่องจากครบกำหนดอายุการใช้งานแล้วทำให้ค่าเสื่อมราคาสะสมสูงสุดได้เป็น
จำนวน 922,240 บาท จึงทำให้รถยนต์นี้มีราคาซาก 77,760 บาท)
3) วิธีจำนวนหน่วยผลผลิต (units-of-production method) เป็นการคำนวณ
ค่าเสื่อมราคาตามจำนวนหน่วยผลผลิตจะเหมือนกับวิธีชั่วโมงการผลิต ยกเว้นใช้จำนวนหน่วยผลใน
การวัดการใช้งานทรัพย์สินแทน อัตราค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยจะคงที่ กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง คือ คิดตาม
สัดส่วนการใช้งานจริงแทนที่จะคิดตามระยะเวลา15 เช่น กิจการซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคาทุน 1 ล้าน
บาท ประมาณการมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 100,000 บาท (ราคาซาก) คาดว่ารถยนต์จะวิ่งใช้งานได้
ประมาณ 200,000 กิโลเมตร ในปีที่ 1 ใช้งานรถยนต์ไปรวม 15,000 กิโลเมตร
อัตราค่าเสื่อมราคาต่อกิโลเมตร = 1,000,000 – 100,000 / 200,000 = 4.5
บาทต่อกิโลเมตร ค่าเสื่อมราคาปีที่ 1 = 4.5 บาท/ก.ม. × 15,000 กม. = 67,500 บาท
4) วิธียอดลดลง (sum of years’ digits) เป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตรา
เร่งเช่นกันจะมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้งาน ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ
จะมากและค่อย ๆ ลดลงในปีหลัง ๆ อัตรานี้สูตรที่นำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา คือ สัดส่วนของจำนวน
ปีที่เหลือในอายุการใช้งานของรถยนต์ ต่อ จำนวนปีของอายุการใช้งานที่เหลือรวมกัน กล่าวคือ16
14

เพิ่งอ้าง.
15 เพิ่งอ้าง.
16 เพิ่งอ้าง.
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ปีที่ 1 อายุการใช้งานที่เหลือของรถยนต์ คือ 5 ปี
ปีที่ 2 อายุการใช้งานที่เหลือของรถยนต์ คือ 4 ปี
ปีที่ 3 อายุการใช้งานที่เหลือของรถยนต์ คือ 3 ปี
ปีที่ 4 อายุการใช้งานที่เหลือของรถยนต์ คือ 2 ปี
ปีที่ 5 อายุการใช้งานที่เหลือของรถยนต์ คือ 1 ปี
ฉะนั้น จำนวนปีของอายุการใช้งานที่เหลือรวมกัน คือ 5+4+3+2+1 = 15 ปี
ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาปีที่ 1 คือ 1,000,000/15 × 5 = 333,333 บาท
ค่าเสื่อมราคาปีที่ 2 คือ 1,000,000/15 × 4 = 266,667 บาท
ค่าเสื่อมราคาปีที่ 3 คือ 1,000,000/15 × 3 = 200,000 บาท
ค่าเสื่อมราคาปีที่ 4 คือ 1,000,000/15 × 2 = 133,333 บาท
ค่าเสื่อมราคาปีที่ 5 คือ 1,000,000/15 × 1 = 66,667 บาท
จะเห็นได้ว่า วิธีการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีนี้มีอยู่ 4 วิธี ที่สามารถ
นำมาใช้คิดคำนวณสินทรัพย์ประเภทรถยนต์ ซึ่งในแต่ละกิจการไม่จำเป็นว่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วย
วิธีการแบบเดียวกันหมด แต่เมื่อกิจการได้เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีใดแล้วก็จำเป็นต้องใช้
วิธีการคิดนั้นอย่างสม่ำเสมอทุกงวดบัญชี จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ก็ตอ่ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ทั้งนี้ แล้วแต่แนวคิดของกิจการนั้น ๆ ว่าจะเลือกใช้แบบวิธีการใด แต่
ที่นิยมใช้ในประเทศไทยก็คือวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง17 จึงสรุปหลักการคิดในทาง
บัญชีได้ว่า ส่วนของทรัพย์สินซึ่งเป็นรถยนต์ที่กิจการได้ซื้อหรือนำเข้ามาใช้ในกิจการแล้วมีการ
เสื่อมสภาพหรือมีมูลค่าลดลง กิจการจึงต้องตัดส่วนนั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อแสดงมูลค่าของรถยนต์ตามสภาพการใช้งานที่แท้จริงในแต่ละงวดบัญชี หรือเป็นการปันส่วนของ
มูลค่าที่เสื่อมสภาพในตัวรถยนต์โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินตาม
ระยะเวลาที่กิจการคาดหมายว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากรถยนต์นั้น จึงถือว่าเป็นการตีราคามูลค่าของ
รถยนต์ที่เสื่อมสภาพในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณการไว้”18
ผู้เขียนมองว่า หลักการคิดในทางบัญชีนี้ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้คิดคำนวณเพื่อ
พิ ส ู จ น์ ก ารเสื ่ อ มค่ า ของรถยนต์ อ ั น เป็ น ความเสี ย หายที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากอุ บ ั ต ิ เ หตุ เพราะเนื ่ อ งจาก
วัตถุประสงค์ของหลักการคิดนี้มีความแตกต่างกัน ในทางบัญชีนั้นมุ่งใช้ไปในลักษณะที่เป็นการใช้งาน
17

เพิ่งอ้าง.
18 จริยา ยศเมฆ, ‘ปัญหาในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีและภาษีอากร :
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประเทศไทยกั บ ประเทศออสเตรเลี ย ’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ต ิ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555) 15.
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ทรั พย์ สิ นและนำมาตั ดเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในกิ จการ ซึ ่ งในความเป็ นจริ งมู ลค่ าของรถยนต์ ตามราคา
ท้องตลาดนั้นอาจมีมากกว่ามูลค่าที่ปรากฏในทางบัญชี จึงไม่ใช่การลดลงในมูลค่าของราคารถยนต์
อย่างแท้จริงในเชิงลักษณะของการสูญเสียมูลค่าตามความเป็นจริง ดังนั้น การเสื่อมค่าของรถยนต์ใน
เชิงของความเสียหายทางด้านกฎหมายประกันภัยจึงควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิด
คำนวณอย่างเหมาะสมกับความเสียหายเป็นการเฉพาะ
4.2.3 การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติของภาคประกันภัย
การคำนวณการเสื่อมค่าของรถยนต์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนี้
แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีข้อกำหนดในการสันนิษฐานความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ในทางปฏิบัติผู้ที่
ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งจะเป็นผู้คิดคำนวณให้โดยยังไม่ทราบแน่ชัดถึงวิธีการคำนวณว่าใช้
หลักเกณฑ์ใด19 เพราะไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในคู่มือการตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในการ
ตีความสำหรับผู้รับประกันภัยให้ปฏิบัติตามเพื่อการชดใช้ในกรณีดังกล่าวนี้ และการที่ผู้ซึ่งได้รับความ
เสียหายได้รับการชดใช้ในความเสียหายประเภทนี้ เป็นเพราะบริษัทประกันภัยนั้นยินยอมจ่ายโดยคิด
ให้ในอัตรา 10% หรือ 20% จากค่าซ่อมรถยนต์ แล้วแต่ดุลยพินิจของบริษัทผู้รับประกันภัย ในการ
ชดใช้นี้บริษัทมองว่าเป็นผลมาจากคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาของศาลที่ให้ถือว่า
การเสื่อมค่าของรถยนต์เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ แต่อย่างไรก็
ตาม กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยคือการที่บริษัทผู้รับประกันภัยกับผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นไม่สามารถตกลง
กันได้และผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ไม่สามารถพิสูจน์ในความเสียหายได้ หรือกรณีที่บริษัทไม่ยอมชดใช้
ในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์โดยอ้างว่าไม่มีการกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การชดใช้20
4.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์
จากที่กล่าวมาแล้วว่าจะสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ในความเสียหาย
ประเภทของการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ได้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ยังคงมีหน้าที่ในการพิสูจน์ถึงความ
เสียหายที่ได้รับดังกล่าว และหากว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ไม่อาจได้รับการชดใช้ เมื่อพิจารณาคู่มือ
19

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นนทชาติ วรรณโชติผาเวช, นักศึกษาปริญญาโทผู้เคยประสบ
ปัญหา, คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (26 กุมภาพันธ์ 2564).
20 สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 12
พฤษภาคม 2565).
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ตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ซึ่งมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ได้มา
ไม่นานมากนัก แต่ก็ยังคงขาดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสันนิษฐานความเสียหายในกรณีการเสื่อมค่าของ
รถยนต์อยู่ ทั้งที่ปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้มีขึ้นมานานมากแล้ว ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าเป็น
เวลาที่เหมาะสมที่ควรจะมีการแก้ไขเพิ่มโดยกำหนดการสันนิษฐานการวัดความเสียหาย ซึ่งเป็นความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงต่อรถยนต์ ผู้เขียนจึงขอเสนอการใช้วิธีการคิดคำนวณในสูตร 17C
ของมลรัฐจอร์เจีย แต่อาจต้องมีการตั้งชื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย และต้องมีการปรับสูตรการคิด
ให้เหมาะสม ผู้เขียนจึงขอเสนอสูตรของการคำนวณการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ คือ “มูลค่าของ
รถยนต์ x ระดับการสูญเสียมูลค่าพื้นฐาน x ระดับความเสียหาย x ระดับของการใช้งานรถยนต์”
โดยนำมาใช้เป็นบทสันนิษฐานเพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้ตีความและเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อชดใช้
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอก เมื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นไม่
สามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ตัดสิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงไม่ว่าทั้งฝ่ายผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือฝ่ายผู้รับประกันภัยเอง
อย่างไรก็ตาม วิธีการเพื่อวัดความเสียหายเกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ แม้ผู้ศึกษา
จะเสนอหลักการของมลรัฐจอร์เจียมาปรับใช้กับไทยแต่อาจต้องมีการปรับในวิธีการบางส่วน ได้แก่
1) การทราบมูลค่าของรถยนต์นั้น ผู้รับประกันภัยหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถ
ตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ อาทิเช่น www.carsome.co.th, www.taladrod.com, motors.co.th,
www.fastcar.com, www.toyotasure.com, th.carro.co, rod.kaidee.com, www.fastcar.com,
www.justcar.co.th, unseencar.com, one2car.com, rodmuesong.com เป็ น ต้ น แล้ ว นำมา
เปรียบเทียบกันในการหาราคาของรถยนต์รุ่นเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันในปัจจุบันว่ามีราคา
เท่าใด เพราะเว็บไซต์เหล่านี้เป็นราคาตามท้องตลาดที่มีการซื้อขายกันจริงและโดยส่วนใหญ่ราคา
มักจะไม่ต่างกันมาก หรือหากไม่ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์อาจตรวจสอบผ่านหน้าร้านของผู้ประกอบ
กิจการซื้อขายรถยนต์ก็ได้
2) การปรับพื้นฐานการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานของรถยนต์นั้นจะไม่จำกัดที่ 10% เหมือน
ดังของต่างประเทศ เพราะการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานของรถยนต์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของรถยนต์และปัจจัยอย่างอื่นที่เคยเกิดขึ้นต่อรถยนต์นั้น จึงขอนำเสนอการใช้ปรับเป็นระดับไปตาม
ความเหมาะสม คือ ระดับที่ 10% 15% 20% 25% หรือ 30% แล้วแต่กรณี
3) การนำมาคำนวณกับระดับของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ในระดับของ
ความเสียหายนั้นอาจมีการกำหนดรายละเอียดของความเสียหายเพิ่มเติม โดยตั้งระดับว่าความ
เสียหายอย่างไรอยู่ในระดับไหนเพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในการกำหนดระดับความเสียหายที่กว้างเกินไป และระดับของความเสียหายนั้นจะไม่เริ่มที่
0.00 เพราะจะเท่ากับว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยจึงขอนำเสนอตั้งระดับที่ 0.25 ขึ้นไป
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4) การคิดกับระดับการใช้งานตามจำนวนไมล์รถยนต์ ผู้ศึกษาขอเสนอระดับจาก 0.00
เป็น 0.10 ในระยะทางที่เกินกว่า 100,000 ไมล์ เพราะหากตั้งระดับเหมือนกับของต่างประเทศอาจ
เป็นที่เสียเปรียบแก่รถยนต์รุ่นเก่าหรือรถยนต์ที่อาจจะมีสภาพที่ใหม่แต่การใช้งานเยอะ
การนำเสนอแนวทางการวัดความเสียหายที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้หลักการชดใช้ค่าสินไหมดทดแทนเป็นไปโดย
สอดคล้องกับบทบัญญัติของหลักกฎหมายประกันวินาศภัยที่จะต้องได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงอันพึงประมาณได้ หรือไม่ว่าจะเป็นตามหลักกฎหมายละเมิดที่ให้บุคคลที่ได้รับความเสียหาย
นั้นได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนเหตุที่เกิดขึ้นนั้น หลักเกณฑ์นี้จะ
นำไปสู ่ การลดการโต้ แย้ งกั นรวมถึ งภาระในการพิ สู จน์ และลดค่ าใช้ จ่ ายที ่ จะต้ องทำการจ้ างให้
ผู้เชี่ยวชาญมาค้นหาความเสียหายที่แท้จริงในมูลค่ารถยนต์ที่ได้ลดลงไปเพื่อนำมาเรียกร้องต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัยนั้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุปของการศึกษา
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อรถยนต์เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทผู้รับประกันภัยมี
หน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์นั้น แก่ผู้เอาประกันภัยและ
บุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริงภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แต่ทั้งนี้ ไม่
เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ซึ่งในความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์นั้นนอกจากการ
ซ่อมแซมให้รถยนต์มีสภาพกลับสู่การใช้งานได้ดีดังเดิมแล้ว แต่ความเสียหายที่ยังคงมีอยู่คือการเสื่อม
ค่าของรถยนต์จากประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การเสื่อมค่าของรถยนต์จึงถือเป็นความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงอันพึงประมาณเป็นเงินได้ตามราคาท้องตลาดที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ที่
ได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 แต่เนื่องจากความเสียหาย
ดังกล่าวนี้สามารถพิสูจน์ได้ยากเมื่อไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ไม่อาจได้รับการชดใช้ เพราะไม่มีข้อกำหนด
ของเกณฑ์สันนิษฐานในการวัดความเสียหายขั้นต่ำไว้ในข้อสัญญาตามเงื่อนไขที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ และไม่ปรากฏในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้รับประกันภัยใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตเิ พื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อย่างไรก็ตาม การเสื่อมค่าของรถยนต์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้พบว่า ปัญหา
ดังกล่าวในทางปฏิบัติบางบริษัทประกันภัยมักจะปฏิเสธและอ้างว่าไม่ได้รวมกรณีการเสื่อมค่าดังกล่าว
เป็นความเสียหายที่ให้ความคุ้มครอง อาจเป็นเพราะว่าข้อสัญญามีความคลุมเครือและตามคู่มือการ
ตีความกรมธรรม์ประกันภัยก็มิได้มีการกล่าวถึง จึงเป็นความเข้าใจของบริษัทผู้รับประกันภัยที่จะมี
หน้าที่จำกัดอยู่เพียงตามที่ข้อสัญญาและหลักเกณฑ์กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้
รับการชดใช้ในกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง จึง
ส่งผลทำให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายประกันวินาศภัย และเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น
หรือในบางกรณีผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดใช้ในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์ โดยมีการ
เรียกร้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ
ศาลได้มีการตัดสินให้รวมเป็นความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตาม แต่ก็ยังคง
เป็นไปตามดุลยพินิจที่ไม่มีหลักเกณฑ์ของที่มาในการคำนวณความเสียหายประเภทนี้
จากการศึกษาแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมลรัฐจอร์เจียพบว่า ได้มี
การให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสื่อมค่าของรถยนต์ โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้อง
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ชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามภาษาของกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนด โดยผู้รับประกันภัยจะ
คำนวณความเสียหายของการเสื่อมค่าของรถยนต์ ในสูตรที่เรียกว่า 17C กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์
ความเสียหายได้ หลักการนี้บริษัทผู้รับประกันภัยส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามเพื่อใช้วัดความเสียหายที่
เกิดขึ้น วิธีการคิดคำนวณดังกล่าวนี้จะทำให้ทราบที่มาที่ไปของการได้รับการชดใช้ในความเสียหาย
กรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์ ในขณะที่ประเทศไทย ณ ตอนนี้เป็นเพียงการชดใช้ในทางปฏิบัติที่ขึ้นอยู่
ว่าคู่สัญญาจะตกลงยินยอมชดใช้กันหรือไม่อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายกับทางปฏิบัตินั้นมีความ
สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือของข้อสัญญาและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชดใช้ และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับความเสียหาย
กรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ข้อสัญญาควรมีการกำหนดให้ชัดเจนในการคุ้มครอง
การเสื่อมค่าของรถยนต์ และควรกำหนดหลักเกณฑ์สันนิษฐานจึงขอเสนอวิธีการคำนวณของมลรัฐ
จอร์ เ จี ย มาปรั บ ใช้ ก ั บ ประเทศไทยตามความเหมาะสม โดยกำหนดไว้ ใ นคู ่ ม ื อ ตี ค วามกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้ใช้ตีความการชดใช้ใน
ความเสียหายประเภทดังกล่าวนี้ และเพื่อให้ได้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจบริษัทประกันภัย
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของประเทศไทยต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 การกำหนดความคุ้มครองอย่างชัดเจนในเงื่อนไขของสัญญา
บริษัทผู้รับประกันภัยในฐานะที่มีหน้าที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ควรระบุกำหนดในข้อสัญญาประกันภัยในความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
อย่างชัดเจนว่า ให้ความคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ที่
จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาเนื้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ณ ตอนนี้นั้นยังคงมี
ความไม่ชัดเจน หากพิจารณาตามหลักกฎหมายสัญญาประกันภัยแล้วผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้อง
ชดใช้ความเสียหายประเภทนี้ด้วย ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยนั้นไม่ประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองควรมี
การกำหนดระบุไว้ในข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาใน ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ไว้
แต่ผู้ศึกษามองว่าผู้รับประกันภัยควรจะให้ความคุ้มครอง เพราะตามหลักกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้รับ
ประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายตามวินาศภัยที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทอาจมีการกำหนดการชดใช้กรณีการ
เสื่อมค่าของรถยนต์ไว้ในข้อสัญญาส่วนที่เกี่ยวกับการชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ โดยกำหนด
เพิ่มเติมไปในส่วนของกรณีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายจนสิ้นเชิงนั้น อันเป็นการ
คุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย และเพิ่มระบุในส่วนของการเรียกร้องจากบุคคลภายนอกถัดจากกรณีการ
ขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์นั้น
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5.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ในคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการเสื่อมค่าของรถยนต์อันเนื่องมาจากการ
เกิดอุบัติเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการตีความในคำสั่งนายทะเบียนที่
66/2563 เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายผู้รับประกันภัยดังต่อไปนี้
5.2.2.1 การแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.2
ข้อ 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้
ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ 1 อนึ่ง ความ
เสียหายต่อรถยนต์นี้ให้รวมถึงการเสื่อมค่าของรถยนต์ที่ลดลงจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้
ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับอู่กลางประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์
แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน2
...3
5.2.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 1.2
ข้ อ 1.2 ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น บริ ษ ั ท จะรั บ ผิ ด ชดใช้ ค ่ า สิ น ไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง4
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้
สำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ

1

คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.2.
2 เพิ่งอ้าง.
3 เพิ่งอ้าง.
4 คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการ
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 1.2.
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700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน ใน
อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท5
กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมค่าของรถยนต์อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ เมื่อไม่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้นั้น ให้สันนิษฐานการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนโดยพิจารณาตามเอกสารแบบท้าย 2 วิธีการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน6
5.2.2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย 2 วิธีการพิจารณาการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ข้ อ ... การพิ จ ารณาชดใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนตามการคุ ้ ม ครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์
สูตรการคำนวณการเสื่อมค่าของรถยนต์
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทต้องชดใช้ = มูลค่าของรถยนต์ x ระดับ
การสูญเสียมูลค่าพื้นฐาน x ระดับความเสียหาย x ระดับของการใช้งานรถยนต์
1) มูลค่าของรถยนต์ คือ ราคาของรถยนต์ตามท้องตลาด ณ ปัจจุบัน โดย
มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ปี เงื่อนไข รุ่น เครื่องยนต์ ไมล์สะสม ประเภทล้อ สี เป็นต้น
2) ระดับการสูญเสียมูลค่าพื้นฐานของรถยนต์ กล่าวคือ 10% 15% 20%
25% หรือ 30% โดยพิจารณาจากประวัติและลักษณะของรถยนต์
3) ระดับความเสียหาย คือ ความเสียหายต่อโครงสร้างของรถยนต์เมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1.50 คือ โครงสร้างเสียหายอย่างรุนแรง
ระดับ 1.25 คือ ความเสียหายอย่างมากต่อโครงสร้างและแผงควบคุม
ระดับ 1.00 คือ ความเสียหายปานกลางต่อโครงสร้างและแผงควบคุม
ระดับ 0.50 คือ ความเสียหายเล็กน้อยต่อโครงสร้างและแผงควบคุม
ระดับ 0.25 คือ ไม่มีโครงสร้างเสียหายหรือเปลี่ยนแผง

5

เพิ่งอ้าง.
6 เพิ่งอ้าง.
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4) ระดับของการใช้งานรถยนต์ คือ จำนวนไมล์ที่รถยนต์แสดงมาตรวัด
ระยะทางของรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 6 ระดับ คือ
ระดับ 1.00 อยู่ที่ 0-19,999 ไมล์
ระดับ 0.80 อยู่ที่ 20,000-39,999 ไมล์
ระดับ 0.60 อยู่ที่ 40,000-59,999 ไมล์
ระดับ 0.40 อยู่ที่ 60,000-79,999 ไมล์
ระดับ 0.20 อยู่ที่ 80,000-99,999 ไมล์
ระดับ 0.10 อยู่ที่ 100,000 ไมล์ขึ้นไป
5.2.3 การให้ข้อมูลจากทางด้านผู้กำกับดูแล
สำหรับธุรกิจประกันภัยนี้จะมีองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจ คือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ศึกษาเห็นว่า เมื่อ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสื่อมค่าของรถยนต์ไว้ในคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 แล้ว ในด้านของผู้
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. นั้นมีหน้าที่ควรให้ความรู้เรื่องดังกล่าวนี้ต่อประชาชนและผู้
ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองทราบกันโดยทั่วไป อีกทั้งยังควรมีการจัดอบรมให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมค่าของรถยนต์นี้ด้วย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยมีความเข้าใจตรงกันรวม
ไปถึงตัวแทนของผู้รับประกันภัย และนายหน้าประกันภัยให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
ภาษาไทย
ไชยยศ เหมะรัชตะ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย (พิมพ์ครั้งที่ 6,
สำนักพิมพ์นิติธรรม 2556).
ธารินี พงศ์สุพัฒน์, การบัญชีชั้นกลาง (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 12, วชิรินทร์สาส์น พริ้นท์ติ้ง 2555).
พรชัย สุนทรพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะประกันภัย (กรุงสยาม พับลิช
ชิ่ง 2558).
วารี นาสกุล, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
(พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงสยาม พับลิชชิ่ง 2557).
สุพัฒน์ อุปนิกขิต และชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ (พิมพ์ครั้งที่ 3,
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ 2538).
อัครวิทย์ สุมาวงศ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา (พิมพ์ครั้งที่
9, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2557).
บทความวารสาร
ภาษาไทย
กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์, ‘การประกันภัยรถยนต์และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน’
(2533), วารสารกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์.
ภาษาต่างประเทศ
MATTHIESEN, WICKERT & LEHRER, S.C., Diminution in value cases in all 50 states <https:
//www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2018/02/DIMINUTION-INVALUE-INALL-50-STATES.pdf>.
วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
จริยา ยศเมฆ, ‘ปัญหาในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีและภาษีอากร : ศึกษา
เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555).
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เฉลิมพล บันดาลสิน, ‘การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยของภาคธุรกิจประกันภัย
ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในประเทศไทย’ (การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560).
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย
--‘การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์’ (การบัญชีสินค้า) <https://sites.google.com /site/kar
baychisinkha/kar-khanwn-kha-seuxm-rakha-khxng-sinthraphy> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 16
พฤษภาคม 2564.
--‘ค่ า เสื ่ อ มราคา คื อ (Depreciation Expenses)’ (สำนั ก งานบั ญ ชี บ ริ ษ ั ท ปั ง ปอน จำกั ด )
<https://www.สำนักงานบัญชี.com/?p=1969> สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2564.
--‘ประกั น วิ น าศภั ย ’ (ศู น ย์ ค ุ ้ ม ครองผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย)
<https://www.1213.or.th/th/others/insurances/Pages/casualtyinsurance.aspx>
สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565.
--‘เรื ่ อ งควรรู ้ ข องรถมื อ สอง’ (สหภาพแรงงานไทยคาร์ บ อนแบล็ ค , วั น ที ่ 2 พฤศจิ ก ายน 2554
<http://www.tcblabourunion.org/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_sh
ow&WBntype=1&No=1254571> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2564.
--‘สิ่งที่ควรรู้การตั้งราคารถมือสองเพื่อขายต่อแบบมือโปร’ (EasyCompare, 11 มีนาคม 2564)
<https://www.easycompare.co.th/articles/auto-updates-and-tips/things-youneed-to-know-when-deciding-the-price-of-your-used-car> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 22
พฤษภาคม 2564.
นุชนารถ เชื่อขุนทด, ‘บทที่ 4 ค่าเสื่อมราคา’ (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 8) <https://sites.google.com
/site/nuchnatsamtech/home/bth-thi-4-kha-seuxm-rakha> สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน
2564.
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ , คู ่ ม ื อ อธิ บ ายมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที ่ 16 2562
<https://www.tfac.or.th/upload/9414/8q1XA7hwUN.pdf> สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน
2564.
Ridebuster, ‘เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง เมื่อเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ’ (Ridebuster.com, 21
ม ี น า ค ม 2562) <https://www.ridebuster.com/what-can-do-from-insurrance/>
สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2564.
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ภาษาต่างประเทศ
Antoine Rached, ‘The Case against the 1 7 c formula’ (AppraisalEngine, 1 2 November
2010) <https://appraisalengine.com/wp-content/uploads/17C-FORMULA.pdf>
สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2565.
Appraisal Engine Inc., ‘1 7 c Formula, Unfair for Diminished Value Calculations’
(Diminished Value of Georgia) <https://diminishedvalueofgeorgia.com/1 7 cformula-and-why-its-not-fair/> สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2565.
AW Birdsong Jr., ‘Perma Ad Ideas v. Mayville, 282 S.E.2d 128 (Ga. Ct. App. 1981)’ (Court
Listener, 6 May 2021 <https://www.courtlistener.com/opinion/1275674/
perma-ad-ideas-v-mayville/> สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564.
Joe Resendiz, ‘Diminished Value Claims Explained’ ( ValuePenguin, 5 April 2021
<https://www.valuepenguin.com/auto-insurance/diminished-value-claim>
สืบค้นเมื่อ 30 April 2564.
Julian Dossett, ‘Diminished value claims explained’ ( Bankrate, 5 March 2021)
<https://www.bankrate.com/insurance/car/diminished-value-claim/> สืบค้นเมื่อ
22 เมษายน 2564.
‘Rosenfield v. Choberka’ <https://www.shorturl.asia/XN9G2> สื บ ค้ น เมื ่ อ 5 พฤษภาคม
2564.
สัมภาษณ์
ภาษาไทย
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ณภัทร ชะนะภัย, ผู้ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์มือสอง, (28 มีนาคม 2565)
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นนทชาติ วรรณโชติผาเวช, นักศึกษาปริญญาโทผู้เคยประสบปัญหา, คณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (26 กุมภาพันธ์ 2564).
สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 12
พฤษภาคม 2565).
อื่น ๆ
ภาษาไทย
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-- ‘คำพิพากษาฎีกา และคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์’ (การสัมมนาประเด็นปัญหาและแนวทางพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในชั้นอนุญาโตตุลาการและศาล, ห้องแกรนด์รัชดา
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, 21 มีนาคม 2561).
คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย 2-18 <https://www.oic.or.th/sites/default/files/content
/90849/khuumuueptibatingaan-hlaksuutrkaarbrmephuuekhtaayuaibnuyaatepn
tawaethnprakanwinaasphay-khrangthii.pdf>.
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ภาคผนวก ก
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเงื่อนไข
ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
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