แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 256๒ - 256๔
1. ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
1.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ในปี พ.ศ. 2506 กรมตำรวจ กระทรวงมหำดไทย ได้มีกำรริเริ่มยกร่ำงพระรำชบัญญั ติประกันภัย
รถยนต์ เพื่ อ บุ ค คลที่ 3 โดยมี ส ำระส ำคั ญ คือ เจ้ ำของรถ หรือผู้ มีสิ ท ธิค รอบครองรถ หรือ ผู้ ที่ น ำรถจด
ทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว จะต้องวำงหลักทรัพย์ไว้กับนำยทะเบียน
หรือทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภำยในประเทศเพื่อคุ้มครองบุค คลภำยนอก ที่ได้รับอันตรำยจำก
อุบัติเหตุทำงถนน แต่กำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่ประสบผลสำเร็จ
ต่อมำ กระทรวงพำณิชย์ได้ทำกำรศึกษำยกร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวอีกในปี พ.ศ. 2511 และ
2520 โดยมีหลักกำรเดียวกัน แต่เพิ่มหลักกำรชดเชยค่ำเสียหำยเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอกำรพิสูจน์ว่ำ รถคันใด
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และให้บริษัทประกันภัยจ่ำยเงินเข้ำกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นรำยปี เพื่อเป็น
กองทุนสำหรับจ่ำยให้แก่ผู้ประสบภัยจำกรถ แต่ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวได้ยุติกำรดำเนินงำนไป ต่อมำในสมัย
ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ เป็นนำยกรัฐมนตรีและประธำนคณะกรรมกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ
ได้พิจำรณำเห็นว่ำ ผู้ประสบภัยจำกรถจำนวนมำกไม่ได้รับกำรชดเชยควำมเสียหำย หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
กับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ซึง่ เป็นภำระของผู้ประสบภัยจำกรถที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองหรือเป็นภำระของรัฐบำล
ที่จะต้องเข้ำไปดูแลให้ควำมช่วยเหลือทั้งในด้ำนกำรรักษำพยำบำลและกำรดำรงชีพ จึงได้มีคำสั่งที่ 16/2526
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2526 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อหำมำตรกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถขึ้น
คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจจึงได้นำร่ำงพระรำชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลที่ 3 พ.ศ. ... ฉบับหลังสุดที่
กระทรวงพำณิชย์ได้ยกร่ำงขึ้นมำพิจำรณำปรับปรุง เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน และคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
ให้ดียิ่งขึ้น โดยสำระสำคัญของกำรปรับปรุง มีดังนี้ (1) เพิ่มบทบัญญัติกำรยึดรถและขำยทอดตลำด กรณี
เจ้ำของรถฝ่ำฝืนกฎหมำย (2) ให้มีคณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (3) ให้มีสำนักงำนกองทุน
ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ขึ้น ในกรมกำรประกัน ภัยเพื่ อดำเนิน กำรเกี่ยวกับ กองทุน และ (4) เปลี่ ยนชื่อ จำก
“พระรำชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลที่ 3” เป็น “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...”
ซึ่งร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้แล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ ปี พ.ศ. 2528 และได้นำเสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ แต่รัฐบำลได้สิ้นสุดวำระลงก่อน
อย่ำงไรก็ตำม ในสมัย พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส
ระเบิดที่ถนนเพชรบุรี และอุบัติเหตุร ถบรรทุกดินระเบิดที่จังหวัดพังงำในเวลำใกล้เคียงกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ทำให้มีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมำก นำยกรัฐมนตรีจึงได้สั่งกำรให้นำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ พ.ศ. .... เสนอเข้ ำ สู่ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น กำรเร่ ง ด่ ว น และในระหว่ำ ง
กำรพิจำรณำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติได้ยึดอำนำจทำให้กฎหมำยฉบับนี้ต้องตกไป
จนกระทั่ ง กระทรวงพำณิ ช ย์ ได้ น ำร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ พ.ศ. ...
เสนอคณะรัฐมนตรี และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีฝ่ำยสังคมและกฎหมำยตำมลำดับ
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2534 และได้ส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ ในที่สุดสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติได้มีมติให้ใช้พระรำชบัญญัติดังกล่ำว และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 9 เมษำยน
2535
ต่อมำในสมัยรัฐบำลของนำยชวน หลีกภัย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง กำรขอตั้ง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อพิจำรณำอัตรำเบี้ย ประกันภัยสำหรับรถใหม่ พร้อมทั้งได้ตรำพระรำชบัญญัติ
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คุ้ มครองผู้ ประสบภั ยจำกรถ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่ งขยำยเวลำบั งคั บ ใช้ ไปอี ก 180 วั น เนื่ อ งจำก
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติไม่เหมำะสมบำงประกำร และยังมี
ปัญหำในกำรบังคับใช้ และกำรปฏิบัติตำม สมควรขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับออกไปก่อน เพื่อดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
สำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ได้กำหนดให้มีกำรจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
เมื่อมีกรณีตำมมำตรำ 23 และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ และยังกำหนดให้
เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื่อใช้ประโยชน์ ตำมวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงกำรคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน โดยในช่วงแรกของ
กำรจัดตั้งกองทุน ทดแทนผู้ ป ระสบภัยนั้ น รัฐบำลได้จัดทุนประเดิมจำนวน ๓๐๐ ล้ ำนบำท ซึ่งกฎหมำย
กำหนดให้กองทุนฯ เริ่มดำเนินกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตำมมำตรำ 23 เมื่อพ้นกำหนด
สำมร้อยหกสิบวันนั บแต่กฎหมำยใช้บั งคับ (วันที่ 5 เมษำยน 2536) นอกจำกนั้น กฎหมำยยังกำหนดให้
มีสำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนทดแทน
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 กาหนดไว้ดังนี้....
มาตรา 23 ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน
(1) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจานวน
(2) รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง
กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
(3) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
หรือมาตรา 9
(4) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไป หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
(5) บริ ษัท ไม่ จ่ ายค่าเสี ย หายเบื้ องต้น ตามมาตรา 20 ให้ แก่ผู้ ป ระสบภั ย หรือจ่ายค่าเสี ย หาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจานวน หรือ
(6) รถตามมาตรา 8 ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
1.2 บทบาทหน้าที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประชำชนผู้ประสบภัยจำกรถ ซึ่งได้รับอันตรำยและควำมเสียหำยทั้งแก่ชีวิตและร่ำงกำย (แต่ไม่รวม
ควำมเสียหำยของทรัพย์สิน) ให้ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยและได้รับค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่แน่นอน อย่ำงทันท่วงที
โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ำรักษำพยำบำล รวมทั้งเป็นหลักประกันให้สถำนพยำบำลทุกแห่ง ว่ำ จะได้รับเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงแน่นอนและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจำกรถจะได้รับกำรชดเชยตำมควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีบำดเจ็บ ค่ำปลงศพและค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศพ
ในกรณีเสียชีวิต หรือค่ำรักษำพยำบำลและค่ำปลงศพในกรณีผู้ประสบภัยบำดเจ็บและต่อมำเสียชีวิต จำกบริษัท
ประกันภัยหรือสำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือแบ่งเบำภำระควำมเดือดร้อน
ของผู้ประสบภัยและทำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัย นอกเหนือจำกกำรชดเชย กฎหมำยฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริม
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และสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่วมในกำรแบ่งเบำค่ำเสียหำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน ซึ่งเป็นกำรแบ่งเบำ
ภำระทั้งของประชำชนผู้ได้รับควำมเสียหำยและของรัฐบำลในด้ำนประชำสงเครำะห์อีกด้วย
กองทุนทดแทนผู้ป ระสบภัย มีห น้ำที่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องพิสูจน์ควำมผิดภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับคำร้องขอ รวมทั้งค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจำกรถสำมำรถ
รับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตำมที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ตำมมำตรำ 23 ดังนี้
(1) อุบัติเหตุจำกรถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้ำของรถไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ รถทุ ก คั น ต้ อ งท ำประกั น ภั ย แต่ เมื่ อ เจ้ ำของรถ (หมำยถึ ง ผู้ ซึ่ ง
มีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถตำมสัญญำเช่ำซื้อ หรือผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้
ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว) ไม่ทำประกันภัย และไม่ยอมจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น หรือจ่ำยค่ำเสียหำย
เบื้องต้นไม่ครบจำนวน กฎหมำยจึงกำหนดให้ ผู้ประสบภัยจำกรถมีสิทธิ์ ขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(2) อุบัติเหตุที่เกิดจำกรถ ในขณะที่รถถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์
หรือปล้นทรัพย์ และเจ้ำของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงำนสอบสวน
ในกรณี ที่ ขณะที่ เกิ ดเหตุร ถคัน ที่ ก่ อให้ เกิ ดควำมเสี ย หำยไม่ได้ อยู่ ในควำมครอบครองของ
เจ้ำของรถ เนื่องจำกรถนั้นถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ และ
เจ้ ำของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนั กงำนสอบสวน แม้รถคันนั้นจะมีประกันภัยรถภำคบังคับอยู่แล้ว แต่บริษั ท
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยในกรณีนี้ ดังนั้น กฎหมำยจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจำกรถมีสิทธิ
ขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(3) อุบัติเหตุที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้ำของรถ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย
ในกรณีที่ทรำบว่ำรถคันใดก่อให้เกิดควำมเสียหำย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้ำของรถคันนั้น และ
รถคัน นั้ น ไม่มีป ระกัน ภัย กำรติดตำมสื บหำเจ้ ำของรถมำรับผิ ดชอบควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นอำจไม่ทั นกำล
กฎหมำยจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจำกรถมีสิทธิ์ขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(4) อุบัติเหตุในกรณีที่ไม่ทรำบว่ำรถคันใดก่อให้เกิดควำมเสียหำย (กรณีชนแล้วหนี)
ในกรณี ที่ ผู้ ประสบภั ยจำกรถได้ รับควำมเสี ยหำยจำกอุบั ติ เหตุ ทำงถนน แต่ไม่ทรำบว่ำรถคั นใด
ก่อให้ เกิดควำมเสี ยหำย กฎหมำยจึ งกำหนดให้ผู้ ประสบภัยจำกรถมีสิ ทธิขอรับ ค่ำเสี ยหำยเบื้องต้น ได้ จำก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น หรือจ่ำยไม่ครบจำนวน
ในกรณีที่เจ้ำของรถได้ทำประกันภัยรถภำคบังคับไว้กับบริษัท ประกันภัยแล้ว หำกปรำกฏว่ำ
บริษัทที่รับประกันภัยนั้น ปฏิเสธที่จะจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจำกรถ หรือจ่ำยไม่ครบจำนวน
กฎหมำยจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจำกรถมีสิทธิ์ขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
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(6) อุบัติเหตุจำกรถที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย
พระรำชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ได้ยกเว้นให้ กับรถบำงประเภท
ที่ไม่ต้องจัดให้มีกำรประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ ดังนั้น ในกรณีที่รถประเภทดังกล่ำวก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้ประสบภัย กฎหมำยจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจำกรถ มีสิทธิขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
นอกเหนือจำกกำรจ่ ำยค่ำเสีย หำยเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบภัยจำกรถตำมกรณี ข้ำงต้นแล้ว กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ได้แก่
• บริหำรเงินและกำรลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภำพและควำมมั่นคง
และยังต้องมีสภำพคล่องที่เพียงพอต่อกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของสำนักงำน
• พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้อง
และเป็นธรรม
• ติดตำมไล่ เบี้ ย เรีย กคืน เงิน กองทุ นทดแทนผู้ ประสบภัยตำมจำนวนที่ได้จ่ำยไป โดยสำมำรถ
ไล่เบี้ยเรียกคืนค่ำเสียหำยจำกเจ้ำของรถพร้อมเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 20 ตำมมำตรำ 26 หรือใช้สิทธิยึดรถ
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตำมมำตรำที่ 28 - 30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจำกผู้ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตำม
มำตรำที่ 31 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจำกหน่วยงำนเจ้ำของรถตำมมำตรำที่ 32 ทำงใดทำงหนึ่งแล้วแต่กรณี
• ส่งเสริมกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจำกรถ โดยกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
• พัฒนำระบบปฏิบัติกำรและระบบฐำนข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มี ควำมสมบูรณ์
และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
• พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพพร้อมรองรับกำรดำเนินงำนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
• จัดทำและดำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนงำนตำมประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปี โดยมุ่งเน้น
ผลงำน และจัดทำระบบประเมินผลกำรดำเนินงำนของทุนหมุนเวียน
1.3 แหล่งเงินทุนและโครงสร้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พระรำชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดแหล่ งที่มำของเงินทุนของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีองค์ประกอบ ดังนี้
• เงินทุนที่รัฐบำลจัดสรรให้ เป็นทุนประเดิมจำนวน 300 ล้ำนบำท
• เงิน ที่ บ ริ ษั ท ประกั น จ่ ำยสมทบตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในมำตรำ 36 กล่ ำวคื อ ให้ บ ริษั ท
ประกันภัยจ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกรอบ 3 เดือนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 ของ
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้เอำประกันภัยในแต่ละรอบ 3 เดือน และเงินเพิ่มที่ได้รับตำมมำตรำ 36 ทวิ คือ
หำกบริษัทประกันภัยใด ไม่จ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ถูกต้องและครบถ้วนตำม
มำตรำ 36 บริษัทประกันภัยนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่ำย
(ปัจจุบัน กฎกระทรวง กาหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทต้องจ่าย
ให้ แก่กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภัย พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้ บริษัทจ่ายเงินสมทบให้ แก่กองทุนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยนั้น
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ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นาเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชาระในรอบสามเดือนนั้น
มารวมคานวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น)
• เงินอุดหนุนที่รัฐบำลจัดสรรให้จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
• เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตำมมำตรำ 28 มำตรำ 30 มำตรำ 31 หรือมำตรำ 32
• เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
• ดอกผลของเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- เงินที่ได้จำกกำรขำยทรัพย์สินที่ได้ตำมมำตรำ 28 มำตรำ 30 มำตรำ 31 หรือมำตรำ 32
และที่มีผู้อุทิศให้
- เงินรำยได้อื่นๆ
สำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนฯ ปัจจุบันมีสำนักงำน ดังนี้
(1) สำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนกลำง จำนวน 1 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักนำยทะเบียน
คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ (2) ส ำนั กงำนกองทุ นทดแทนผู้ ประสบภั ยจั งหวั ดจ ำนวน 69 แห่ ง และ
สำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต จำนวน 2 แห่งในกรุงเทพมหำนคร
1.4 กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ได้ให้คำจำกัดควำมของควำมเสียหำยที่ได้รับ
ควำมคุ้มครองและผู้ที่ได้รับควำมคุ้มครองไว้ว่ำ ควำมเสียหำยที่ได้รับควำมคุ้มครอง คือ ควำมเสียหำยต่อ
ร่ำงกำย อนำมัย หรือชีวิตของผู้ประสบภัยจำกรถ อันเนื่องมำจำกรถที่ใช้หรือรถที่อยู่ในทำง หรือเนื่องจำก
สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถ และอยู่ในระหว่ำงระยะเวลำที่เอำประกันภัย ส่วนผู้ที่ได้รับควำมคุ้มครองนั้น
คือ ประชำชนทุกคนที่ได้รับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย อนำมัย และชีวิต อันเนื่องมำจำกรถที่ใช้หรือรถที่อยู่ในทำง
ทั้งนี้ หมำยรวมถึงผู้ที่อยู่ในรถและผู้ที่อยู่นอกรถ ซึ่งได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร บุคคลภำยนอก และทำยำทโดยธรรม
ของผู้ประสบภัยจำกรถ (กรณีที่ผู้ประสบภัยจำกรถเสียชีวิต)
ทั้งนี้ กฎหมำยกำหนดให้ผู้ประสบภัยจำกรถได้รับกำรชดเชยเป็นค่ำเสียหำยจำกกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ทั้งค่ำรักษำพยำบำล ค่ำทุพพลภำพ และค่ำปลงศพ เพียงวงเงินเบื้องต้นของระบบประกันภั ย
ภำคบังคับ ซึ่งตำรำงที่ 1 แสดงถึงวงเงินควำมคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของไทยในปัจจุบัน
ตารางที่ 1 : วงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี
อุบัติเหตุจำกรถไม่มปี ระกันภัย
มำตรำ 23 (1)
อุบัติเหตุกรณีชนแล้วหนี มำตรำ 23 (4)
อุบัติเหตุจำกรถยกเว้นกำรทำ
ประกันภัย มำตรำ 23 (6)
อุบัติเหตุที่ได้รับกำรชดเชยตำม
มำตรำ 23 (2) มำตรำ 23 (3) และ
มำตรำ 23 (5)

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าปลงศพ/ชดเชยการเสียชีวิต/
ชดเชยทุพพลภาพ

30,000 บำท

35,000 บำท

30,000 บำท
30,000 บำท

35,000 บำท
35,000 บำท

30,000 บำท

35,000 บำท
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สำหรับกระบวนกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ประสบภัยจำกรถสำมำรถขอรับ
ค่ำเสี ยหำยเบื้ องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ ประสบภัย ได้ 6 กรณี ตำมมำตรำ 23 ดังที่กล่ำวถึงในหั วข้อ 1.2
โดยกระบวนกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นจะต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรร้ องขอรั บ ค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้ นจำกกองทุ นและกำรจ่ ำยค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้ นจำกกองทุ น พ.ศ. 2552
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
(1) กรณี ที่บ ริษัทที่รับประกัน ภัยไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น หรือจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวนที่ต้องจ่ำย ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อสำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้
ก. ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และหมำยเลขกรมธรรม์ประกันภัย
ข. จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ
ค. วันที่ไปยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกบริษัทที่รับประกันภัย
(หำกผู้ประสบภัยไม่สำมำรถแจ้งได้ ให้สถำนพยำบำลที่รับรักษำผู้ประสบภัย ทำยำทหรือญำติ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยแจ้งแทนได้)
(2) เมื่อมีกรณีตำมมำตรำ 23 และผู้ประสบภัยไม่สำมำรถขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกเจ้ำของรถ
ซึ่งมิได้จัดทำประกันภัย หรือจำกบริษัทที่รับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยสำมำรถยื่นคำร้องขอรับค่ำเสียหำย
เบื้ องต้น ต่อส ำนั กงำนกองทุ น ทดแทนผู้ ประสบภัยตำมแบบที่นำยทะเบี ยนกำหนด และต้องมีห ลั กฐำน
ดังต่อไปนี้
ก. ควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย
ก-1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐำนกำรแจ้งหนี้เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลในกรณี
ที่มีกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล
ก-2. สำเนำบัตรประจำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดที่ทำงรำชกำรเป็นผู้ออกให้
ก-3. สำเนำบันทึกประจำวันของพนักงำนสอบสวน
ก-4. กรณีมีกำรสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพถำวร ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือ
ควำมเห็นแพทย์ หรือหลักฐำนอื่นใดที่ระบุว่ำเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยนั้นด้วย
ข. ควำมเสียหำยต่อชีวิต
ข-1. ส ำเนำมรณบั ต ร หรื อ หลั ก ฐำนอื่ น ใดที่ น ำยทะเบี ย นประกำศก ำหนด
ซึ่งสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผู้ที่มีชื่อในหลักฐำนนั้นเป็นผู้ประสบภัย
ข-2. สำเนำบันทึกประจำวันของพนักงำนสอบสวน
(3) ผู้มีสิทธิร้องขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุน มีดังต่อไปนี้
ก. กรณีควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย ให้ผู้ประสบภัยร้องขอ หำกผู้ประสบภัยไม่สำมำรถร้องขอได้
สำมำรถมอบอำนำจให้สถำนพยำบำลที่รักษำพยำบำลร้องขอได้ หรือบริษั ทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
จำกัดที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจำกสถำนพยำบำลที่รักษำพยำบำล รวมถึงทำยำทหรือญำติ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้
ข. ควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภำพให้ผู้ประสบภัยร้องขอ
หรือทำยำท หรือญำติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้
ค. กรณีควำมเสียหำยต่อชีวิต ให้ทำยำทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
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(4) กำรร้องขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนฯนั้น กฎหมำยจำกัดระยะเวลำไว้ไม่เกิน 180 วัน
นับแต่วันที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น
กระบวนกำรในกำรชดเชยค่ำสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำมำรถแสดงได้ดังนี้
รูปที่ 1 : กระบวนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ที่มำ: TDRI (2556)
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๒. ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ก. ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

ที่มำ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียนประจำปี กรมบัญชีกลำง
ปี 2558 - 2560 ไม่มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน

กำรประเมิน ผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่ำงปี
๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จะแบ่งกำรประเมินผลออกเป็น ๔ ยุทธศำสตร์ ตำมหลักของ Balanced Scorecard คือ
มิติด้ำนกำรเงิน มิติ ด้ำนปฏิบัติกำร มิติด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมิติด้ำนกำรบริหำร
พัฒนำ แต่ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ กองทุนฯ ไม่มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน โดยในปี
๒๕๖๐ กองทุนฯ มีผลกำรดำเนิ นงำนเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.8642 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็น
มิติด้ำนปฏิบัติ มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ที่ 4.2469 คะแนน มิติด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีผล
กำรดำเนินงำนอยู่ที่ 3.73 คะแนน และมิติด้ำนกำรบริหำรพัฒนำ มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ที่ 3.448 คะแนน
ข. ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
กำรบริหำรเงิน และกำรลงทุน เป็นหน้ำที่สำคัญ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อให้
กองทุนฯ มีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรชดเชยค่ำเสียหำยเบื้องต้น และกำรชำระค่ำใช้จ่ำยอื่นของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ มีรำยละเอียดดังนี้
ข-1. สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
3,200

3,011.93
2,965.38

3,000

2,800
2,600

2,781.60 2,826.63
2,630.58
13.29

80
60

40

5.89

5.90

4.49

3.67

2557

2558

2559

2560

2,400

20
0

2556

สิน ทรัพย์ร วม

หนี้สิน

• สินทรัพย์รวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 3.46 ต่ อ ปี โดยเพิ่ มจำก 2,631
ล้ ำนบำท ในปี 2556 เป็ น 3,012 ล้ ำนบำท ในปี
2560
• ในส่วนของหนี้สินของกองทุนฯ มูลค่ำหนี้สินหมุนเวียน
ของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย มี สั ด ส่ ว นน้ อ ย
โดยน้อยกว่ำร้อยละ 1 ของหนี้สินและทุนทั้งหมด
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• ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่ำ สัดส่วนของเงิน
ลงทุนอันประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และ
เงินลงทุ นชั่ วครำว ซึ่ งเป็ นเงินฝำกประจ ำระยะเวลำ
ไม่เกิน 12 เดือน มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยสูงกว่ำร้อยละ
81 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด รองลงมำได้แก่
ลู กหนี้ ค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้น ซึ่ งเป็ นส่ วนของกำรจ่ำย
ค่ำเสียหำยเบื้องต้น ตำมมำตรำ 23 (1) มำตรำ 23 (3)
มำตรำ 23 (5) และมำตรำ 23 (6) ซึ่งกองทุ น มี
ภำระหน้ ำ ที่ ต้ องไล่ เบี้ ยเงินค่ ำเสี ยหำยที่ จ่ ำยไปคื น
พร้อมทั้งเงินเพิ่มตำมที่กฎหมำยกำหนด
• มูลค่ ำลู กหนี้ ค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้ น มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
อย่ ำงชั ดเจน ตั้ งแต่ ปี 2558 เป็ นต้ น มำ เนื่ องจำก
มีกำรปรับเพิ่มวงเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้น กรณีบำดเจ็บ
จำก 15,000 บำท เป็น 30,000 บำท มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม 2557

หน่วย : บำท
รำยกำร
สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
- เงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหนีค้ า่ เสียหาย
เบื้องต้น
- ลูกหนี้เงินยืม
- ค่าใช้จา่ ยรอเรียกคืน
- ค่าเบีย้ ประกันภัย
จ่ายล่วงหน้า
- รายได้ค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน
สัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียน (ร้อยละ)
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
- สุทธิ
รวมสินทรัพย์

2556

2557

2558

2559

2560

35,329,979.83

76,779,106.91

282,836,899.93

8,932,709.62

25,970,431.64

2,118,385,487.27
192,583,760.86

1,876,944,487.67
204,497,645.19

2,276,696,934.09
247,153,262.69

2,428,675,764.35
315,776,806.85

1,720,627,903.74
322,545,374.94

892,202.00
440,142.30
233,097.66

676,740.00
432,142.30
416,865.66

1,112,439.00
472,478.30
461,829.45

10,200.00
432,345.30
459,783.29

365,465.30
464,003.84

55,485,836.82
2,403,350,506.74

60,855,043.03
2,220,602,030.76

53,893,727.95
2,862,627,571.41

64,537,569.21
2,818,825,178.62

54,531,072.29
2,124,504,251.75

(91.36)

(80.70)

(100.00)

(95.06)

(95.06)

227,233,956.59
-

531,000,000.00
-

-

146,559,412.15
-

883,177,792.67
4,246,105.56

2,630,584,463.33

2,751,602,030.76

2,826,627,571.41

2,965,384,590.77

3,011,928,149.98
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หน่วย : บำท
รำยกำร
2556
2557
2558
2559
2560
หนี้สินหมุนเวียน
- ค่าเสียหาย
94,695.50
42,092.00
151,921.00
226,523.75
1,331,144.37
เบื้องต้นค้างจ่าย
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
10,017,618.55
3,586,483.84
3,709,345.40
3,348,714.16
1,606,196.33
- รายได้รับล่วงหน้า
2,323,186.75
1,349,169.70
143,880.45
102,529.43
125,279.35
- หนี้สินอื่นๆ
850,749.00
908,483.00
1,896,605.00
808,718.00
603,550.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน
13,286,249.80
5,886,228.54
5,901,751.85
4,486,485.34
3,666,170.65
สัดส่วนของหนี้สิน
(0.51)
(0.21)
(0.21)
(0.15)
(0.15)
หมุนเวียน(ร้อยละ)
ทุน เงินกองทุน
2,617,298,213.53 2,745,715,802.22 2,856,725,819.56 2,960,898,105.43 3,008,261,979.33
รวมหนี้สินและทุน
2,630,584,463.33 2,751,602,030.76 2,862,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,928,149.98
ที่มำ: คำนวณจำกข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ข-2. รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
250.00
200.00

150.00
100.00
50.00

225.24 230.87 226.86 215.08 217.81
114.75 128.42 111.01 104.17
170.79
110.49

102.45

115.85

110.91

47.02

2556

2557

2558

2559

2560

0.00
รำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรำยได้เฉลี่ยช่วงปี 2556 2560 ปี ล ะประมำณ 223 ล้ ำนบำท ในขณะที่ มี
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเฉลี่ ยในช่ วงระยะเวลำเดี ยวกั น ที่ ป ระมำณ
122 ล้ ำนบำท ท ำให้ ก องทุ น มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำน
ในส่ ว นรำยได้ สู งกว่ ำ ค่ ำใช้ จ่ ำยเฉลี่ ย ประมำณ 101
ล้ำนบำทต่อปี

รำยได้ส ูง กว่ำค่ำใช้จ่ำย

• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรำยได้หลักร้อยละ 99
มำจำกเงิ น สมทบจำกบริ ษั ท ประกั น ภั ย ซึ่ งกฎหมำย
ก ำหนดให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ รั บ ประกั น ภั ย รถตำม
กฎหมำยฉบับนี้ ซึ่งกำหนดให้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนฯ
เป็นรำยไตรมำสในอัตรำร้อยละ 1 ของเบี้ยประกันภัย
โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 79 ของรำยได้ทั้งหมด
รำยได้หลักอีกทำงหนึ่ง คือ ดอกเบี้ยรับ มีสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 20 ของรำยได้ทั้ งหมด ซึ่งรวมทั้ งสองส่ วนนี้
มีมูลค่ำมำกกว่ำประมำณ 200 ล้ำนบำทต่อปี
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0.19%

• ในขณ ะที่ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย
มี รำยจ่ ำยหลั ก เป็ น ค่ ำเสี ย หำยเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งจ่ ำยให้
ควำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จำกรถตำมที่ ก ฎหมำย
กำหนดมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 19 และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนิ น กำร ได้ แ ก่ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรรณรงค์
ประชำสั ม พั น ธ์ ค่ ำ จ้ ำ งลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว ค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประกันภัย หนี้สงสัยจะสูญและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ประมำณร้อยละ 81

18.97%

80.84%

ค่ำเสียหำยเบื้องต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น

รำยกำร
รำยได้
เงินสมทบ
ดอกเบี้ยรับ
เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
รายได้อื่น
รวมรำยได้

2556

2557

2558

2559

หน่วย : บำท
2560

149,378,691.16
74,772,578.30
429,597.16

153,888,644.02
73,315,197.34
844,020.79

162,954,402.32
62,760,463.17
723,417.61

166,882,249.74
46,186,995.44
1,159,870.86

172,732,878.44
43,146,941.73
1,171,679.97

661,123.75
2,820,998.48
424,564.73
853,690.06
757,952.06
225,241,990.37 230,868,860.63 226,862,847.83 215,082,806.10 217,809,452.20

ค่ำใช้จ่ำย
ค่าเสียหาย
35,170,882.85 30,841,549.49 34,022,738.45 34,439,145.10 32,404,036.15
เบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการ 74,953,513.30 71,223,347.65 81,441,819.39 74,921,311.11 138,062,104.82
ดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการ
369,320.21
386,374.80
388,272.65
1,550,064.02
321,437.33
บริหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
110,493,716.36 102,451,271.94 115,852,830.49 110,910,520.23 170,787,578.30
รำยได้สูงกว่ำ
114,748,274.01 128,417,588.69 111,010,017.34 104,172,285.87 47,021,873.90
ค่ำใช้จ่ำย
ที่มำ: คำนวณจำกข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ค. ผลการดาเนินงานด้านปฏิบัติการ
พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้ ก องทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัย มีหน้ำที่ในกำรชดเชยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจำกรถ และดำเนินงำนอื่นๆ เพื่อ
รองรับกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
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ค-1. กำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจำกรถ
จำกข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วงปี 2556 - 2560 มีกำรจ่ำยค่ำเสียหำย
เบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตำมมำตรำ 23 (1)-(6) ดังนี้
• กำรจ่ ำยค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้ น ของกองทุ นฯ
โดยภำพรวมในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 มีแนวโน้ม
ลดลง แต่ ห ลั ง จำกมี ก ำรออกกฎกระทรวงเพิ่ ม
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นในส่วนของค่ำรักษำพยำบำลจำก
จ ำนวนไม่ เกิ น 15,000 บำท เป็ น จ ำนวนไม่ เกิ น
30,000 บำท ทำให้ในปี 2558-2560 มี จำนวน
ค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้ นเพิ่ มสู งขึ้ น อย่ ำงต่ อเนื่ อง จำกปี
2557 มี จ ำนวนรวม 84.23 ล้ ำนบำท เพิ่ มเป็ น
120.35 ล้ำนบำทในปี 2560
80%

70%

60.85%

60%
50%

40% 32.30%

65.08%

• ส ำหรั บ ค่ ำเสี ย หำยเบื้ อ งต้ น ที่ ก องทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัย จ่ำยให้แก่ผู้ประสบภัยตำมมำตรำ 23(1)
กรณี ประสบภั ยจำกรถไม่ ท ำประกั นภั ย มี กำรปรั บ
เพิ่ มสู งขึ้นเป็ นอย่ำงมำก โดยในปี 2556 มี สั ดส่ วน
กำรจ่ำยฯ ที่ร้อยละ 32.30 แต่ในปี 2560 ปรับเพิ่ม
สู งขึ้ นเป็ นร้อยละ 68.05 ซึ่งตรงข้ ำมกั บ กรณี กำร
จ่ ำยค่ ำเสี ยหำยเบื้ องต้ นตำมมำตรำ 23 (4) ที่ เป็ น
กรณี ผู้ ประสบภั ยถู กชนแล้ วหนี มี สั ดส่ วนกำรจ่ ำย
ลดลง โดยปี 2556 มีสัดส่วนกำรจ่ำยร้อยละ 60.85
ปรับลดลงในปี 2560 เหลือเพียงร้อยละ 25.81

68.05%

54.78% 55.02%

40.22%

40.15%
30.20%

30%

25.81%

20%
10%

0%
2556

ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2560

2557

2558

2559

2560

ม.23(1)

ม.23(2)

ม.23(3)

ม.23(4)

ม.23(5)

ม.23(6)

Expon. (ม.23(1))

Poly. (ม.23(4))

หน่วย:บำท

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23
(1)
16,264,578.75
(27.56%)
18,616,368.83
(32.30%)
22,557,630.11
(40.22%)
46,349,215.10
(55.02%)
73,290,430.27
(64.96%)
81,901,465.78
(68.05%)

(2)
90,030.00
(0.15%)
52,118.00
(0.09%)
70,896.00
(0.12%)
45,042.50
(0.05%)
207,739.00
(0.18%)
171,489.00
(0.14%)

ที่มำ : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

(3)
546,190.50
(0.92%)
1,185,649.05
(2.06%)
1,771,656.25
(3.16%)
3,123,424.49
(3.71%)
2,906,477.75
(2.58%)
3,725,148.75
(3.10%)

(4)

(5)

40,269,983.16
(68.23%)
35,070,440.35
(60.85%)
30,725,874.99
(54.78%)
33,845,403.45
(40.18%)
31,891,482.05
(28.26%)
31,067,344.53
(25.81%)

942,792.00
(1.60%)
2,013,675.00
(3.49%)
160,846.00
(0.30%)
29,879.00
(0.04%)
3,185,024.05
(2.82%)
2,011,658.30
(1.67%)

(6)
906,546.00
(1.54%)
698,571.25
(1.21%)
800,827.50
(1.42%)
840,605.00
(1.00%)
1,349,646.00
(1.20%)
1,474,631.25
(1.23%)

รวม
59,020,120.41
57,636,822.48
56,087,730.85
84,233,569.54
112,830,799.12
120,351,737.61
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ค-2. จำนวนรถที่ทำประกันภัยรถตำม พ.ร.บ.ฯ
• ปี 2556 ถือเป็นปีที่มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำร
ท ำประกั นภั ยสู งมำก สำเหตุ หลั กเนื่ องมำจำก
นโยบำยรถคันแรกของรัฐบำล แต่ภำยหลังจำกที่มี
กำรส่งมอบรถตำมนโยบำยฯ เสร็จสิ้นแล้ว พบว่ำ
ตั้งแต่ 2557 - 2559 มี กำรท ำประกั นภั ยรถ
ภำคบังคับเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง แต่ในปี 2560
มี ก ำรท ำประกั น ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น และมี อั ต รำกำร
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำก
สำนักงำน คปภ. มีกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์
และลงพื้นที่พบประชำชนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำ
ประกันภัยรถภำคบังคับ
• เปรียบเที ยบข้อมูล จำนวนรถที่ ทำประกัน ภั ย
ตำมกฎหมำยกั บ จ ำนวนรถยนต์ ที่ เสี ย ภำษี
รถยนต์ประจำปี พบว่ำ มีจำนวนใกล้เคียงกันมำก
โดยรถที่ทำประกันภัยมีจำนวนสูงกว่ำเล็กน้อย
• แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรถสะสมตำมข้อมูล
ของกรมกำรขนส่งทำงบก เห็นถึงควำมแตกต่ำง
กั น อยู่ ค่ อ นข้ ำ งมำก โดยรถที่ ท ำประกั น ภั ย
ภำคบังคับมีจำนวนน้อยกว่ำประมำณร้อยละ 21
ซึง่ กำรใช้รถกลุ่มนี้ผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก และ
เป็นรถที่ไม่ทำประกันภัย เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็จะเป็นภำระของกองทุนฯ ในกำรให้ ช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถเหล่ำนี้
(3)
จำนวนรถทำ
พ.ร.บ.

(4)=(3)

26,720,047
27,094,719

27,284,804
28,255,720

7.96%
3.56%

หน่วย : คัน/กรมธรรม์
(5)
(6)
ส่วนต่ำงของ
รถที่ไม่ทำ พ.ร.บ.
จำนวนรถทำ
คิดเป็นร้อยละ
พ.ร.บ.กับ
(5) = %
รถจดทะเบียน
(1)-(3)
7,339,602
21.20%
7,579,460
21.15%

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%

2560

38,308,763

29,719,262

30,957,238

5.30%

7,351,525

19.19%

ปี

(1)
จำนวนรถจด
ทะเบียนสะสม

(2)
จำนวนรถเสียภำษี
รถยนต์ประจำปี

2556
2557

34,624,406
35,835,180

2558

ที่มำ : ฝ่ำยวิเครำะห์ธุรกิจและสถิติ สำนักงำน คปภ. และรำยงำนสถิติกำรขนส่งประจำปี
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ค-3. กำรไล่เบี้ยหรือกำรเรียกคืนเงินค่ำสินไหมทดแทน
3.1 ลู ก หนี้ ค่ ำ เสี ย หำยเบื้ อ งต้ น ของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ณ วั น ที่ 31
ธันวำคม 2560 สรุปได้ดังนี้
จำนวน
(รำย)
22,450

จำนวนเงิน
(บำท)
380,977,228.40

ลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น – บริษัทประกันภัย : ม 23 (5)

306

3,801,214.80

3

ลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น – รถรำชกำร : ม 23 (6)

594

7,358,031.20

4

ลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น - ที่ศำลสั่ง

16

255,730.39

23,366

392,392,204.79

ลำดับที่

ประเภทลูกหนี้

1

ลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น - เจ้ำของรถ : ม 23 (1) และ (3)

2

รวมทั้งสิ้น
ที่มำ: จำกข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

3.2 จ ำนวนค่ำเสี ย หำยเบื้ องต้น ที่ กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภัย ได้ รับ คืน ระหว่ำงปี
2556 - 2560 สรุปได้ดังนี้
สรุปการรับคืนค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย ปี 2556 - 2560
รวม
ปี

2556

ราย

มำตรำ 23 (1)

จานวนเงิน
(บาท)

รำย

จำนวนเงิน
(บำท)

มำตรำ 23 (2)

มำตรำ 23 (3)

จำนวนเงิน
รำย
(บำท)

รำย

จำนวนเงิน
(บำท)

มำตรำ 23 (4)
รำย

จำนวนเงิน
(บำท)

360 4,485,396.63 200 2,546,227.88

-

-

2

7,495.00 35

2557 1,110 13,969,200.53 203 2,861,077.04

-

-

4

54,404.00 28

2558

446 6,677,465.59 335 5,141,273.84

2

60,000.00

9

123,281.50 24

2559

527 9,451,690.11 430 7,776,090.89

-

- 12 263,734.67 31

553,431.00

2560

675 12,073,659.36 572 10,185,660.61

-

-

รวม 3,118 46,657,412.22 1,740 28,510,330.26

6

146,500.00 28

มำตรำ 23 (5)
รำย

646,888.75 39

จำนวนเงิน
(บำท)

มำตรำ 23 (6)
รำย

จำนวนเงิน
(บำท)

455,012.00 84

829,773.00

584,464.00 821 9,740,399.49 54

728,856.00

363,064.50 15

228,157.00 61

761,688.75

2

44,294.00 52

814,139.55

587,744.25 25

229,718.00 44

924,036.50

2 60,000.00 33 595,415.17 146 2,735,592.50 602 10,697,580.49 295 4,058,493.80

ที่มำ: จำกข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
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3.3 เปรียบเทียบลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นกับลูกหนี้ที่คืนค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่กองทุนในแต่ละปี
เปรีย บเที ยบลู ก หนี้ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น กั บ ลู ก หนี้ ที่ คื น
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่กองทุนในแต่ละปี
จำกข้อมูล ตำมข้อ 3.1 และ 3.2 จะเห็น
ว่ำลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มียอดคงค้ำง ณ ปี 2560 จำนวน
23,366 รำย มูลค่ำ 392,392,204.79 บำท
และกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ กำร
ช ำระหนี้ คื น ในปี 2560 จ ำนวน 675 รำย
มู ล ค่ ำ 12,073,659.36 บำท หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 3.08
ง. ผลการดาเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) กำรสำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรเข้ำถึงกำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ของ
ประชำชน
ประเด็นกำรสำรวจ
1. การรู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2. การรับรู้บุคคลที่ต้องทาประกันภัย พ.ร.บ.
3. การรับรู้การไม่ทาประกันภัย พ.ร.บ. ต้องมีโทษตามกฎหมาย
4. การรับรู้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ.
5. การรับรู้ช่องทางการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
6. การรับรู้การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ กรณีเกิด
อุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
(ภาพรวม)

ปี 2557
88.93
100
87.82
100
100

ผลกำรรับรู้ (%)
ปี 2558
ปี 2559
97.46
99.50
100
86.50
85.67
87.00
100
100
100
100

ปี 2560
90.26
93.84
66.25
100
100

66.25

54.34

45.10

50.97

91.99

91.63

90.60

88.85

ที่มำ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557-2560

จำกกำรสำรวจในประเด็นควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรเข้ำถึงกำรประกันภัยรถภำคบังคับ
(พ.ร.บ.) ของประชำชน พบว่ำ ประชำชนส่ วนใหญ่ เกินร้อยละ 85 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และรับรู้สิ ทธิ
ประโยชน์จำกกำรประกัน ภัย ภำคบั งคับ (พ.ร.บ.) แต่ยังขำดกำรรับ รู้กำรขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น จำก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจำกรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมถึงไม่ทรำบว่ำกำรไม่ทำ
ประกันภัย พ.ร.บ. จะมีโทษตำมกฎหมำย
2) กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำนขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2557 2560 มีผลคะแนนควำมพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) เพิ่มขึ้นเป็นลำดับดังนี้ ปี 2557 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.53
ปี 2558 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.65 ปี 2559 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.73 และปี 2560 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.7๐
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คะแนน
ควำมพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
4.53
4.65
4.73
4.70

ปี
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 25๖๐

การประเมิน 3 ด้าน
คุณภำพกำรให้บริกำร

ด้ำนควำมเป็นธรรม

4.60
4.70
4.73
4.68

4.50
4.64
4.74
4.82

ด้ำนกำรเข้ำถึง
กำรให้บริกำร
4.50
4.63
4.73
4.60

ที่มำ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557 - 2560

เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดจำกกำรประเมินทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนควำมเป็นธรรม และด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด โดยเป็นกำรสำรวจในหัวข้อกระบวนกำรขั้นตอนกำร
ให้บริกำร บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร สิ่งอำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรที่ได้รับ
จ. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน คปภ. โดยสำนักงำน คปภ.
ได้มีกำรจัดสรรภำรกิจในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ให้กระจำยอยู่ภำยในหน่วยงำนต่ำงๆ ของสำนักงำน คปภ. โดยมีสำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
เป็นหน่วยงำนขึ้นตรงต่อเลขำธิกำร คปภ. รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ เป็นหลัก และมีกองทุนฯ
อยู่ในสำนักงำน คปภ. เขต/จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง ทั้งนี้ สำมำรถจำแนก
ภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ในแต่ละหน่วยงำนของสำนักงำน คปภ. ได้ดังนี้
ทั้งนี้ สำมำรถจำแนกภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในแต่ละหน่วยงำนของสำนักงำน คปภ. ได้ดังนี้
คณะกรรมกำร คปภ.
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย

เลขำธิกำร
ฝ่ำยตรวจสอบ
กิจกำรภำยใน

รองเลขำธิกำร
ด้ำนกฎหมำย คดี และคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ผู้ช่วย
เลขำธิกำร
สำยกฎหมำย
และคดี

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์

ผู้ช่วย
เลขำธิกำร
สำยบริหำร

สถำบันวิทยำกำร
ประกันภัยระดับสูง

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

รองเลขำธิกำร
ด้ำนตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยวิเครำะห์
ธุรกิจประกันภัย

สำนักนำยทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ

รองเลขำธิกำร
ด้ำนกำกับ

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยตรวจสอบคน
กลำงประกันภัย

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยพัฒนำมำตรฐำน
กำรกำกับ

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยกำกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยกำกับธุรกิจ
และกำรลงทุน

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยกลยุทธ์
องค์กร

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สำยส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภำค
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1) สำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ทำหน้ำที่
- วำงแผน กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน
- ศึกษำ วิเครำะห์ และพั ฒ นำระบบ รูป แบบ วิธีกำร เพื่ อกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน
- ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒ นำกรมธรรม์ คุ้มครองผู้ ประสบภัยจำกรถและอัตรำเบี้ ย
ประกันภัย
- รณรงค์ ส่งเสริม ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ
และบทบำทหน้ำที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- บริ ห ำรงำน และก ำกั บ กำรด ำเนิ น กำรจ่ ำ ยค่ ำ เสี ย หำยเบื้ อ งต้ น ไล่ เบี้ ย เรี ย กคื น
ค่ำเสียหำยเบื้องต้น จัดทำงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย ดูแลด้ำนกำรเงิน บัญชี กำรจ่ำย-รับคืนค่ำเสียหำย
เบื้องต้น จัดทำรำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ให้คำปรึกษำ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ รวมถึงประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2) สำยกลยุทธ์องค์กร
- ฝ่ำยกลยุทธ์และบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่ผลักดันและร่วมจัดทำแผนยุทธศำสตร์
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกับสำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ รวมถึงมีกำรติดตำม
ประเมิน ผลกำรดำเนิ นงำน กำรบริห ำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
- กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร ทำหน้ำที่ เผยแพร่ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ส่งเสริมควำมรู้
สิทธิประโยชน์ และโทษที่ได้รับของกำรทำประกันภัยรถภำคบังคับ ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ
3) สำยส่งเสริมและประกันภัยภูมิภำค ทำหน้ำที่ส่งเสริมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำน
กำรประกั น ภั ย รถภำคบั ง คั บ ผ่ ำนโครงกำรต่ ำ งๆ โดยกำรจั ด อบรมควำมรู้ และจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่
ผ่ำนโครงกำรสำคัญ เช่น โครงกำรยุวชนประกันภัย โครงกำรอำสำสมัครประกันภัย เป็นต้น โดยมีสำนักงำน
คปภ. ภำค/จังหวัด ซึ่งอยู่ในกำกับสำยส่งเสริมและประกันภัยภูมิภำค ทำหน้ำที่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น ไล่เบี้ย
เรียกคืน และรณรงค์ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถภำคบังคับ
4) สำยงำนสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ ได้แก่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน เป็นต้น
ทั้งนี้ กำรจัดสรรภำรกิจข้ำงต้น สำนักงำน คปภ. ได้จัดสรรบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ซึง่ ประกอบด้วย พนักงำน คปภ. ที่สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ และลูกจ้ำงกองทุนฯ รำยปี โดยในส่วนของลูกจ้ำง
กองทุนฯ ได้จัดสรรอัตรำกำลังให้กระจำยอยู่ในทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ
ที่จะต้องทำหน้ำที่หลักในกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น จัดทำบัญชีกองทุน และกำรไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น
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2.3 การประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ก. การประเมินสถานการณ์ด้านการเงิน
จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงิน พบว่ำ
1) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินและกำรลงทุนให้สำมำรถ
ชำระหนี้ และมีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของกองทุนฯ ได้ โดยจำก
กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำน พบว่ำ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยมำโดยตลอด

รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูง
กว่า
ค่าใช้จ่าย

2556

2557

2558

2559

2560

225.24

230.87

226.86

215.08

217.81

102.45

135.85

110.91

170.79

128.42

111.01

104.17

47.02

110.49

114.75

2) กำรปรับจำนวนเงินควำมคุ้มครองในส่วนของค่ำเสียหำยเบื้องต้นในอนำคต อำจจะส่งผล
กระทบต่อกำรบริ หำรจั ดกำรกองทุ น ในด้ ำนจ ำนวนเงินค่ ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกั บกำรช่วยเหลื อผู้ ประสบภั ย และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืนจำกลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น
ซึ่งกฎหมำยกำหนดให้กองทุนต้องดำเนินกำรไล่เบี้ยเรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืนจำกผู้ที่ต้องรับผิดชอบทุกรำย
อย่ ำ งไรก็ ต ำม เมื่ อ วิ เครำะห์ ใ นรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ไล่ เบี้ ย เรี ย กเงิ น
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นกรณีตำมมำตรำ 23(1) (3) และ (6) นั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องดำเนินกำร
ไล่เบี้ยเรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืนพร้อมเงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ซึ่งจากผลการดาเนินการที่ผ่านมาปรากฏว่า
โอกาสที่กองทุนฯ จะได้รับชาระหนี้คืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นมีค่อนข้างน้อยมาก และเมื่อถึงที่สุด
แล้ว กองทุนฯ ไม่สามารถไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้น คืนได้ ซึ่งจะทาให้ ผลประกอบการของ
กองทุนฯ ในด้านค่าใช้จ่าย มีจานวนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้
ข. การประเมินสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ
จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำร พบว่ำ
1) ด้ำนกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น พบว่ำ กำรพัฒนำระบบกำรเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลผู้ประสบภัยจำกรถ เพื่อให้สถำนพยำบำล ใช้สิทธิเรียกร้องค่ำรักษำพยำบำลต่อกองทุนฯ หรือบริษัท
ประกันภัยได้โดยตรงผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ำยออนไลน์ (ระบบ e-Claim) ประสบควำมสำเร็จ
ค่อนข้ำงดี จำกข้อมูลพบว่ำ ปั จจุ บั นมีกำรใช้สิ ทธิ์โดยสถำนพยำบำลประมำณร้อยละ 90 ของผู้ ประสบภั ย
ทั้งหมด

Chart แสดงจำนวนผู้ยนื่ ขอรับค่ำรักษำพยำบำล
จำกกองทุนฯ ปี 2556 - 2560
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สัดส่วนกำรใช้สิทธิขอรับค่ำรักษำพยำบำล
ระหว่ำงปี 2556 - 2560
ป

2) ด้ำนกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรเรียกเงินคืนจำกลูกหนี้ฯ พบว่ำ กองทุนฯ มีจำนวนลูกหนี้ฯ
สะสมเพิ่มสูงขึ้นมำก ซึง่ ทำให้กองทุนฯ มีภำระงำนเพิ่มสูงขึ้นด้วย
จำนวนลูกหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น ปี 2556 - 2560

ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ราย
12,902
13,769
16,173
19,474
23,366

จานวนเงิน (ล้านบาท)
192.58
204.49
247.15
315.77
392.39

อี กทั้ งลู กหนี้ ส่ วนใหญ่ มี ฐำนะยำกจน ซึ่ งในระหว่ ำงกำรด ำเนิ น กำร แม้ ว่ ำกองทุ น ฯ
จะสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ ลูกหนี้บำงรำยกำรดำเนินกำรไม่คุ้มค่ำใช้จ่ำย แต่ด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง กองทุนฯ มีควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรให้ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง
กำรปฏิบัติได้ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีควำมจำเป็นต้องพัฒนำกระบวนกำรในกำรไล่เบี้ยเรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้น
คืนให้มีควำมคล่องตัว เพื่อควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 กองทุนฯ
ได้มีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงมีกำรออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เช่น
กำรจัดตั้งคณะปรึกษำเพื่อทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
ปั ญหำและแนวปฏิ บั ติ กำรด ำเนิ นกำรไล่ เบี้ยเรียกคืน กำรกำหนดระยะเวลำปฏิ บัติงำนในแต่ละขั้นตอนของ
กำรไล่เบี้ยเรียกคืน กำรพิจำรณำออกประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงินเพิ่มของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.
๒๕๖๐ กำรพิ จำรณำออกระเบี ยบส านั กงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภั ย
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชาระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น
3) กำรปฏิบัติงำนของกองทุนฯ ต้องอำศัยควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำนที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง
อำทิ สถำนพยำบำล บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด บริษัทประกันภัย เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ และ
สำนักงำนขนส่งในพื้นที่ เป็นต้ น ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
สิทธิที่จะได้รับจำกกองทุนฯ รวมถึงกระบวนกำรและขั้นตอนกำรชดเชยค่ำสินไหมทดแทนและเอกสำรที่ต้องใช้
ในกำรเบิกจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรผู้ประสบภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค. การประเมินสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ
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1) กระบวนกำรด้ำนกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำมำรถสร้ำงควำม
พึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรของประชำชนผู้ประสบภัยจำกรถได้ในระดับดี-ดีมำก แต่ยังขำดกำรรับรู้กำรขอรับ
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุจำกรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งยังขำด
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเอกสำรและขั้นตอนกำรชดเชยค่ำสินไหมทดแทน
2) กำรปฏิบัติงำนของกองทุนฯ ต้องอำศัยควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำนที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง อำทิ
สถำนพยำบำล บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด บริษัทประกันภัย เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ และสำนักงำน
ขนส่งในพื้นที่ เป็นต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้สิทธิกองทุนฯของผู้ประสบภัยผ่ำนสถำนพยำบำล กระบวนกำรสืบสวน
ภำยหลังกำรชดเชยค่ำสินไหมทดแทน และกำรสืบทรัพย์จำกธนำคำร เป็นต้น
ง. การประเมินสถานการณ์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรทุนหมุนเวียนข้ำงต้น พบว่ำ
1) กำรกระจำยภำรกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ของสำนักงำน คปภ.
เพื่ อเป็ น กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรร่ ว มกั น ในกำรปฏิ บั ติ งำนตำมภำรกิ จของส ำนั กงำน คปภ. โดยรวมให้ มี
ประสิทธิภำพ
2) สำนักงำน คปภ. ได้รับควำมเห็นชอบในหลักกำรจำกคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัยในกำรแก้ไขปรับปรุงกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
พ.ศ. 2535 ซึ่งสำนักงำน คปภ. ได้ดำเนินกำรไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ กล่ำวคือ
▪ ด้ำนกำรปรับจำนวนเงินควำมคุ้มครอง และค่ำเสียหำยเบื้องต้น ได้ดำเนินกำรใน ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เมื่อปลำยปี 2557 ได้มีกำรปรับวงเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นส่วนค่ำรักษำพยำบำล
เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่ำ จำก 15,000 บำท/รำย เป็น 30,000 บำท/รำย ส่วนค่ำปลงศพ/ค่ำทดแทนกรณีสูญเสีย
อวัยวะคงเดิมที่ 35,000 บำท/รำย
ส่วนที่ 2 เมื่อกลำงปี 2559 ได้มีกำรปรับวงเงินควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
เพิ่ม 1) ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยและอนำมัย จำก 50,000 บำท/รำย เป็น 80,000 บำท/รำย
2) ควำมคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ จำก 200,000 บำท เป็น 200,000 – 300,000 บำท 3) ควำมคุ้มครอง
ควำมเสียหำยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภำพอย่ำงถำวร จำก 200,000 บำท/รำย เป็น 300,000 บำท/รำย)
▪ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกลำงของรำยกำรและจำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำลและ
ค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจานวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
▪ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนผ่ำนระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim)
โดยมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องตำมแผน
▪ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ตำมคำสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑
3) มีข้อจำกัดในกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพำะพนักงำน
ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงำนกองทุนฯ มีสถำนะเป็นลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงปีต่อปี
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3. การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
สำนั กนำยทะเบี ยนคุ้มครองผู้ ป ระสบภัยจำกรถ ร่วมกับฝ่ำยกลยุทธ์และบริห ำรควำมเสี่ ยง และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ประเมินสถำนะทำงยุทธศำสตร์ โดยใช้กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลสภำพแวดล้อมที่อำจมีผลกระทบต่อ กำรดำเนินงำนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยข้ำงต้นครบทุกมิติ รวมถึงได้พิจำรณำจำกผลกำรศึกษำวิจัยกรอบและข้อเสนอต่อกำรพัฒนำ
ระบบประกัน ภั ย ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ของสถำบั นวิจัยเพื่อกำรพั ฒ นำ
ประเทศไทย (TDRI) และผลกำรส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ย วกับ กำรประกัน ภั ยตำม พ.ร.บ.คุ้ม ครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ ทีส่ ำมำรถนำไปกำหนดทิศทำง นโยบำยที่ชัดเจน สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1 กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย เป็ น กองทุ น ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตำมกฎหมำย มี ก ำรก ำหนด
วัตถุ ป ระสงค์ อ ำนำจหน้ ำที่ รวมถึง แหล่ งที่ ม ำของรำยได้ อ ย่ำงชัด เจน อี กทั้ งจำกผลกำรดำเนิ น งำนที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพท ำให้ มี ทุ น เพี ย งพอ สำมำรถรองรั บ กำรปฏิ บั ติ งำนและนโยบำยต่ ำ งๆ ในกำรคุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถได้เป็นอย่ำงดี
S2 นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำน ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ และ
ควำมเชี่ยวชำญหลำยด้ำน รวม 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ มีอำนำจหน้ำที่
ในกำรกำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 2) คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ทำหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย และ 3) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทำหน้ำที่กำกับกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพตำมแผนงำน ยุทธศำสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
S3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงให้อยู่ภำยใต้ สำนักนำยทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ที่มีควำมรับผิดชอบงำนด้ำนกำรกำกับและขับเคลื่อนกำรคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถทั้งระบบ ทำให้บทบำทภำรกิจของกองทุนฯ ในกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถมีควำมชัดเจนมำกขึ้น
S4 กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย มี ห น่ ว ยบริ ก ำรอยู่ ใ นส ำนั ก งำน คปภ.เขต/จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง และมีโครงสร้ำงพื้นฐำน กระบวนกำรทำงำนที่พร้อม
ต่อกำรพัฒนำ
S5 สำนั กงำน คปภ. มีพันธมิตรและเครือข่ำยที่มีศักยภำพจำนวนมำก เช่น อำสำสมัคร
ประกันภัย สถำนศึกษำ สถำนพยำบำล สมำคมประกันวินำศภัยไทย บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
จำกัด บริษัทประกันภัย รวมถึง หน่วยงำนควำมร่วมมือต่ำงๆ ที่ได้ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงในควำม
ร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ กำรประชำสั ม พั น ธ์ กำรส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ด้ ำ นกำรประกั น ภั ย รถตำม พ.ร.บ. คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ
S6 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน
ในส่วนของกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น
S7 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้มีกำรออกระเบียบสำนักงำน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผ่อนชำระหนี้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น พ.ศ. 2561 ทำให้โอกำสในกำรได้รับเงินคืนจำก
เจ้ำของรถมีเพิ่มมำกขึ้น
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 กองทุน ทดแทนผู้ประสบภัย มีอัตรำกำลังไม่สอดคล้ องกับปริมำณงำน โดยเฉพำะงำน
ไล่เบี้ยเรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
W2 กระบวนกำรท ำงำนของกองทุ น ทดแทนผู้ ประสบภั ย ยังมีขั้ นตอนกำรท ำงำนที่ ไม่
สำมำรถปรับ เปลี่ ย นให้ มีควำมคล่ องตัว เท่ำภำคเอกชน เนื่องจำกมีกำรระบุไว้ชัดเจนในพ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ เช่น กำรลงทุน เอกสำรที่ต้องใช้ กำรฟ้องร้องดำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นต้น
W3 มี ข้ อจ ำกั ดด้ ำนงบประมำณในกำรบริห ำรจัด กำรส ำนั กงำนกองทุ น ฯ ซึ่ งกฎหมำย
กำหนดให้สำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอำจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของดอกผลของ
เงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นของกองทุน
W๔ กำรติดตำมไล่เบี้ย เรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้อ งต้นคืนกองทุนฯ บำงกรณี ส่งผลกระทบ
ภำพลักษณ์ และชื่อเสียงของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสำนักงำน คปภ.
W๕ กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทั่วประเทศ ขำดควำมต่อเนื่อง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1 ควำมก้ำวหน้ำ ควำมทันสมัย และประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะ ช่วยให้
กำรดำเนินงำนของกองทุน ทดแทนผู้ประสบภัย สำมำรถเข้ำถึงและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
O2 ปัจจุบันอัตรำผู้ใช้รถมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงต้องเร่งกำรประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยรถตำม พ.ร.บ.ฯ อย่ำงต่อเนื่อง
O3 สังคมไทยในระดับภูมิภำคมีเครือข่ำยภำคประชำชนในระดับท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมำก
ซึ่งสำมำรถเป็นเครือข่ำยในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันภัยรถตำม พ.ร.บ. ได้ครอบคลุม
ในทุกระดับทั่วประเทศ และเป็นช่องทำงสำคัญในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลควำมรู้ได้เป็นอย่ำงดี
O4 บริ ษั ทกลำงคุ้ มครองผู้ ประสบภั ยจำกรถ จ ำกั ด จั ดตั้ งขึ้ นตำมกฎหมำย และมี สำขำ
กระจำยอยู่ทั่วประเทศ และกองทุนฯ สำมำรถมอบหมำยให้บริษัท กลำงฯ ดำเนินกำรให้บริกำรประชำชนและ
รณรงค์ส่งเสริมควำมรู้แทนกองทุนฯ ได้
อุปสรรค (Threats)
T1 ประชำชนไม่เห็นควำมสำคัญและตระหนักถึงควำมจำเป็นของกำรทำประกันภัยรถ
ตำม พ.ร.บ. รวมทั้งขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรประกันภัย
T2 กลไกในกำรลงโทษผู้ที่ไม่ได้ทำประกันภัยไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ และผู้ขับขี่ไม่ตระหนักถึง
ควำมสำคัญ และโทษที่จะได้รับจำกกำรทำประกันภัยรถตำม พ.ร.บ. ได้
T3 มีรถจำนวนมำกในพื้นที่ต่ำงจังหวัดที่ไม่ชำระภำษีประจำปีกับกรมกำรขนส่งทำงบก
จึงไม่สำมำรถอำศัยข้อกฎหมำยที่ว่ำ ไม่สำมำรถชำระภำษีได้ ถ้ำไม่มีกำรทำประกันภัยรถตำม พ.ร.บ.ฯ
T4 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบกำรจัดทำประกันภัย เช่น สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ กรมกำรขนส่งทำงบก ไม่ให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบกำรจัดทำประกันภัยรถอย่ำงจริงจัง
T5 ผู้ประสบภัยจำกรถส่วนใหญ่ ยังไม่ทรำบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจำกกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย โดยโอกำสที่ผู้ประสบภัยจำกรถจะทรำบและใช้สิทธิจำกกองทุนฯ จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว
และได้รับคำแนะนำจำกบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น บุคลำกรในโรงพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
เจ้ำหน้ำที่กู้ภัย เป็นต้น
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T6 ขำดควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรสืบสวนหรือสืบทรัพย์
ภำยหลังจำกกำรชดเชยค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจำกรถ
T7 ลูกหนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน โอกำสที่จะได้รับชำระหนี้คืนน้อยมำก
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 256๒ – 256๔
กองทุน ทดแทนผู้ ป ระสบภัย ภำยใต้กำรกำกับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ศึกษำและประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
ที่ส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนิ นงำนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ยังคงยึดกรอบหลักกำรเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมคำดหวังของผู้ มีส่ วนได้เสีย ทุกภำคส่ วน อันประกอบด้วย ผู้ ประสบภัยจำกรถ ประชำชนทั่วไป
บุคลำกรในองค์กร หน่วยงำนภำครัฐที่กำกับดูแล รวมถึงบริษัทประกันภัยและสอดคล้องกับพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยได้ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กองทุนฯ (แผน 3 ปี) โดยวิเครำะห์และประเมินปัจจัยแวดล้อม
ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์กองทุนฯ สำหรับปี 256๒ – 256๔
2. กำรประเมินสถำนกำรณ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิเครำะห์ตำม Balanced
Scorecard ทั้ง 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรเงิน ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้ำนกำร
บริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน
3. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 256๒ ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ๓ ปี (ปี 256๒ – 256๔) แผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำน คปภ. ระยะ ๕ ปี แผนยุทธศำสตร์
สำนักงำน คปภ. ปี ๒๕๖๒ และยึดหลักตำมมำตรกำรสำคัญที่จะพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรดำเนินงำน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทิศทางการดาเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 256๒ - 256๔
จำกกำรวิเครำะห์และประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พบว่ำ
ก้ ำ วต่ อ ไปของกำรด ำเนิ น กำรกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย นั้ น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ควำมท้ ำ ทำย และกำร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่เข้ำสู่ยุคสังคมดิจิทัลมำกขึ้น และสอดรับกับ
นโยบำย ๔.๐ ของรัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ นำยกรัฐมนตรี ซึ่งทำให้กำร
ดำเนิ น งำนของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ต้ องมีก ำรพั ฒ นำกระบวนกำรท ำงำนให้ ส อดคล้ องต่ อกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภำพรวมในกำรดำเนินงำนกองทุน ทดแทน
ผู้ประสบภัย ซึ่งมีประเด็นหลัก 2 ประกำร คือ
1. ด้ำนบุคลำกร : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังมีอัตรำกำลังไม่สอดคล้องกับปริมำณงำน
และเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนยังมีประสบกำรณ์และควำมชำนำญไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนเชิงลึก อีกทั้งกำรขำด
องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรติดตำมไล่เบี้ยเรียกเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืนกองทุนฯ จำกผู้ต้องรับผิดชอบ ซึ่งในอนำคต
งำนในส่วนนี้จะมีสัดส่วนปริมำณงำนเพิ่มสูงขึ้นมำก อันเป็นผลสืบเนื่องจำกปริมำณงำนที่สะสม ประกอบกับ
มีผู้ประสบภัยยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจำนวนมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม
มีสั ญ ญำณและแนวโน้ มที่ดีที่ จ ะมีกำรแก้ปัญ หำในเรื่องนี้ เนื่องจำกในขณะนี้ ส ำนั กงำน คปภ. ได้มีกำร
วิเครำะห์อัตรำกำลังใหม่ให้สอดคล้องกับปริมำณงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ซึ่งจะทำให้กองทุน
ทดแทนผู้ป ระสบภัยสำมำรถคัดสรรบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับภำรกิจงำนได้เพิ่มมำกขึ้น
พร้อมกันนี้ สำนักงำนกองทุน ทดแทนผู้ประสบภัยได้มี กำรกำหนดแผนงำนในด้ำนกำรพัฒ นำทักษะและ
ควำมรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรอีกด้วย
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2. จำกกำรที่ มี ผู้ ประสบภั ยยื่ นขอรับค่ำเสี ยหำยเบื้ องต้นจำกกองทุ นทดแทนผู้ ประสบภั ย
มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น คำดว่ำมำจำกสำเหตุหลัก 2 ประกำร คือ 1) กำรเพิ่มจำนวนเงินควำมคุ้มครองในส่วนของ
ค่ำเสียหำยเบื้องต้น และ 2) ปริมำณรถไม่จัดทำประกันภัยมีจำนวนมำก โดยเฉพำะรถจักรยำนยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ ในส่ วนภูมิ ภำค เป็ นรถที่ ใช้งำนมำนำน สภำพไม่ สมบู รณ์ มี กำรดัดแปลงซ่อมแซมที่ ไม่ ได้ มำตรฐำน ไม่ มี
หลักฐำนแสดงกำรจดทะเบียน เป็นรถไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยจำกกรมกำรขนส่งทำงบก
และไม่มีกำรเสี ยภำษีประจำปี ทำให้ เมื่ อเกิดอุบัติเหตุ กองทุนทดแทนผู้ ประสบภัยมีภำระหน้ำที่ ในกำรจ่ำย
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ผลทีต่ ำมมำ คือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องดำเนินกำรไล่เบี้ยเรียก
เงินคืนกองทุนฯ จำกเข้ำของรถหรือผู้ก่อเหตุ ซึ่งมีภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยและบุคลำกร
ดังนั้น แผนยุ ทธศำสตร์ กองทุนฯ ในช่วงปี 256๒ – 256๔ กองทุนฯ จึงมีเป้ำหมำยที่จะ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ โดยให้มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำน เพื่อให้หน่วยบริกำรของสำนักงำน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั่วประเทศมีมำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
โดยอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและให้มีกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
• กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรไล่เบี้ยเรียกคืนเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้น โดยมีกฎระเบียบให้มี
กำรผ่อนชำระ และระบบงำนที่เอื้อต่อกำรผ่อนชำระหนี้คืน รวมถึงเพิ่มกระบวนงำนติดตำมกำรไล่เบี้ยเรียก
คืนและจำหน่ำยบัญชีลูกหนี้กองทุนเป็นหนี้สูญ
• กำรประชำสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชำชนมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ำ ใจทั้ งสิ ท ธิ แ ละหน้ ำที่ ข องกำรท ำ
ประกันภัยรถตำม พ.ร.บ. และบทบำทหน้ำที่กองทุนฯ เพื่อให้รถเข้ำสู่กำรประกันภัยรถภำคบังคับให้มำกขึ้น
และเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระสบภั ย มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจสิ ท ธิ ข องตนมำกขึ้ น รวมถึ งกำรสร้ำ งเครื อ ข่ ำ ยด้ ำ นกำร
ประกันภัยให้เข้ำถึงประชำชนในทุกพื้นที่
• กำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ให้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ มีทักษะและประสบกำรณ์ รวมทั้งมีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ซึ่งผลจำกกำรทบทวน พบว่ำ แผนยุทธศำสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี
มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจหลักของกองทุนฯ รวมทั้งยังสำมำรถรองรับปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของประเด็นยุทธศำสตร์
ได้มีกำรปรับถ้อยคำในส่วนของยุทธศำสตร์ที่ ๓ ให้มีควำมชัดเจนขึ้น สำมำรถสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงำนหลักที่ขับเคลื่อนกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรที่มีมำตรฐำน
พันธกิจ
1. จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจำกรถ
2. รณรงค์และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนตระหนักถึงควำมสำคัญและ
ประโยชน์ของกำรประกันภัยรถ รวมถึงโทษจำกกำรไม่ทำประกันภัยรถตำม พ.ร.บ.ฯ
3. ยกระดั บ กำรบริ ห ำรจั ดกำรกองทุ น ให้ มี ค วำมโปร่ งใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และ
เป็นมำตรฐำน
วัตถุประสงค์/ 1. เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถให้ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมหลักเกณฑ์
เป้าประสงค์
ที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. เพื่อให้เจ้ำของรถ ผู้ ประสบภัยจำกรถ และประชำชนตระหนักถึง สิทธิ หน้ำที่
ควำมสำคัญ ควำมจำเป็นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ
รวมถึงผลของกำรไม่จัดทำประกันภัยรถตำม พ.ร.บ.
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3. เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้มีมำตรฐำน และส่งเสริม
สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนตำมพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ
พ.ศ. 2535 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้ บริกำร และกำรคุ้มครองสิ ทธิ
ประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัยรถตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมจำเป็น
ของกำรประกันภัยรถตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. 2535
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าหมาย 1. ผู้ประสบภัยจำกรถได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำอย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว
เชิงกลยุทธ์ 2. ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงสิทธิและหน้ำที่ของตนเองจำกกำรประกันภัย
รถตำม พ.ร.บ.ฯ
๓. กำรให้บริกำรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีคุณภำพและเป็นธรรม
3. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีมำตรฐำน โปร่งใส
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
แผนยุ ทธศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงานและคาอธิบาย โดยแบ่ ง
ยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ด้านตามหลัก Balanced Scorecard ดังนี้
Financial

Stakeholder
บริหารจัดการให้มที ุน
เพียงพอรองรับการ
ดาเนินงานตามภารกิจ

สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความจาเป็นของการ
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

Internal Process
ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร
และกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้ำนกำรประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

Learn & Growth
พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของ
กองทุนฯ

เพิ่มศักยภำพกำร
ติดตำมไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่ำเสียหำยเบื้องต้น

พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
เชื่อมโยงข้อมูล

พัฒนำศักยภำพ
บุคคลำกรของกองทุนฯ
ให้รองรับกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ
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เมื่อจาแนกยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของกรมบัญชีกลางและ
บริษัทที่ปรึกษา สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ด้ำน
กองทุนฯ มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
กำรเงิน
ที่เพียงพอรองรับกำรดำเนินงำนตำม
บทบำทและภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ด้ำน
ปฏิบัติกำร

แผนงานและคาอธิบาย
ตัวชี้วัด
กองทุนฯ ไม่มีตัวชี้วัด
- พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม ทำงด้ำนกำรเงิน เนื่องจำก
เป็นกองทุนฯ ทีต่ งั้ ตำม
และภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
เจตนำรมณ์ในด้ำนกำร
สงเครำะห์และทำกำร
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ
เดือดร้อนและไม่ได้รับควำม
คุ้มครอง และไม่มี
วัตถุประสงค์ในกำรหำ
รำยได้เข้ำกองทุนฯ
- ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและรู้สิทธิ - ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร และ
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 กำร
หน้ำที่ของตนเองจำกกำรประกันภัยรถตำม กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย พัฒนำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.
กำรปฏิบัติงำนตำมพระรำช
รถตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
- ผู้ประสบภัยจำกรถได้รบั กำรช่วยเหลือ จำกรถ พ.ศ. 2535
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
เยียวยำอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
จำกรถ
- เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับ
ตำมหลักธรรมำภิบำล
ควำมสำเร็จของกำรจัดจ้ำง
- เสริมสร้ำงศักยภำพของกองทุนทดแทน
พัฒนำระบบกำรผ่อนชำระ
ผู้ประสบภัย
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกองทุนฯ ค่ำเสียหำยเบื้องต้น
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ และ
ภำคเอกชนในกำรอำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรประชำชนและผู้ประสบภัยจำกรถ
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535
- ปรับปรุงคู่มือตีควำมกรมธรรม์คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535
- นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำร
ปฏิบัติงำนและให้บริกำรผู้ประสบภัยจำกรถ
ผลผลิต (Output) :
- รำยงำนผลกำรศึกษำโครงสร้ำงและ
รูปแบบกำรจัดกำรกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
- มีคู่มือปฏิบัตงิ ำนตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
- มีคู่มือตีควำมกรมธรรม์คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
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แผนงานและคาอธิบาย
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ที่ได้รบั กำร
ปรับปรุง
- มีระบบกำรผ่อนชำระค่ำเสียหำย
เบื้องต้นและคู่มือกำรใช้งำนระบบกำรผ่อน
ชำระค่ำเสียหำยเบื้องต้น
- ประชำชนและผู้ประสบภัยจำกรถ
ได้รับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
ผลลัพธ์ (Outcome) :
- ผู้ประสบภัยจำกรถได้รบั กำร
ช่วยเหลือเยียวยำอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
ด้ำนผู้มสี ่วน - ผู้มีส่วนได้เสียมีควำมพึงพอใจต่อ
- ประชำสัมพันธ์ผำ่ นสื่อที่หลำกหลำย
ได้ส่วนเสีย คุณภำพกำรให้บริกำรของกองทุนทดแทน ครอบคลุมประชำชนทั่วประเทศ
ผู้ประสบภัย
- พัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรประกันภัยที่
- ผู้ประสบภัยจำกรถได้รบั กำรเยียวยำ
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับประชำชน
เบื้องต้นอย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว
- บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ผู้ประสบภัย
หรือทำยำทผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ำงต่อเนื่อง

ด้ำนกำร
พัฒนำทุน
หมุนเวียน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี มีมำตรฐำน โปร่งใส

ผลผลิต (Output) :
- ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รู้สิทธิ หน้ำที่ของกำรทำประกันภัยรถตำม
พ.ร.บ.ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
- ผู้ประสบภัยจำกรถมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรงำนขอรับค่ำเสียหำย
เบื้องต้นอย่ำงน้อยร้อยละ 80
- จำนวนเครือข่ำยด้ำนกำรประกันภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ผลลัพธ์ (Outcome) :
- ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
จัดทำประกันภัยเพิ่มขึ้น
- ผู้ประสบภัยจำกรถได้รบั กำรบริกำร
ที่ดี รวดเร็วและเหมำะสม
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกองทุนฯ ให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะและ
ประสบกำรณ์ มีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ
ของควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประกันภัย
รถยนต์ภำคบังคับ
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ 4.1 กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรของ
กองทุนฯ ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีทักษะและ
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แผนงานและคาอธิบาย
- พัฒนำศักยภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรเชื่อมโยงข้อมูล
- เพิ่มศักยภำพกำรติดตำมไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่ำเสียหำยเบื้องต้น
- พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กองทุนฯ
- ศึกษำโครงสร้ำงและรูปแบบกำรจัดกำร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ตัวชี้วัด
ประสบกำรณ์ มีพฤติกรรม
เป็นผู้ให้บริกำรที่ดี สำมำรถ
รองรับกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศและดิจทิ ัล
ตัวชี้วัดที่ 4.3 กำรเพิ่ม
ศักยภำพกำรติดตำมไล่เบี้ย
เรียกคืนค่ำเสียหำยเบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่ 4.4 กำรบริหำร
ผลผลิต (Output) :
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
- บุคลำกรของกองทุนฯ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีทักษะและประสบกำรณ์และ ภำยใน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ระดับ
มีพฤติกรรมในกำรเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี
- ผลกำรศึกษำปรับเปลี่ยนกระบวนงำน ควำมสำเร็จของกำรศึกษำ
โครงสร้ำงและรูปแบบกำร
กองทุนฯ เข้ำสู่กำรทำงำนในระบบดิจิทลั
จัดกำรกองทุนทดแทน
ครบวงจร (e-Office)
- จำนวนเงินที่กองทุนฯได้รบั ชำระหนี้คนื ผู้ประสบภัย
จำกกำรไล่เบี้ยเรียกคืนตำมมำตรำ 26 แห่ง
พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2 ของมูลหนีค้ งค้ำง
ผลลัพธ์ (Outcome) :
- กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีมำตรฐำน

