
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2561-2563 

1. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บทบาท และภาระหน้าที่ 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นกองทุนท่ีต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ทําหน้าท่ีจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยจากรถไม่
สามารถเรียกร้องจากท่ีใดได้ รวมถึงกรณีประสบภัยจากรถท่ีฝ่าฝืนไม่ทําประกันภัยโดยท่ีเจ้าของรถไม่ให้การ
ช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือกรณีไม่ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีความเป็นมา ความสําคัญ โครงสร้าง และการดําเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

พระราช บัญญั ติ คุ้มครองผู้ ป ระสบภั ยจ ากรถริ เ ริ่ ม ข้ึ น ใน ปี  2506 โดยกรม ตํ ารวจ 
กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพ่ือบุคคลท่ี 3   โดยมีใจความสําคัญคือ 
เจ้าของรถ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ หรือผู้ท่ีนํารถจดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวจะต้องวางหลักทรัพย์ไว้ กับนายทะเบียน หรือทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอก ท่ีได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน แต่การผลักดันร่าง
พระราชบัญญัตินี้ไม่ประสบผลสําเร็จ 

กระทรวงพาณิชย์ได้ทําการยกร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในปี 2511 และ 2520 โดยเพ่ิม
หลักการชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด และการให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินเข้ากองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเป็นรายปี แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยุติการดําเนินงานต่อในระดับกระทรวง  ต่อมา 
ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติใน
ขณะนั้น เล็งเห็นว่าผู้ประสบภัยจากรถจํานวนมากไม่ได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอต่อความเสียหาย จึงได้มี
คําสั่งท่ี 16/2526 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2526 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือหามาตรการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและได้นําร่างพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพ่ือบุคคลท่ี 3 มาปรับปรุง โดย 
(1) เพ่ิมบทบัญญัติการยึดรถและขายทอดตลาดกรณีเจ้าของรถฝ่าฝืนกฎหมาย (2) ให้มีคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (3) ให้มีสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ (4) เปลี่ยนชื่อเป็น “ร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...” แทนชื่อเดิม แม้ว่าการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2528 แต่รัฐบาลได้สิ้นสุดวาระลงเสียก่อน 

ภายหลังจากอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สระเบิดท่ีถนนเพชรบุรี และอุบัติเหตุรถบรรทุกดินระเบิดท่ี
จังหวัดพังงาในเวลาใกล้เคียงกัน ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ฯพณฯ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะ
วัณ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ได้สั่งการให้นําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเป็นการด่วน  อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ยึดอํานาจในระหว่าง
การพิจารณา ทําให้กฎหมายฉบับนี้ต้องตกไป 

ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2534  ร่างพระราชบัญญัติท่ีนําเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ต่อคณะรัฐมนตรี
ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จนในท่ีสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 9 เมษายน 2535 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติด่วน เรื่องการขอต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาอัตราเบ้ีย
ประกันภัยสําหรับรถใหม่ พร้อมท้ังได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2535 ซ่ึงขยายเวลาบังคับใช้ไปอีก 180 วัน 

สําหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ได้กําหนดให้มีการจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสําหรับจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
เม่ือมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และยัง
กําหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯเป็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดย
ในช่วงแรกของการจัดต้ังกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น รัฐบาลได้จัดทุนประเดิมจํานวน..... ล้านบาท
สําหรับการจัดต้ังกองทุนฯ ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้กองทุนฯเริ่มดําเนินการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23 เม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสบวันนับแต่กฎหมายใช้บังคับ(วันท่ี 5 เมษายน 
2536)  นอกจากนั้น กฎหมายยังกําหนดให้มีสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยข้ึนในสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับกองทุนทดแทน 

(มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ดังนี้.... 

มาตรา 23  ความเสียหายท่ีเกิดแก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังต่อไปนีให้จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 

(1) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบ
จํานวน 

(2) รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะท่ีเกิดเหตุเพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง 
กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

(3) รถนั้นไม่มีผู้แสดงต้นเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 
หรือมาตรา 9 

(4) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 
(5) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น

ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวน หรือ 
(6) รถตามมาตรา 8 ท่ีมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7) 

1.2 ความสําคัญของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังคือ เพ่ือ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซ่ึงได้รับอันตรายและความเสียหายท้ังแก่
ชีวิตและร่างกาย (แต่ไม่รวมความเสียหายทางทรัพย์สิน) เพ่ือให้ได้รับการชดเชยอย่างทันท่วงทีและช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษาพยาบาล  นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าว
ยังทําให้ผู้ประสบภัยจากรถมีหลักประกันว่าจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองต้นอย่างแน่นอนและ
ทันท่วงที รวมท้ังเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและ
รวดเร็ว  ท้ังนี้  ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชยตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ได้แก่ ค่า
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รักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเก่ียวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิต 
หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัย
หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยและทายาท  นอกเหนือจากการชดเชย กฎหมายฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ประกันภัยให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นการแบ่งเบาภาระท้ังของ
ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายและของรัฐบาลในด้านประชาสงเคราะห์อีกด้วย  

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 โดยเป็นกองทุนท่ีจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดให้แก่ผู้ประสบภัย
หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ท้ังนี้  ผู้ประสบภัยจากรถสามารถรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น
จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้
กําหนดไว้ตามมาตรา 23 ดังนี้  

(1) อุบัติเหตุจากรถท่ีไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย 

ตามกฎหมายแล้ว รถทุกคันต้องทําประกันภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กําหนด แต่เม่ือเจ้าของรถ 
(หมายถึงผู้ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซ้ือ หรือผู้นํารถท่ีจดทะเบียนใน
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ไม่ได้ทําประกันภัยและไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นไม่ครบจํานวน ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้
จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

(2) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถท่ีถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงาน
สอบสวน 

ในกรณีนี้ ขณะท่ีเกิดเหตุรถคันท่ีก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ 
เนื่องจากรถนั้นถูกขโมย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอก หรือฉ้อโกง และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงาน
สอบสวนแล้ว แม้รถคันนั้นจะมีประกันภัยรถภาคบังคับอยู่แล้ว บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบความ
เสียหายในกรณีนี้  ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากรถ 

(3) อุบัติเหตุท่ีไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย 

ผู้ประสบภัยจากรถสามารถขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในกรณีท่ี
ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถคันนั้น และรถคันนั้นไม่มี
ประกันภัย การติดตามสืบหาเจ้าของรถมารับผิดชอบความเสียหายอาจไม่ทันกาล กฎหมายจึงให้สิทธิ
ผู้ประสบภัยจากรถขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

(4) อุบัติเหตุในกรณีท่ีไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี) 

ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน แต่ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความ
เสียหาย ผู้ประสบภัยจากรถจึงมีสิทธิขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 
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(5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น หรือจ่ายไม่ครบจํานวน 

เม่ือเจ้าของรถได้ทําประกันภัยรถภาคบังคับไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทประกันภัยต้องทําหน้าท่ีในการ
ดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด หากปรากฏว่าบริษัทท่ีรับประกันภัยนั้นกลับ
ปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถให้ครบจํานวน ในกรณีนี้ผู้ประสบภัยจากรถ
สามารถขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 

(6) อุบัติเหตุจากรถท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําประกันภัย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ยกเว้นให้กับรถบางประเภทท่ีไม่ต้อง
ทําประกันภัย เม่ือรถในประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยจากรถสามารถ
ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 

นอกเหนือจากการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถตามกรณีข้างต้นแล้ว กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ได้แก่  

• บริหารเงินและการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพและความม่ันคง 
และยังต้องมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของ
สํานักงาน 

• ปรับปรุงกระบวนการการทํางาน  

• พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้อง
และเป็นธรรม 

• ติดตามไล่เบ้ียเรียกคืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามจํานวนท่ีได้จ่ายไป โดยสามารถไล่
เบ้ียเรียกคืนค่าเสียหายจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 26 หรือ
ใช้สิทธิยึดรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตราท่ี 28-30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตราท่ี 31 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตาม
มาตราท่ี 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี 

• ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถโดยการให้ความรู้และความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

• พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความ
สมบูรณ์และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• พัฒนาบุคลากรด้านการประกันภัยรถภาคบังคับ ให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการเปิดเสรีใน
อนาคต 

• จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจําปี โดยมุ่งเน้น
ผลงาน และจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
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1.3 แหล่งเงินทุนและโครงสร้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กําหนดแหล่งท่ีมาของเงินทุนของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีองค์ประกอบดังนี้  

• เงินทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 

(รัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนประเดิมให้จํานวน 300 ล้านบาท) 

• เงินท่ีบริษัทประกันจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา 36 คือ ให้บริษัทจ่ายเงิน
สมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกรอบ 3 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเบ้ีย
ประกันภัยท่ีได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละรอบ 3 เดือน และเงินเพ่ิมท่ีได้รับตามมาตรา 
36 ทวิ คือหากบริษัทประกันภัยใด ไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้
ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 36 บริษัทประกันภัยนั้น จะต้องเสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 
2 ต่อเดือนของเงินสมทบท่ีไม่ได้จ่าย 

(ปัจจุบัน กฎกระทรวง กําหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบท่ีบริษัทต้องจ่าย
ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2547 ได้กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละหนึ่งของเบ้ียประกันภัยท่ีได้รับจาก
ผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเบ้ีย
ประกันภัยท่ีได้รับจากผู้เอาประกันภัยนั้น ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นําเบ้ียประกันภัยท่ีเกิดข้ึนใน
รอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชําระในรอบสามเดือนนั้น มารวมคํานวณเป็นเบ้ีย
ประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น) 

• เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

• เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 

• เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 

• ดอกผลของเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

- เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินท่ีได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 
32 และท่ีมีผู้อุทิศให้ 

- เงินรายได้อ่ืนๆ 

สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ คปภ. กฎหมายให้จัดต้ังเพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับกองทุนฯนั้น ปัจจุบันมีสํานักงานแยกเป็น (1) สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
จังหวัดจํานวน 69 แห่ง และสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขตจํานวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร 
และ (2) สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ สํานักงาน คปภ.ส่วนกลางอีก 1 แห่ง  
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1.4 กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ให้คําจํากัดความของความเสียหายท่ี
ได้รับความคุ้มครองและผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองไว้ว่า ความเสียหายท่ีได้รับความคุ้มครองคือความเสียหาย
ต่อร่างกาย อนามัย หรือชีวิตของผู้ประสบภัยจากรถ อันเนื่องมาจากรถท่ีใช้หรือใช้รถอยู่ในทาง หรือ
เนื่องจากสิ่งของท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถเข็น และอยู่ในระหว่างระยะเวลาท่ีประกันภัย  ส่วนผู้ท่ีได้รับความ
คุ้มครองนั้น คือประชาชนทุกคนท่ีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย และชีวิตของผู้ประสบภัย อัน
เนื่องมาจากรถท่ีใช้หรือรถท่ีอยู่ในทาง ท้ังนี้ รวมท้ังผู้ท่ีอยู่ในรถและผู้ท่ีอยู่นอกรถ ซ่ึงได้แก่ ผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร 
บุคคลภายนอก และทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจากรถ (กรณีท่ีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต)   

ท้ังนี้ กฎหมายกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท้ัง 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทุพพลภาพ และค่าปลงศพ เพียงวงเงินเบ้ืองต้นของระบบประกันภัยภาคบังคับ  ซ่ึง
ตารางท่ี 1 แสดงถึงวงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของไทยในปัจจุบัน 

ตารางท่ี 1  : วงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี  ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ/ชดเชยการเสียชีวิต/ 
ชดเชยทุพพลภาพ 

อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย 30,000 บาท 35,000 บาท 
อุบัติเหตุกรณีชนแล้วหนี 30,000 บาท 35,000 บาท 
อุบัติเหตุจากรถยกเว้นการทํา
ประกันภัย 

30,000 บาท 
 

35,000 บาท 
 

อุบัติเหตุท่ีได้รับการชดเชยตาม
มาตรา 23 (2) มาตรา 23 (3) และ
มาตรา 23 (5) 

30,000 บาท 35,000 บาท 

สําหรับกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรณีท่ีผู้ประสบภัยจากรถ
สามารถขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีอยู่ 6 กรณีตามมาตรา 23 ดังท่ีกล่าวถึง
ในหัวข้อ 1.2 โดยกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น
จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุน พ.ศ. 2552 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีบริษัทท่ีรับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวนท่ีต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อสํานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่อบริษัทท่ีรับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย 
ข. จํานวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีประสงค์ได้รับ 
ค. วันท่ีไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากบริษัทท่ีรับประกันภัย 

(หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ให้สถานพยาบาลท่ีรักษาผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยในกรณีท่ีผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือทายาทโดย
ธรรมของผู้ประสบภัยในกรณีท่ีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตามแจ้งแทนได้) 
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(2)  เม่ือมีกรณีตามมาตรา 23 และผู้ประสบภัยไม่สามารถขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากเจ้าของ
รถซ่ึงมิได้จัดทําประกันภัยหรือจากบริษัทท่ีรับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคําร้อง
ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นต่อสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามแบบท่ีนายทะเบียน
กําหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ก. ความเสียหายต่อร่างกาย 
ก-1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาลในกรณีท่ี

มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ก-2. สําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ 
ก-3. สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน 
ก-4. กรณีมีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือ

ความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซ่ึงได้รับความ
เสียหายต่อร่างกายนั้นด้วย 

ข. ความเสียหายต่อชีวิต 
ข-1. สําเนามรณบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดซ่ึง

สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
ข-2. สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน 

(3) ผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุน มีดังต่อไปนี้ 
ก. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย ให้ ผู้ประสบภัยร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้อง

ขอได้ สามารถมอบอํานาจให้สถานพยาบาลท่ีรักษาพยาบาลร้องขอได้ หรือบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัดท่ีรับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลท่ี
รักษาพยาบาล ทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้ 

ข. ความเสียหายต่อร่างกายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพให้ผู้ประสบภัยร้องขอ 
หรือทายาท หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้ 

ค. กรณีความเสียหายต่อชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ 
(4) การร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนฯนั้น กฎหมายจํากัดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 180 

วัน นับแต่วันท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน 
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กระบวนการในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถแสดงได้ดังนี้ 

รูปท่ี 1  : กระบวนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 
ท่ีมา: TDRI (2556) 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

 
2.1 แผนยุทธศาสตร์สําหรับปี 2558-2561 

 
วิสัยทัศน์  

เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมุ่งม่ันให้ผู้ประสบภัยจากรถ ได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที   

 
พันธกิจ   
1) ดําเนินการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  
2) รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและ 

ประโยชน์ของการประกันภัยรถรวมถึงโทษจากการไม่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ   
3) ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ท่ี กฎหมาย

กําหนด อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม  
2) เพ่ือให้เจ้าของรถ ผู้ประสบภัยจากรถ และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ ความ

จําเป็น และสิทธิประโยชน์ในการจัดทําประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  

3) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนให้มีมาตรฐาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

 
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ด้าน

การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นของ การ
ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานและโปร่งใส  
 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  
1) ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการเยียวยาเบ้ืองต้นอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว  
2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้สิทธิหน้าท่ีของตนเองจากการประกันภัยรถตาม 

พ.ร.บ.ฯ  
3) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีมาตรฐาน 
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2.2 การประเมินการดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ก. ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

ท่ีมา :  รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปี กรมบัญชีกลาง 
ปี 2558-2559 ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านการเงิน  

 
ข. ผลการดําเนินงานด้านการเงิน 

การบริหารเงินและการลงทุน เป็นหน้าท่ีสําคัญของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือให้
กองทุนฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองต้น และการชําระค่าใช้จ่ายอ่ืนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในการดําเนินงานด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข-1. สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

 

 
  

• สินทรัพย์รวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ปีละร้อยละ 4.17 โดยเพ่ิมจาก 2,519 ล้านบาท ในปี 
2555 เป็น 2,965 ล้านบาท ในปี 2559 

• ในส่วนของหนี้สินของกองทุนนั้น มูลค่าหนี้สินหมุนเวียน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีสัดส่วนน้อย โดยน้อย
กว่าร้อยละ 1 ของหนี้สินและทุนท้ังหมด 

 

3.96 3.68 การเงิน, 0.00 การเงิน, 0.00
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• ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า สัดส่วนของเงิน
ลงทุนอันประกอบไปด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ
เงินลงทุนชั่วคราวซ่ึงเป็นเงินฝากประจําระยะเวลาไม่เกิน 
12 เดือน มีสัดส่วนสูงท่ีสุด โดยสูงกว่า ร้อยละ 80 ของ
สินทรัพย์หมุนเวียนท้ังหมด รองลงมาได้แก่ ลูกหนี้
ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ซ่ึงเป็นส่วนของการจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น ตามมาตรา 23 (1) มาตรา 23 (3) มาตรา 23 
(5) และมาตรา 23 (6) ซ่ึงกองทุนมีภาระหน้าท่ีต้องไล่เบ้ีย
เงินค่าเสียหายท่ีจ่ายไปคืนพร้อมท้ังเงินเพ่ิมตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  

 

• มูลค่าลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ชัดเจน ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการปรับเพ่ิม
วงเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น กรณีบาดเจ็บ จาก 15,000 
บาท เป็น 30,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 
2557 

 
หน่วย : บาท 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
สินทรัพย์หมุนเวียน      
- เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร  
46,704,321.84 35,329,979.83 76,779,106.91 282,836,899.93 8,932,709.62 

- เงินลงทุนช่ัวคราว  2,245,869,231.16 2,118,385,487.27 1,876,944,487.67 2,276,696,934.09 2,428,675,764.35 
- ลกูหนีค้า่เสยีหาย

เบื้องต้น  
173,972,269.61 192,583,760.86 204,497,645.19 247,153,262.69 315,776,806.85 

- ลูกหนี้เงินยืม 71,978.90 892,202.00 676,740.00 1,112,439.00 10,200.00 
- ค่าใช้จา่ยรอเรียกคนื 453,142.30 440,142.30 432,142.30 472,478.30 432,345.30 
- ค่าเบีย้ประกันภยั

จ่ายลว่งหน้า 
231,570.25 233,097.66 416,865.66 461,829.45 459,783.29 

- รายไดค้้างรับ 52,618,642.63 55,485,836.82 60,855,043.03 53,893,727.95 64,537,569.21 
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน  

2,519,921,156.69 2,403,350,506.74 2,220,602,030.76 2,862,627,571.41 2,818,825,178.62 

สัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียน (ร้อยละ) 

(100.00) (91.36) (80.70) (100.00) (95.06) 

- เงินลงทุนระยะยาว  - 227,233,956.59 531,000,000.00 - 146,559,412.15 
รวมสินทรัพย์   2,519,921,156.69 2,630,584,463.33 2,751,602,030.76 2,826,627,571.41 2,965,384,590.77 
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หน่วย : บาท 

 

ท่ีมา: คํานวณจากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

 

ข-2. รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

 
 

 
 

• กองทุนทดแทนมีรายได้เฉลี่ยช่วงปี 2555-2559 ปีละ
ประมาณ 220 ล้านบาท ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันท่ีประมาณ 108 ล้านบาท ทํา
ให้กองทุนมีผลการดําเนินงาน ในส่วนรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 112 ล้านบาทต่อปี  

 
 
 
 

• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีรายได้หลักร้อยละ 99 มา
จากเ งินสมทบจากบริ ษัทประกันภัย  ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดให้บริษัทประกันภัยท่ีรับประกันภัยรถตาม
กฎหมายฉบับนี้ซ่ึงกําหนดให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
เป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ 1 ของเบ้ียประกันภัย 
โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 78 ของรายได้ท้ังหมด 
รายได้หลักอีกทางหนึ่งคือดอกเบ้ียรับ มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 21 ของรายได้ท้ังหมด ซ่ึงรวมท้ังสองส่วนนี้มี
มูลค่ามากกว่าประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี   

 
 
 
 

208.59
225.24 230.87 226.86 215.08

103.35 110.49 102.45 115.85 110.91 

105.24 114.75 128.42 
111.01 104.17 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

2555 2556 2557 2558 2559

รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

77.590%

21.474%

0.539%

0.397%

0.936%

เงินสมทบ ดอกเบ้ียรับ เงินเพิ่มตามกฎหมาย รายได้อื่น

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559
หน้ีสินหมุนเวียน 
- ค่าเสยีหาย
เบ้ืองต้นค้างจ่าย  

19,115.00 94,695.50 42,092.00 151,921.00 226,523.75

- ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย  13,974,518.27 10,017,618.55 3,586,483.84 3,709,345.40 3,348,714.16
- รายได้รับล่วงหน้า 2,324,325.90 2,323,186.75 1,349,169.70 143,880.45 102,529.43
- หน้ีสินอ่ืนๆ  1,053,258.00 850,749.00 908,483.00 1,896,605.00 808,718.00
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  17,371,217.17 13,286,249.80 5,886,228.54 5,901,751.85 4,486,485.34
สัดส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวียน(ร้อยละ) 

(0.69) (0.51) (0.21) (0.21) (0.15)

ทุน เงินกองทุน  2,502,549,939.52 2,617,298,213.53 2,745,715,802.22 2,856,725,819.56 2,960,898,105.43
รวมหน้ีสินและทุน   2,519,921,156.69 2,630,584,463.33 2,751,602,030.76 2,862,627,571.41 2,965,384,590.77
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• ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีรายจ่าย
หลักเป็นค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีต้องจ่ายให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากรถตามท่ีกฎหมายกําหนดมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 31  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ซ่ึงก็คือ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนประกันภัย  ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประกันภัยและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 67 

 
 

หน่วย : บาท 
รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
รายได้      
เงินสมทบ 132,594,435.54 149,378,691.16 153,888,644.02 162,954,402.32 166,882,249.74 
ดอกเบ้ียรับ 75,208,657.37 74,772,578.30 73,315,197.34 62,760,463.17 46,186,995.44 
เงินเพ่ิมตาม
กฎหมาย 

427,099.36 429,597.16 844,020.79 723,417.61 1,159,870.86 

รายได้อ่ืน 363,427.25 661,123.75 2,820,998.48 424,564.73 853,690.06 
รวมรายได้ 208,593,619.52 225,241,990.37 230,868,860.63 226,862,847.83 215,082,806.10 

      
ค่าใช้จ่าย      
ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น 

40,347,602.16 35,170,882.85 30,841,549.49 34,022,738.45 34,439,145.10 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ 

62,430,428.86 74,953,513.30 71,223,347.65 81,441,819.39 74,921,311.11 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

574,809.99 369,320.21 386,374.80 388,272.65 1,550,064.02 

รวมค่าใช้จ่าย 103,352,841.01 110,493,716.36 102,451,271.94 115,852,830.49 110,910,520.23 
รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 

105,240,778.51 114,748,274.01 128,417,588.69 111,010,017.34 104,172,285.87 

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

ค. ด้านปฏิบัติการ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยมีหน้าท่ีในการชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ และดําเนินงานอ่ืนๆเพ่ือ
รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

 
  

31.05%

67.55%

1.40%
ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และค่าใช้จ่ายอ่ืน
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ค-1. การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีจ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากข้อมูลของกองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย ช่วงปี 2555-2559 มีการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ตามมาตรา 23 (1)-(6) ดังนี้  

 

 
 

• การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนฯโดย
ภาพรวมในช่วงปี 2555 ถึงปี 2557 มีแนวโน้ม
ลดลง แต่หลังจากท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงเพ่ิม
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาล
จากจํานวนไม่เกิน 15,000 บาท เป็นจํานวนไม่
เกิน 30,000 บาท ทําให้ในปี 2558 ต่อเนื่องปี 
2559 จํานวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นมีจํานวนเพ่ิม
สูง ข้ึนถึง 2 เท่า จากปี 2557 มีจํานวนรวม 
84.23 ล้านบาท เป็น 112.83 ล้านบาทในปี 
2559 

 

- โดย ท่ี  ค่ า เสียหายเ บ้ือง ต้น ท่ีกอง ทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 
23(1 )  ซ่ึ ง เ ป็นกรณีประสบภัยจากรถไ ม่ ทํ า
ประกันภัย มีการปรับเพ่ิมสูงข้ึนเป็นอย่างมาก โดย
ในปี 2557 มีสัดส่วนการจ่ายฯท่ีร้อยละ 27.56
แต่ในปี 2559 ปรับเพ่ิมสูงข้ึนเป็นร้อยละ 64.96 
ซ่ึงตรงข้ามกับกรณีการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตม
มาตรา 23 (4) ซ่ึงเป็นกรณีผู้ประสบภัยถูกชนแล้ว
หนี   มีสัดส่วนการจ่ายลดลง โดยปี 2557 มี
สัดส่วนการจ่ายร้อยละ 68.23 ปรับลดลงในปี 
2559 เหลือเพียงร้อยละ 28.26 

                  หน่วย:บาท 
ปี ค่าเสียหายเบือ้งต้นท่ีจ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ตามมาตรา 23  รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2555 16,264,578.75 

(27.56%) 
90,030.00 

(0.15%) 
546,190.50 

(0.92%) 
40,269,983.16 

(68.23%) 
942,792.00 

(1.60%) 
906,546.00 

(1.54%) 
59,020,120.41 

2556 18,616,368.83 
(32.30%) 

52,118.00 
(0.09%) 

1,185,649.05 
(2.06%) 

35,070,440.35 
(60.85%) 

2,013,675.00 
(3.49%) 

698,571.25 
(1.21%) 

57,636,822.48 
 

2557 22,557,630.11 
(40.22%) 

70,896.00 
(0.12%) 

1,771,656.25 
(3.16%) 

30,725,874.99 
(54.78%) 

160,846.00 
(0.30%) 

800,827.50 
(1.42%) 

56,087,730.85 
 

2558 46,349,215.10 
(55.02%) 

45,042.50 
(0.05%) 

3,123,424.49 
(3.71%) 

33,845,403.45 
(40.18%) 

29,879.00 
(0.04%) 

840,605.00 
(1.00%) 

84,233,569.54 

2559 73,290,430.27 
(64.96%) 

207,739.00 
(0.18%) 

2,906,477.75 
(2.58%) 

31,891,482.05 
(28.26%) 

3,185,024.05 
(2.82%) 

1,349,646.00 
(1.20%) 

112,830,799.12 
 

ท่ีมา : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

59.020 57.637
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ค-2. จํานวนรถท่ีทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ  
 

 
 

• ปี 2555 และปี 2556 ถือเป็นปีท่ีมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของทําประกันภัยสู งมาก สาเหตุหลัก
เนื่องมาจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล หลังประ
เทสไทยประสบปัญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่ แต่ภายหลัง
จากท่ีมีการส่งมอบรถตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วพบว่า 
ต้ังแต่ 2557 จนถึงปัจจุบัน การทําประกันภัยรถ
ภาคบังคับมีการทําประกันภัยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

• เปรียบเทียบข้อมูลจํานวนรถท่ีทําประกันภัยตาม
กฎหมาย กับจํานวนรถยนต์ท่ีเสียภาษีรถยนต์
ประจําปี พบว่า มีจํานวนใกล้เคียงกันมาก โดยรถ
ท่ีทําประกันภัยมีจํานวนสูงกว่าเล็กน้อย 

• แต่เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนรถสะสมตามข้อมูล
ของกรมการขนส่งทางบก จะเห็นถึงความแตกต่าง
กันอยู่ค่อนข้างมาก โดยรถท่ีทําประกันภัยภาคบังคับ
มีจํานวนน้อยกว่าประมาณร้อยละ 21  ซ่ึงการใช้รถ
กลุ่มนี้ผิดกฎหมายจราจรทางบก และเป็นรถท่ีไม่ทํา
ประกันภัย เม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ก็จะเป็นภาระของ
กองทุนฯ ในการให้ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถเหล่านี้ 

 

หน่วย : คัน/กรมธรรม์ 
ปี (1) 

จํานวนรถจด
ทะเบียนสะสม 

(2) 
จํานวนรถเสียภาษี
รถยนต์ประจําป ี

(3) 
จํานวนรถทํา 

พ.ร.บ. 

(4)=∆(3) 
 

(5) 
ส่วนต่างของ
จํานวนรถทํา 
พ.ร.บ.กับ 

รถจดทะเบียน 
(1)-(3) 

(6) 
รถท่ีไม่ทํา พ.ร.บ. 
คิดเป็นร้อยละ 

(5) = % 
 

2555 32,476,977 24,979,650  25,273,932 11.17% 7,203,045 22.18% 

2556 34,624,406 26,720,047  27,284,804 7.96% 7,339,602 21.20% 

2557 35,835,180 27,094,719  28,255,720 3.56% 7,579,460 21.15% 

2558 36,731,017 28,050,515  28,913,849 2.33% 7,817,168 21.28% 

2559 37,338,139 28,815,234  29,399,599 1.68% 7,938,540 21.26% 

ท่ีมา : ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สํานักงาน คปภ. และรายงานสถิติการขนส่งประจําปี   
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อัตราเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปีก่อน
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ค-3. การไล่เบ้ียหรือการเรียกคืนเงินค่าสินไหมทดแทน   
 

3.1 ลูกหนี้ ค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 

ลําดับท่ี ประเภทลูกหน้ี 
 จํานวน 
(ราย)  

 จํานวนเงิน  
(บาท)  

1   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น - เจ้าของรถ  : ม 23 (1) และ (3) 18,685 306,313,587.51 

2   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น – บรษัิทประกันภัย :  ม 23 (5) 214 2,249,951.50 

3   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น – รถราชการ : ม 23 (6) 556 6,957,537.45 

4   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น - ท่ีศาลสั่ง 16 255,730.39 

  รวมท้ังสิ้น 19,471 315,776,806.85 

ที่มา:  จากขอ้มูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

 3.2 จํานวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับคืน ระหว่างปี 
2555-2559 สรุปได้ดังนี้ 

 

ที่มา:  จากขอ้มูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 
  

สรุปการรับคืนค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั ป ี2555 - 2559 

ปี 
รวม มาตรา 23 (1) มาตรา 23 (2) มาตรา 23 (3) มาตรา 23 (4) มาตรา 23 (5) มาตรา 23 (6) 

ราย จํานวนเงิน 
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

2555 278 3,612,806.50 188 2,407,198.00 - - 4 99,612.75 22 330,876.75 8 46,390.00 56 728,729.00 

2556 360 4,485,396.63 200 2,546,227.88 - - 2 7,495.00 35 646,888.75 39 455,012.00 84 829,773.00 

2557 1,110 13,969,200.53 203 2,861,077.04 - - 4 54,404.00 28 584,464.00 821 9,740,399.49 54 728,856.00 

2558 446 6,677,465.59 335 5,141,273.84 2 60,000.00 9 123,281.50 24 363,064.50 15 228,157.00 61 761,688.75 

2559 527 9,451,690.11 430 7,776,090.89 - - 12 263,734.67 31 553,431.00 2 44,294.00 52 814,139.55 

รวม 2,721 38,196,559.36 1,356 20,731,867.65 2 60,000.00 31 548,527.92 140 2,478,725.00 885 10,514,252.49 307 3,863,186.30 
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3.3 เปรียบเทียบลูกหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนกับลูกหนี้ท่ีคืนค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่กองทุนในแต่ละปี 
 

 

เปรียบเทียบลูกหนี้ ท่ี เ พ่ิมข้ึนกับลูกหนี้ ท่ี คืน
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่กองทุนในแต่ละปี 

จากข้อมูล ตามข้อ 3.1 และ 
3.2 จะเห็นว่าลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มียอดคงค้าง ณ ปี 
25 5 9  จํ า น ว น  1 9 ,4 7 1  ร า ย   มู ล ค่ า 
315,776,806.85 บาท และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้รับการชําระหนี้คืน ในปี 2559 
จํานวน 527 ราย มูลค่า 9,451,690.11 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 

ง. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

1) การสํารวจความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของ
ประชาชน   

ประเด็นการสํารวจ ผลการรับรู้ (%) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. การรู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 88.93 97.46 99.50 
2. การรับรู้บุคคลท่ีต้องทําประกันภัย พ.ร.บ. 100 100 86.50 
3. การรับรู้การไม่ทําประกันภัย พ.ร.บ. ต้องมีโทษตามกฎหมาย 87.82 85.67 87.00 
4. การรับรู้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ. 100 100 100 
5. การรับรู้ช่องทางการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น 100 100 100 
6. การรับรู้การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนฯ กรณีเกิด

อุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ 
66.25 54.34 45.10 

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
(ภาพรวม) 

91.99 91.63 90.60 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557-2559  

จากการสํารวจในประเด็นความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกินร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ และรับรู้สิทธิ
ประโยชน์จากการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แต่ยังขาดการรับรู้การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ  

2) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น ต้ังแต่ปี 2557-
2559 มีผลคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) เพ่ิมข้ึนเป็นลําดับดังนี้  ปี 2557 ท่ีมีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 
4.53 และปี 2558 คะแนนอยู่ท่ีระดับ 4.65 และปี 2559 ท่ีมีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 4.73  
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เปรียบเทียบลกูหน้ีที่เพ่ิมข้ึนกับลกูหน้ีที่คืนค่าเสยีหายเบื้องต้นแก่กองทุน
ในแต่ละปี

มูลหน้ีเพ่ิมข้ึน จํานวนเงินรับคืน
ลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนแต่ละปี ลูกหน้ีที่คืนค่าเสียหายเบือ้งต้นใหก้องทนุ
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 คะแนน 
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

การประเมิน 3 ด้าน 
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นธรรม ด้านการเข้าถึงการ

ให้บริการ 
ปี 2557 4.53 4.60 4.50 4.50 
ปี 2558 4.65 4.70 4.64 4.63 
ปี 2559 4.73 4.73 4.74 4.73 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557-2559  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจากการประเมินท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความเป็นธรรม และด้านการเข้าถึงการให้บริการ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพการให้บริการ 
ต้ังแต่ปี 2557-2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยเป็นการสํารวจในหัวข้อกระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการ บุคลากรเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการท่ีได้รับ 

จ. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน   
 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ.  โดยสํานักงาน 

คปภ. ได้มีการจัดสรรภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  รวมถึงกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ให้กระจายอยู่ภายในหน่วยงานต่างๆของสํานักงาน คปภ. มีสํานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ คปภ. รับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุนฯ เป็น
หลัก และมีสํานักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดกระจายอยู่ท่ัวประเทศ เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง ท้ังนี้
สามารถจําแนกภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ในแต่ละหน่วยงานของสํานักงาน คปภ. ได้ดังนี้ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกฎหมาย 

และคดี 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ 

ผู้ช่วย
เลขาธิการ 
สายบริหาร 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายตรวจสอบ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายวิเคราะห์

ธุรกิจประกันภัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายตรวจสอบคน
กลางประกันภัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายพัฒนามาตรฐาน

การกํากับ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกํากับผลิตภัณฑ์

ประกันภัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกํากับธุรกิจ
และการลงทุน 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกลยุทธ์

องค์กร 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค 

คณะกรรมการ คปภ. 

เลขาธิการ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบ 
กิจการภายใน 

สถาบันวิทยาการ 
ประกันภัยระดับสูง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

รองเลขาธิการ 
ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง 

สิทธิประโยชน ์

รองเลขาธิการ 
ด้านตรวจสอบ 

รองเลขาธิการ 
ด้านกํากับ 
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  ท้ังนี้ สามารถจําแนกภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในแต่ละหน่วยงานของสํานักงาน คปภ. ได้ดังนี้ 

1) สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทําหน้าท่ี 
 - วางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ สําหรับการประกันภัยเพ่ือการคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ  
- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ประสบภัยจากรถ  
- บริหารงาน และกํากับการดําเนินงานสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การจ่าย

ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ดําเนินการไล่เบ้ียเรียกคืนค่าเสียหายเบ้ืองต้น จัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ดูแล
ด้านการเงิน บัญชี การจ่าย-รับคืนค่าเสียหายเบ้ืองต้น จัดทํารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้คําปรึกษา 
และบริหารจัดการเก่ียวกับการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น 

2) สายกลยุทธ์องค์กร  
 - ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ี จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 

ประเมินผล ติดตามการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 

 - กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทําหน้าท่ี เผยแพร่ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการทําประกันภัยรถภาคบังคับ 

3) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ทําหน้าท่ีส่งเสริม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านโครงการต่างๆ โดยการจัดอบรมความรู้ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ 
โครงการยุวชนประกันภัย โครงการอาสาสมัครประกันภัย และมีสํานักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค ท้ังภาค/
จังหวัด ทําหน้าท่ี จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น  ไล่เบ้ียเรียกคืน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ 

  4) สายงานสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานของกองทุนฯ ได้แก่ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  

ท้ังนี้ การจัดสรรภารกิจข้างต้น สํานักงาน คปภ. ได้จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ประกอบด้วย พนักงาน คปภ. ท่ีสังกัดหน่วยงานต่างๆ และลูกจ้างกองทุนฯรายปี โดยในส่วนของลูกจ้าง
กองทุนฯ ได้จัดสรรอัตรากําลังให้กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคท่ัว
ประเทศ ท่ีจะต้องทําหน้าท่ีหลักในการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น บัญชีกองทุน และการไล่เบ้ียเรียกคืน เป็นต้น 
ซ่ึงพบว่าขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามภารกิจของกองทุนฯ รวมถึงการบริหารงานบุคคล อาทิ 
การคัดเลือก การประเมินผล และการวางแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนของลูกจ้างกองทุนฯ  
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2.3 การประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ก. การประเมินสถานการณ์ด้านการเงิน 

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเงิน พบว่า  
1) กองทุนฯ มีความสามารถในการบริหารเงินและการลงทุนให้สามารถชําระหนี้ และมี

สภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกองทุนฯ
ได้ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานพบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดปีละมากกว่า 100 ล้านบาท 

 

 
2555 2556 2557 2558 2559 

รายได้ 208.59 225.24 230.87 226.86 215.08 

ค่าใช้จ่าย 103.35  110.49   102.45    15.85  110.91 

รายได้สูง
กว่า
ค่าใช้จ่าย 

 105.24  

 

114.75  
 

 128.42   111.01  104.17 

 

 
2) การปรับจํานวนเงินความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายเบ้ืองต้นในอนาคตอาจจะส่งผล

กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ในด้านจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การใช้สิทธิไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นคืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้กองทุนต้องดําเนินการ
ไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนจากผู้ท่ีต้องรับผิดชอบทุกราย  

อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิไล่เบ้ียเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นกรณีตามมาตรา 23(1) (3) และ (6) นั้น กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องดําเนินการไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนพร้อมกับเงินเพ่ิมอีก
ร้อยละ 20 ซ่ึงผลการดําเนินการท่ีผ่านมาปรากฏว่า โอกาสท่ีจะได้รับคืนหนี้จาก
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นมีค่อนข้างน้อยมาก และเม่ือถึงท่ีสุดแล้วกองทุนฯไม่
สามารถไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนได้ ผลประกอบการของกองทุนฯใน
ด้านค่าใช้จ่ายจะมีเพ่ิมมากข้ึนกว่าท่ีปรากฏอยู่ในขณะนี้ 

 

ข. การประเมินสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ 

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ พบว่า 
1) ในด้านการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นพบว่า ปัจจุบัน ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบการ

เรียกร้องค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือให้สถานบาล
สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต่อกองทุนฯหรือบริษัทประกันภัยได้โดยตรง
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายออนไลน์ (ระบบ e-Claim) ประสบความสําเร็จ
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แสดงผลการดําเนินงานกองทุนฯ ปี 2555-2559
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ค่อนข้างดี จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีการใช้สิทธิ์โดยสถานพยาบาลประมาณร้อยละ 
90 ของผู้ประสบภัยท้ังหมด 
 

 
2) ด้านปฏิบัติการเก่ียวกับการเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ฯ จํานวนลูกหนี้ฯสะสมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

มาก ทําให้กองทุนฯ มีภาระงานเพ่ิมสูงข้ึนด้วย  
 

ปี ราย จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

2555      11,478  173.97 
2556      12,902  192.58 
2557      13,769  204.49 
2558      16,173  247.15 
2559      19,474  315.77 

 

 
อีกท้ังลูกหนี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ซ่ึงในระหว่างการดําเนินการ แม้ว่ากองทุนฯจะ
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ลูกหนี้บางรายการดําเนินการไม่คุ้มค่าใช้จ่าย แต่ด้วยเง่ือนไข
และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กองทุนฯมีความจําเป็นต้องดําเนินการให้
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ ดังนั้น กองทุน
ฯจึงมีความจําเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นคืนให้มีความคล่องตัวเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึง
ในช่วงปี 2557-2560 กองทุนฯได้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ มีการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน รวมถึงมีการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น การจัดต้ังคณะปรึกษา
เพ่ือทําหน้าท่ีเก่ียวกับการพิจารณาตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ รวมถึงการให้คําปรึกษา
เก่ียวกับปัญหาและแนวปฏิบัติ การดําเนินการไล่เบ้ียเรียกคืน การกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนการไล่เบ้ีย การพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกํากับ
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สัดส่วนการใช้สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล 
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นคืน การงดและลดเงินเพ่ิม ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ การ
พิจารณาออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอผ่อนชําระหนี้ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น เป็นต้น 

3) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดีกับ
ผู้เก่ียวข้อง อาทิ สถานพยาบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด  บริษัท
ประกันภัย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และสํานักงานขนส่งในพ้ืนท่ี เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  สิทธิท่ีจะได้รับจากกองทุนฯ 
รวมถึงกระบวนการและข้ันตอนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนและเอกสารท่ีต้องใช้ใน
การเบิกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการผู้ประสบภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ค. การประเมินสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
1) กระบวนการด้านการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถ

สร้างความพึงพอใจต่อการใช้บริการของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้ในระดับดี-ดีมาก แต่ยังขาดการ
รับรู้การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มี
ผู้รับผิดชอบ รวมท้ังยังขาดความเข้าใจเก่ียวกับเอกสารและข้ันตอนการชดเชยค่าสินไหมทดแทน  

2) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดีกับ
ผู้เก่ียวข้อง อาทิ สถานพยาบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ และสํานักงานขนส่งในพ้ืนท่ี เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิกองทุนฯของผู้ประสบภัยผ่าน
สถานพยาบาล กระบวนการสืบสวนภายหลังการชดเชยค่าสินไหมทดแทน และการสืบทรัพย์จากธนาคาร เป็นต้น   

 
ง. การประเมินสถานการณ์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการบริหารทุนหมุนเวียนข้างต้น พบว่า 
1) การกระจายภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ

สํานักงาน คปภ. เพ่ือเป็นการบริหารทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน คปภ. 
โดยรวมให้มีประสิทธิภาพ  

2) สํานักงาน คปภ. ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานต่างๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงสํานักงาน คปภ. ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ  

� ด้านการปรับจํานวนเงินความคุ้มครอง และค่าเสียหายเบ้ืองต้น  
(ได้มีการดําเนินการไปแล้วท้ัง 2 ส่วนคือ 
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ส่วนท่ี 1 เม่ือปลายปี 2557 ได้มีการปรับวงเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นส่วนค่า
รักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่า จาก 15,000 บาท/ราย เป็น 30,000 บาท/
ราย ส่วนค่าปลงศพ/ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ คงเดิมท่ี 35,000 บาท/ราย 
ส่วนท่ี 2 เม่ือกลางปี 2559 ได้มีการปรับวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย เพ่ิม 1) ความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย จาก 
50,000 บาท/รายเป็น 80,000 บาท/ราย  2) ความคุ้มครองกรณีสูญเสีย
อวัยวะ จาก 200,000 บาท เป็น 200,000 – 300,000 บาท 3) ความ
คุ้มครองความเสียหายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จาก 200,000 
บาท/ราย เป็น 300,000 บาท/ราย) 

� การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
(ได้ดําเนินการแล้ว โดยในปี 2560 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ออก
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของ
รายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลท่ีบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

� การเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim) 
(มีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องตามแผน) 

� การปรับคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
(อยู่ในระหว่างดําเนินการ และรอความชัดเจนเก่ียวกับฐานอํานาจในการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เนื่องจากท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นทุนหมุนเวียนตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือกลางปี 2560 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน) 

3) มีข้อจํากัดในการพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะพนักงาน
ส่วนใหญ่ท่ีปฏิบัติงานกองทุนฯมีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างปีต่อปี  
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3. การประเมินปจัจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภยั 
  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ประเมินสถานะทางยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยข้างต้นครบทุกมิติ โดยพิจารณาข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอต่อการ
พัฒนาระบบประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) และผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และสามารถนําไปกําหนดทิศทาง นโยบายท่ีชัดเจน สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย มีการกําหนด

วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี รวมถึงแหล่งท่ีมาของรายได้อย่างชัดเจน อีกท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพทําให้มีทุนเพียงพอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานและนโยบายต่างๆในการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถได้เป็นอย่างดี  

S2 นโยบายและทิศทางการดําเนินงานกําหนดแนวทางจากคณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญหลายด้าน รวม 3 คณะกรรมการ ได้แก่ 1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2) คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ 3) คณะกรรมการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทําหน้าท่ีกํากับ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนงาน ยุทธศาสตร์สํานักงาน (อยู่ระหว่างการจัดต้ัง-ได้รับความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว) 

S3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้รับการปรับโครงสร้างให้อยู่ภายใต้สํานักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซ่ึงรับผิดชอบงานด้านการกํากับและขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ท้ังระบบ ทําให้บทบาทภารกิจของกองทุนฯ ในด้าน Guarantee fund เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมี
ความชัดเจนมากข้ึน  

S4 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีหน่วยบริการกระจายอยู่ท่ัวประเทศ สามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีโครงสร้างพ้ืนฐานและกระบวนการทํางานท่ีพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
กระบวนการทํางานภายใต้การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน คปภ. และ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 2 

S5 สํานักงาน คปภ. มีพันธมิตรและเครือข่ายท่ีมีศักยภาพจํานวนมาก เช่น อาสาสมัคร
ประกันภัย สถานศึกษา สถานพยาบาล สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จํากัด บริษัทประกันภัย รวมถึง หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ท่ีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงต่างๆ ไว้ ใน
ความร่วมมือเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 
  



25 

 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไม่มีฐานอํานาจโดยตรงในการกํากับการใช้รถไม่ทําประกันภัย 
W2 กองทุนฯ มีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตรากําลังไม่

สอดคล้องกับปริมาณงาน (โดยเฉพาะงานในด้านการติดตามไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนฯ 
จากผู้ต้องรับผิดชอบแต่ละราย ซ่ึงในอนาคตงานในส่วนนี้จะมีสัดส่วนปริมาณงานเพ่ิมสูงข้ึนมาก) 

W3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถือเป็นทุนหมุนเวียนภาครัฐในภาคสวัสดิสงเคราะห์ ท่ียัง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายแห่งรัฐ กระบวนการทํางานต่างๆยังมีข้ันตอนการทํางานท่ีไม่
สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ตามภาคเอกชนท่ีมีความคล่องตัวในการทํางานมากกว่า เช่น การลงทุน การ
ฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น 

W4 ลูกหนี้กองทุนฯส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โอกาสท่ีจะได้รับชําระหนี้คืนน้อยมาก 
W5 การติดตามไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนฯ จากผู้ต้องรับผิดชอบแต่ละ

ราย อาจกระทบภาพลักษณ์ต่อการส่งเสริมการประกันภัยและการคุ้มครองผู้ประสบภัยของสํานักงาน คปภ.
ในภาพรวมได้ เนื่องจากผู้ประสบภัยบางคนท่ีได้รับการคุ้มครองจากกองทุนฯ อาจเป็นผู้ท่ีต้องถูกติดตามไล่
เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุน ซ่ึงจะต้องคืนเงินท่ีกองทุนให้การช่วยเหลือและเงินท่ีต้องชําระ
เพ่ิมตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
O1 สังคมไทยและหน่วยงานต่างๆมีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทํางานสู่ระบบ      

เทคโนโลยีดิจิตอลมากข้ึน ความก้าวหน้า ความทันสมัย และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วยให้การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สะดวก 
รวดเร็วข้ึน  

O2 ปัจจุบันอัตราผู้ใช้รถมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประกันภัยรถตาม 
พ.ร.บ.ฯ เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน จึงจําเป็นต้องเร่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

  O3 สังคมไทยในระดับภูมิภาคมีเครือข่ายภาคประชาชนในระดับท้องถ่ินอยู่เป็นจํานวนมาก 
เป็นเครือข่ายท่ีทําให้การขยายความรู้ครอบคลุมในทุกระดับท่ัวประเทศ และเป็นช่องทางสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ได้เป็นอย่างดี 

O4 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย และมีสาขา
กระจายอยู่ท่ัวประเทศ และกองทุนฯ สามารถมอบหมายให้บริษัท กลางฯ ดําเนินการให้บริการประชาชนและ
รณรงค์ส่งเสริมความรู้แทนกองทุนฯได้ 
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อุปสรรค (Threats) 
T1 มีรถจํานวนมากในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดท่ีไม่ชาระภาษีประจําปีกับกรมการขนส่งทางบก 

และไม่มีการทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ  
T2 มาตรการตรวจสอบ และกํากับการใช้รถท่ีมีองค์ประกอบด้านความปลอดภัยไม่สมบูรณ์

ครบถ้วน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ยังขาดความเข้มงวด  
T3 กลไกในการลงโทษผู้ท่ีไม่ได้ทําประกันภัยยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถทําให้ผู้ขับข่ี

ตระหนักถึงความสําคัญของการทําประกันภัยรถได้  
T4 ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันภัย ไม่เห็น

ความสําคัญและตระหนักถึงความจําเป็นของการทําประกันภัยรถ โดยเข้าใจว่าการทําประกันภัยภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.ฯ) เป็นภาระทางการเงิน มีความยุ่งยาก  

T5 เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีภาระงานจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานในเชิงรุกด้าน
การลดอุบัติเหตุทางถนน และการส่งเสริมการทําประกันภัยรถภาคบังคับ  

T6 ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสืบสวนหรือสืบทรัพย์
ภายหลังจากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถ  

T7 ผู้ประสบภัยจากรถส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกองทุนฯ โดย
โอกาสท่ีผู้ประสบภัยจากรถจะทราบและใช้สิทธิจากกองทุนฯ ก็ข้ึนอยู่กับการให้คําแนะนําของบุคลากรท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในเบ้ืองต้น เช่น บุคลากรในโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีตํารวจ เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย เป็นต้น 
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2561-2563 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังคงยึดกรอบหลักการเพ่ือตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย ผู้ประสบภัยจากรถ ประชาชนท่ัวไป 
บุคลากรในองค์กร หน่วยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแล รวมถึงบริษัทประกันภัยและสอดคล้องกับพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (แผน 3 ปี) โดยวิเคราะห์และประเมินปัจจัย
แวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ สําหรับปี 2561-2563  

2. การประเมินสถานการณ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิเคราะห์ตาม Balance 
Scorecard ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน      

 3. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน 
คปภ. ปี 2561 และยึดหลักตามมาตรการสําคัญท่ีจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนฯบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ทิศทางการดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2561-2563 

  จากการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พบว่า 
ก้าวต่อไปของการดําเนินการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น ต้องเผชิญกับความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของสังคมไทยท่ีเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ซ่ึงการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีความ
จําเป็นต้องปรับกระบวนงานให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงปัจจัยแวดล้อมเดิมท่ียังคง
มีผลกระทบต่อภาพรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักๆ 2 ประการ คือ 

  1. ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ มีสถานะ
เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว อีกท้ังการขาดองค์ความรู้ในด้านการติดตามไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืน
กองทุนฯ จากผู้ต้องรับผิดชอบ ซ่ึงในอนาคตงานในส่วนนี้จะมีสัดส่วนปริมาณงานเพ่ิมสูงข้ึนมาก อันเป็นผล
สืบเนื่องจากท่ีมีผู้ประสบภัยยื่นขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจํานวนมากข้ึน 
ในขณะท่ีความสามารถของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการปฏิบัติงานด้านการไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นคืนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนได้ 
  แต่อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณและแนวโน้มท่ีดีท่ีจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจาก
ในขณะนี้สํานักงาน คปภ. ได้มีการวิเคราะห์อัตรากําลังใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีแต่ละหน่วยงานท้ัง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบ ซ่ึงในอนาคตกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถคัดสรร
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจงานได้เพ่ิมมากข้ึน พร้อมกันนี้สํานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจะต้องมีการจัดเตรียมแผนงานในด้านการพัฒนาทักษะและความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้วย 

  2. การท่ีมีผู้ประสบภัยยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจํานวน
มากข้ึน คาดว่ามาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) การเพ่ิมจํานวนเงินความคุ้มครองในส่วนของ
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ค่าเสียหายเบ้ืองต้น และ 2) มีรถจํานวนมากท่ีไม่จัดทําประกันภัย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นรถท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงซ่อมแซมท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีหลักฐานแสดงการจดทะเบียน 
เป็นรถไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบก และไม่มีการเสียภาษี
ประจําปี แต่อย่างไรก็ตาม รถกลุ่มนี้ก็จัดเป็นรถท่ีต้องทําประกันภัยตามกฎหมาย เม่ือไม่มีการทําประกันภัย
และมีผู้ประสบภัยข้ึน ผู้ประสบภัยก็จะได้รับการคุ้มครองตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย ซ่ึงมีประเด็นปัญหาท่ีมี
ผลตามมาคือ ปัญหาในด้านการไล่เบ้ียฯ ท้ังในด้านค่าใช้จ่ายและบุคลากร 

  ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ในช่วงปี 2561-2563 กองทุนฯ จึงมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงการ
บริหารจัดการกองทุนฯ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน เพ่ือให้หน่วยบริการของสํานักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยท่ัวประเทศมีมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการไล่เบ้ียเรียกคืนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น โดยมีกฎระเบียบท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการชําระหนี้คืน รวมถึงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ ติดตามการไล่เบ้ียเรียกคืน
และจําหน่ายบัญชีลูกหนี้กองทุนเป็นหนี้สูญ 

• ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท้ังสิทธิและหน้าท่ีของการทํา
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. 

• รณรงค์ให้รถเข้าสู่การประกันภัยรถภาคบังคับให้มากข้ึน โดยสร้างเครือข่ายด้านการ
ประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 

 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักท่ีขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การ
บริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน  

พันธกิจ 1. จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
2. รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ

และประโยชน์ของการประกันภัยรถรวมถึงโทษจากการไม่ทําประกันภัยรถ
ตาม พ.ร.บ.ฯ  

3. ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็น
มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์
ท่ีกฎหมายกําหนด อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

2. เพ่ือให้เจ้าของรถ ผู้ประสบภัยจากรถ และประชาชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ี
ความสําคัญ ความจําเป็น ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย  
จากรถ รวมถึงผลของการไม่จัดทําประกันภัย 

3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนให้มีมาตรฐาน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความ
จําเป็นของการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานและโปร่งใส 
เป้าหมายเชิง  

กลยุทธ์ 
1. ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองจากการ

ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 
3. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีมาตรฐาน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

     แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงานและคําอธิบาย โดยแบ่ง
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้านตามหลัก Balanced Scorecard ดังนี้ 

 

 

Financial 

 

 

 

Stakeholder 

Internal Process 

Learn & Growth 

บริหารจัดการให้มทีุน
เพียงพอรองรับการ

ดําเนนิงานตามภารกิจ 

สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ 

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา

อย่างทั่วถึง รวดเรว็ 

พัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีความโปร่งใส

และมีมาตรฐาน 

พัฒนามาตรการ
ให้บริการและการ

คุ้มครองสิทธิประโยชน ์

เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและตระหนกัถึง
ความจําเป็นของการทํา

ประกนัภัย 

พัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ของกองทุนฯ 

พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของกองทุน

ฯ ให้รองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

เพ่ิมศักยภาพการ
ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
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 เม่ือจําแนกยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางและบริษัท     
ท่ีปรึกษา สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน และตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงานและคําอธิบาย ตัวชี้วัด 
ด้านการเงิน กองทุนฯ มีการบริหารจัดการการเงิน  

ที่เพียงพอรองรับการดําเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาการบริหารจัดการการเงนิให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ผลผลิต (Output) 
: การปรับปรุงแก้ไข ประกาศ กฎระเบียบ
ด้านการลงทุนของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
: การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริหาร
จัดการการเงิน 

ด้าน
ปฏิบัติการ 

ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการเยียวยา
เบื้องต้นอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

- เพิ่มศักยภาพการชดเชยค่าเสียหาย
เบื้องต้นของกองทุนฯ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนา    
การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
ของกองทุนฯ 

- ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  การปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบให้มีความ
ยืดหยุ่น รองรับการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ 

  ผลผลิต (Output) 
: สัดส่วนการใชส้ิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล
จากกองทุนฯ ผา่นสถานพยาบาลเพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 95 
: การศึกษาเพื่อปรับจํานวนเงินความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยให้เกิดความเหมาะสม 
: การศึกษาเพื่อเตรียมการเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานด้านการบริการสากล (ISO) 
: การศึกษามาตรการและปัจจัยในการกํากับ
และส่งเสริมให้รถทําประกันภัย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
: ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชว่ยเหลือ
เยียวยาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

 

ด้านผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สิทธิ
หน้าที่ของตนเองจากการประกันภัยรถ
ตาม พ.ร.บ. 

- ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อที่หลากหลาย
ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ  

- พัฒนาเครือข่ายด้านการประกันภัยที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 

- บูรณาการความร่วมมือในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การประกันภัยรถยนต์      
ภาคบังคับ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงานและคําอธิบาย ตัวชี้วัด 
ผู้ประสบภัย หรือทายาท ร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ผลผลิต (Output) 
: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สิทธิ 
หน้าที่ของการทําประกันภัยรถตามพ.ร.บ.ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
: จํานวนเครือข่ายด้านการประกันภัยมี
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและจัดทาํ
ประกันภัยเพิ่มข้ึน 

ด้านการ
พัฒนาทุน
หมุนเวียน 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ 
ให้รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

- พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการเชื่อมโยงข้อมูล 

- เพิ่มศักยภาพการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้น 

- พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองทุนฯ 

ผลผลิต (Output) 
: แผนพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ 
: ผลการศึกษาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
กองทุนฯ เข้าสู่การทํางานในระบบดิจิทลั
ครบวงจร (e-Office) 
: จํานวนเงนิที่กองทุนฯได้รับชําระหนี้คืนจาก
การไล่เบี้ยเรียกคืนตามมาตรา 26 แห่ง 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 4 ของลูกหนี้
ทั้งหมด 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
: กองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ 
ให้รองรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเชื่อมโยงข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การเพิ่ม
ศักยภาพการติดตามไล่เบี้ย
เรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

 

 


