
แผนยทุธศาสตรก์องทนุทดแทนผูป้ระสบภยั ปี 256๔ – 256๖ 

1.  ความเปน็มา บทบาทและหน้าทีข่องกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย  

1.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ในปี พ.ศ. 2506 กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการริเริ่มยกร่างพระราชบัญญัติประกันภัย
รถยนต์เพ่ือบุคคลที่ 3 โดยมีสาระสำคัญ คือ เจ้าของรถ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ หรือผู้ที่นำรถจดทะเบียน       
ในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะต้องวางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียน หรือทำ
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอก ที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุทาง
ถนน แต่การผลักดันร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ประสบผลสำเร็จ 

ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการศึกษายกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกในปี พ.ศ. 2511  
และ 2520 โดยมีหลักการเดียวกัน แต่เพ่ิมหลักการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่า รถคันใด
ก่อให้เกิดความเสียหาย และให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็น รายปีเพ่ือเป็น
กองทุนสำหรับจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ยุติการดำเนินงานไป ต่อมาในสมัย 
ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ       
ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นภาระของผู้ประสบภัยจากรถท่ีจะต้องช่วยเหลือตัวเองหรือเป็นภาระของรัฐบาล          
ที่จะต้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพ จึงได้มีคำสั่งที่ 16/2526        
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2526 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือหามาตรการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขึ้น 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจึงได้นำร่างพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพ่ือบุคคลที่ 3 พ.ศ. ... ฉบับหลังสุดที่
กระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างขึ้นมาพิจารณาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยสาระสำคัญของการปรับปรุง มีดังนี้ (1) เพ่ิมบทบัญญัติการยึดรถและขายทอดตลาด กรณีเจ้าของรถ
ฝ่าฝืนกฎหมาย (2) ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (3) ให้มีสำนักงานกองทุ นทดแทน
ผู้ประสบภัยขึ้นในกรมการประกันภัยเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน และ (4) เปลี่ยนชื่อจาก “พระราชบัญญัติ
ประกันภัยรถยนต์เพ่ือบุคคลที่ 3” เป็น “พระราชบญัญตัิคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ...” ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2528  และได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นชอบ แต่
รัฐบาลได้สิ้นสุดวาระลงก่อน 

อย่างไรก็ตาม ในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส
ระเบิดที่ถนนเพชรบุรี และอุบัติเหตุรถบรรทุกดินระเบิดที่จังหวัดพังงาในเวลาใกล้เคียงกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓  
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้นำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. .... เสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และในระหว่างการพิจารณา
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ยึดอำนาจทำให้กฎหมายฉบับนี้ต้องตกไป 

จนกระทั่ ง กระทรวงพาณิชย์ได้นำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...              
เสนอคณะรัฐมนตรี และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมและกฎหมายตามลำดับ     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534  และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ในที่สุดสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535  

ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง การขอตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถใหม่ พร้อมทั้งได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งขยายเวลาบังคับใช้ไปอีก 180 วัน เนื่องจากพระราชบัญญัติ
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คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติไม่เหมาะสมบางประการ และยังมีปัญหาในการบังคับใช้ 
และการปฏิบัติตาม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปก่อน เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว        
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

สำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535       
ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย     
เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และยังกำหนดให้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยในช่วงแรกของการจัดตั้ง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น รัฐบาลได้จัดทุนประเดิมจำนวน ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กองทุนฯ 
เริ่มดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23 เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่
กฎหมายใช้บังคับ (วันที่ 5 เมษายน 2536)  นอกจากนั้น กฎหมายยังกำหนดให้มีสำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือดำเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนทดแทน 

มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราช 
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ดังนี้.... 

มาตรา 23  ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 

(1) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน 

(2) รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง 
กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

(3) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือ
มาตรา 9 

(4) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไป หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 
(5) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน หรือ 
(6) รถตามมาตรา 8 ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 

1.2 บทบาทหน้าที่กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งได้รับอันตรายและความเสียหายทั้ งแก่ชีวิตและร่างกาย  
(แต่ไม่รวมความเสียหายของทรัพย์สิน) ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน 
อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่งว่า  
จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชยตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการ
ศพในกรณีเสียชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัท
ประกันภัยหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดื อดร้อนของ
ผู้ประสบภัยและทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย นอกเหนือจากการชดเชย กฎหมายฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริม 
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และสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ทั้งของประชาชน  ผู้ได้รับความเสียหายและของรัฐบาลในด้านประชาสงเคราะห์อีกด้วย  

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับคำร้องขอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถสามารถรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
กำหนดไว้ตามมาตรา 23 ดังนี้  

(1) อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 

      ตามที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย แต่เมื่อเจ้าของรถ (หมายถึงผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
ในรถ หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ หรือผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ไม่ทำประกันภัย และไม่ยอมจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้น หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นไม่ครบจำนวน กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

(2) อุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ในขณะที่รถถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน 

      ในกรณีที่ขณะที่เกิดเหตุรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ 
เนื่องจากรถนั้นถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้
ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน แม้รถคันนั้นจะมีประกันภัยรถภาคบังคับอยู่แล้ว แต่บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายในกรณีนี้ ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้
จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

(3) อุบัติเหตุที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย 

       ในกรณีที่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถคันนั้น และรถ
คันนั้นไม่มีประกันภัย การติดตามสืบหาเจ้าของรถมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่ทันกาล กฎหมาย 
จึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

(4) อุบัติเหตุในกรณีที่ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี) 

       ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน แต่ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิด
ความเสียหาย กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

(5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจำนวน 

      ในกรณีท่ีเจ้าของรถได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับไว้กับบริษัทประกันภัยแล้ว หากปรากฏว่าบริษัท
ที่รับประกันภัยนั้น ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ หรือจ่ายไม่ครบจำนวนกฎหมาย
จึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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(6) อุบัติเหตุจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย 

      พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ยกเว้นให้กับรถบางประเภทที่ไม่ต้อง
จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ ดังนั้น ในกรณีที่รถประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย  
แก่ผู้ประสบภัย กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถ มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

นอกเหนือจากการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถตามกรณีข้างต้นแล้ว กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ได้แก่  

• บริหารเงินและการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง  
และ ยังต้องมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสำนักงาน 

• พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้อง 
และเป็นธรรม 

• ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามจำนวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถไล่เบี้ย
เรียกคืนค่าเสียหายจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 26 หรือใช้สิทธิยึดรถที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายตามมาตราที่ 28 - 30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตราที่ 31 หรือ
ใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตามมาตราที่ 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี 

• ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

• พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความสมบูรณ์
และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
• จัดทำและดำเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจำปี โดยมุ่งเน้น

ผลงาน และจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 

1.3 แหลง่เงนิทนุและโครงสรา้งของกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดแหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

  •  เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  เป็นทุนประเดิมจำนวน 300 ล้านบาท 
• เงินที่บริษัทประกันจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 36 กล่าวคือ ให้บริษัทประกันภัย

จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกรอบ 3 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัย
ที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละรอบ 3 เดือน และเงินเพ่ิมที่ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ คือหากบริษัท
ประกันภัยใด ไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 36 บริษัท
ประกันภัยนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย 

(ปัจจุบัน กฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับ
แต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยนั้น ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดย
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ให้นำเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบสามเดือนนั้น มารวมคำนวณเป็นเบี้ย
ประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น) 

• เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
• เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 
• เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
• ดอกผลของเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

     - เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32   
และท่ีมีผู้อุทิศให้ 

    - เงินรายได้อ่ืน ๆ 
สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนฯ ปัจจุบันมีสำนักงาน ดังนี้      
(1) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสำนักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  (2) สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จำนวน 69 แห่ง และสำนักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต จำนวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา) 

1.4 กระบวนการจ่ายคา่เสยีหายเบือ้งตน้ของกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ให้คำจำกัดความของความเสียหายที่ได้รับ
ความคุ้มครองและผู้ที่ ได้รับความคุ้มครองไว้ว่า ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง คือ ความเสียหาย 
ต่อร่างกาย อนามัย หรือชีวิตของผู้ประสบภัยจากรถ อันเนื่องมาจากรถที่ใช้หรือรถที่อยู่ในทาง หรือเนื่องจาก
สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถ  และอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย  ส่วนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น  
คือ ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย และชีวิต อันเนื่องมาจากรถท่ีใช้หรือรถที่อยู่ในทาง 
ทั้งนี้ หมายรวมถึงผู้ที่อยู่ในรถและผู้ที่อยู่นอกรถ ซึ่งได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก และทายาทโดยธรรม
ของผู้ประสบภัยจากรถ (กรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต)   

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดเชยเป็นค่าเสียหายจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทุพพลภาพ และค่าปลงศพ เพียงวงเงินเบื้องต้นของระบบประกันภัยภาค
บังคับ  ซึ่งตารางที่ 1 แสดงถึงวงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของไทยในปัจจุบัน 

ตารางที ่1  : วงเงนิความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

ค่าเสยีหายเบือ้งตน้ในแตล่ะกรณี  ค่ารกัษาพยาบาล ค่าปลงศพ/ชดเชยการเสยีชวีติ/ 
ชดเชยทพุพลภาพ 

อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย 
มาตรา 23 (1) 30,000 บาท 35,000 บาท 

อุบัติเหตุกรณชีนแล้วหนี มาตรา 23  (4) 30,000 บาท 35,000 บาท 
อุบัติเหตุจากรถยกเว้นการทำ
ประกันภัย มาตรา 23 (6) 

30,000 บาท 
 

35,000 บาท 
 

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

30,000 บาท 35,000 บาท 
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สำหรับกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ประสบภัยจากรถสามารถขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 6 กรณี ตามมาตรา 23 ดังที่กล่าวถึงในหัวข้อ 1.2 โดยกระบวนการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑไ์ว้
ดังนี้ 

(1) เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และผู้ประสบภัยไม่สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถซึ่ง
มิได้จัดทำประกันภัย หรือจากบริษัทที่รับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ก. ความเสียหายต่อร่างกาย 
ก-1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มี 

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ก-2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ 
ก-3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน 
ก-4. กรณีมีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือ

ความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายนั้นด้วย 
ข. ความเสียหายต่อชีวิต 

ข-1. สำเนามรณะบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ซึ่งสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 

ข-2. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน 
(2) ผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน มีดังต่อไปนี้ 

ก. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย ให้ผู้ประสบภัยร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ 
สามารถมอบอำนาจให้สถานพยาบาลที่รักษาพยาบาลร้องขอได้ หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลที่รักษาพยาบาล  รวมถึงทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
ผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้ 

ข. ความเสียหายต่อร่างกายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพให้ผู้ประสบภัยร้องขอ  หรือ
ทายาท หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้ 

ค. กรณีความเสียหายต่อชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ 
(3) กรณีที่บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่

ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวนที่ต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง 
ดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย 
ข. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ 
ค. วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัย 

(หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้สถานพยาบาลที่รับรักษาผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยแจ้งแทนได้) 
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(4) การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ นั้น กฎหมายจำกัดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 180 วัน  
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

 

กระบวนการในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

รปูที ่1  : กระบวนการจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

 
 

 

 

 
หมายเหต ุ: กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ภายใน 7 วัน นบัตัง้วันที่ไดร้ับการรอ้งขอ และไดร้บัเอกสารครบถ้วน 
โดยไมต่อ้งรอพสิจูนถ์กูผิด 

ที่มา :  กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
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๒. ผลการดำเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละการประเมนิสถานการณก์องทนุทดแทนผูป้ระสบภยั  

ก. ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

ที่มา :  รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี กรมบัญชีกลาง ปี 2558 – 256๒ 
โดยปี 2558 - 2561 ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน 
 

ในปีบัญชี 2562 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีผลการประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ยและคะแนน
ประเมินผลทุกด้านเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 3.00 คะแนนขึ้นไป) 
ดังนั้น จึงมีผลการประเมิน “ผ่าน” โดยกองทุนฯ มีผลการเฉลี่ยเท่ากับ 4.1784 คะแนน และมีผลคะแนนใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 

• การเงิน (10%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3.1200 โดยในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ 
ได้รับชำระหนี้คืน จากเจ้าของรถจำนวนเงินรับคืน 16,521,053.04 บาท และมียอดคงค้างปี 
2562 ที่หักหนี้สูญเท่ากับ 580,093,617.96 คิดเป็นร้อยละ 2.85 

• การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (25%) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4.9248   
ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยมีการทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมของทุน รวมถึงร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์  
ภาคบั งคับ  อยู่ที่ ร้อยละ 94.53 และร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย  
อยู่ที่ร้อยละ 100 จึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 

• การปฏิบัติการ (30%) ระดับคะแนนอยู่ ในเกณฑ์ระดับ  3.9340 ซึ่ งดีกว่าเป้าหมาย  
โดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2562 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการอย่าง
ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงมีการจัดจ้างผู้รับจ้างในการเร่งรัดการติดตามไล่เบี้ย
เรียกคืน และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ร้อยละ 81.51 
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• การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (15%) ในภาพรวมระดับคะแนนอยู่ที่ 4.5167 โดยมีประเด็น 

ที่สามารถพัฒนา และปรับปรุงได้อีก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
เช่น การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร และด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล เช่น การระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานที่
ดีกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 

• การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง (10%) ในภาพรวม
ระดับคะแนนอยู่ที่ 4.2563 สูงกว่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อีก 
ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ตัวชี้วัดและประเมินตามแผนปฏิบัติการยังไม่มีความ
ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดตามและประเมินได้จริง เป็นต้น 

 

• การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (10%) ในภาพรวมระดับคะแนนอยู่ที่  
3.5190 โดยมีประเด็นที่ สามารถพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลรายเดือน และ
การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 

ข. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

การบริหารเงินและการลงทุ น  เป็ นหน้ าที่ สำคัญของกองทุ นทดแทนผู้ ป ระสบภั ย  
เพ่ือให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น และการชำระค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ข-1. สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

                             หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 

• สินทรัพย์รวมของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 3.03 
ต่อปี โดยเพ่ิมจาก 2,826.63 ล้านบาท 
ในปี 2558 เป็น 3,183.31 ล้านบาท  
ในปี 2562 

• ในปี 2562 ส่วนของหนี้สินของกองทุนฯ 
มู ลค่ าหนี้ สิ นหมุนเวี ยนของกองทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัยอยู่ที่ 4.87 ล้านบาท 
ซึ่งมีสัดส่วนน้อย โดยน้อยกว่าร้อยละ 1 
ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด 

 
 
 
 



10 
. 

 
1.25%
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  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

  เงินลงทุนชั่วคราว 

  ลูกหน้ีค่าเสียหายเบื้องต้น 

  ลูกหน้ีเงินยืม

  ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน

  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

  รายได้ค้างรับ

 
 

 

 

  

                                                      
                                                                                                        

• ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า  
เงินลงทุ นมี สั ดส่ วนสู งที่ สุ ด คิ ด เป็ น 
ร้อยละ 80.29 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ทั้งหมด โดยประกอบด้วยเงินสดและ 
เงินฝากธนาคาร ร้อยละ 1.25 และเป็น
เงินลงทุนชั่วคราว ร้อยละ 79.04 
 

• สั ดส่ วน รองล งม า ได้ แก่  ลู กห นี้
ค่าเสียหายเบื้ องต้น คิดเป็นร้อยละ 
16 .88  ซึ่ งเป็ นส่ วนของการจ่ าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ตามมาตรา 23 (1) 
มาตรา 23 (3) มาตรา 23 (5) และ
ม า ต ร า  2 3 (6 )  โด ย ก อ ง ทุ น ฯ  
มีภาระหน้าที่ต้องไล่เบี้ยเงินค่าเสียหาย
ที่จ่ายไปคืน พร้อมทั้ งเงินเพ่ิมตามที่
กฎหมายกำหนด  

 
                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

• มูลค่ าการจ่ ายค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ น  
มี แ น ว โน้ ม เพ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า งชั ด เจ น  
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจาก 
มีการปรับเพ่ิมวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
กรณีบาดเจ็บ จาก 15,000 บาท เป็น 
30 ,000 บาท มีผลบั งคับใช้ ตั้ งแต่  
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 แต่อัตราการ
เพ่ิม-การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพ่ิมขึ้น
ใน สั ด ส่ วน ที่ ล ด ล ง เมื่ อ เที ย บ กั บ 
ปีก่อนหน้า 
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ตารางที ่2  : งบแสดงฐานะทางการเงนิ                  หน่วย : บาท 

 
 

      หน่วย : บาท 

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

 
 

 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน      
- เงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคาร  
282,836,899.93 8,932,709.62 25,970,431.64 29,723,434.64 28,961,323.29 

- เงนิลงทนุชัว่คราว  2,276,696,934.09 2,428,675,764.35 1,720,627,903.74 1,689,235,684.34 1,834,133,031.99 
- ลกูหนีค้า่เสยีหาย

เบือ้งตน้  
247,153,262.69 315,776,806.85 322,545,374.94 315,643,051.47 391,727,578.52 

- ลกูหนีเ้งนิยมื 1,112,439.00 10,200.00 - 152,519.30 334,004.00 
- คา่ใชจ้า่ยรอเรยีก

คนื 
472,478.30 432,345.30 379,598.80 347,551.80 329,962.80 

- คา่เบีย้ประกนัภยั
จ่ายลว่งหน้า 

461,829.45 459,783.29 464,003.84 468,224.38 438,680.55 

- รายไดค้า้งรบั 53,893,727.95 64,537,569.21 54,531,072.29 59,698,567.59 64,668,405.06 
รวมสนิทรพัย์
หมุนเวยีน  

2,862,627,571.41 2,818,825,178.62 2,124,518,385.25 2,095,269,033.53 2,320,592,986.21 

สดัสว่นของ
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
(รอ้ยละ) 

(100.00) (95.06) (70.54) (68.92) (72.90) 

- เงนิลงทนุระยะ
ยาว  

- 146,559,412.15 883,177,792.67 941,933,969.92 856,933,969.92 

- สนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน  
  - สทุธ ิ

- - 4,246,105.56 3,132,047.82 5,779,089.62 

รวมสนิทรพัย ์  2,826,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,942,283.48 3,040,335,051.27 3,183,306,045.75 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

หน้ีสินหมุนเวียน      

- คา่เสยีหาย
เบือ้งตน้คา้งจา่ย  

151,921.00 226,523.75 1,331,144.37 143,678.00 11,610.00 

- คา่ใชจ้า่ยคา้ง
จา่ย  

3,709,345.40 3,348,714.16 1,606,196.33 2,065,804.02 4,461,805.53 

- รายไดร้บั
ลว่งหนา้ 

143,880.45 102,529.43 125,279.35 59,946.94 52,005.37 

- หนีส้นิอืน่ ๆ  1,896,605.00 808,718.00 603,550.60 518,192.40 380,925.90 

รวมหนี้สิน
หมุนเวียน  

5,901,751.85 4,486,485.34 3,666,170.65 2,787,621.36 4,870,346.80 

สดัสว่นของหนีส้นิ
หมนุเวยีน(รอ้ยละ) 

(0.21) (0.15) (0.12) (0.09) (0.15) 

ทุน เงินกองทุน  2,856,725,819.56 2,960,898,105.43 3,008,276,112.83 3,037,547,429.91 3,178,399,698.95 

รวมหนีส้นิและทนุ   2,862,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,942,283.48 3,040,335,051.27 3,183,306,045.75 
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ข-2. รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

   หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ในปี 2562 กองทุนฯ มีรายได้
อยู่ที่ 249.06 ล้านบาท และมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 108.20ล้านบาท 
ซึ่ งมี ร าย ได้ สู งก ว่ าค่ า ใช้ จ่ าย 
140.86 ล้านบาท 

• ในช่วงปี 2558 - 2562 มีรายได้
เฉลี่ยปีละประมาณ 226.98 ล้าน
บาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกั นที่
ประมาณ   140.46 ล้ านบาท  
ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงาน 
ในส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยประมาณ 86.52 ล้านบาท
ต่อปี 
  

• กองทุนทดแทนผู้ ป ระสบภั ย  
มีรายได้หลัก มาจากเงินสมทบ
จากบริษัทประกันภัย ซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้บริษั ทประกันภั ยที่  
รับประกันภัยรถตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
ซึ่ งกำหนดให้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนฯ เป็ นรายไตรมาสใน
อั ต ร า ร้ อ ย ล ะ  1  ข อ ง เบี้ ย
ประกันภัยโดยมีสัดส่วนประมาณ
ร้ อ ย ล ะ  7 4.51 ข อ งร าย ได้
ทั้งหมด รายได้หลักอีกทางหนึ่งคือ
ดอกเบี้ยรับ มีสัดส่วนประมาณ 
ร้ อ ย ล ะ  18.11 ข อ งร า ย ได้
ทั้ งหมดซึ่ งรวมทั้ งสองส่ วนนี้  
มีมูลค่ามากกว่าประมาณ 200 
ล้านบาทต่อปี  
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ตารางที ่3 : งบแสดงผลการดำเนนิงานทางการเงนิ 

 

• ใน ข ณ ะที่ ค่ า ใช้ จ่ าย ก อ งทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัย มีรายจ่าย
หลักเป็น ค่าเสียหายเบื้ องต้น  
ที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย จ าก รถ ต าม ที่
ก ฎ ห ม าย ก ำห น ด มี สั ด ส่ ว น
ประมาณร้อยละ 22.16 และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายใน
การไล่เบี้ยเรียกคืน หนี้สงสัยจะ
สูญและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ประมาณ
ร้อยละ 77.84 

                
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 
รายได ้      
เงินสมทบ 162,954,402.32 166,882,249.74 172,732,878.44 180,651,945.18 185,576,298.45 
ดอกเบี้ยรับ 62,760,463.17 46,186,995.44 43,146,941.73 43,038,364.32 45,096,497.12 
เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย 

723,417.61 1,159,870.86 1,171,679.97 1,596,422.92 2,471,192.07 

รายได้อื่น 424,564.73 853,690.06 757,952.06 792,801.72 15,911,407.42 
รวมรายได ้ 226,862,847.83 215,082,806.10 217,809,452.20 226,079,534.14 249,055,395.06 

      
ค่าใช้จ่าย      
ค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

34,022,738.45 34,439,145.10 32,404,036.15 28,950,741.00 25,800,839.07 

ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ 

81,441,819.39 74,921,311.11 138,047,971.32 167,028,104.43 81,927,652.22 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่น 

388,272.65 1,550,064.02 321,437.33 569,263.89 474,634.73 

รวมคา่ใชจ้า่ย 115,852,830.49 110,910,520.23 170,773,444.80 196,548,109.32 108,203,126.02 
รายได้สงูกวา่
คา่ใชจ้า่ย 

111,010,017.34 104,172,285.87 47,036,007.40 29,531,424.82 140,852,269.04 

ที่มา: คำนวณจากขอ้มูลกองทนุทดแทนผู้ประสบภัย  

ค. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ และดำเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

 

หน่วย:บาท 
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ค-1. การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  
   จากข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วงปี 2558 - 2562 มีการจ่ายค่าเสียหาย

เบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23 (1) - (6) ดังนี้  
 
 

           หน่วย : ล้านบาท 

 
 

• การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนฯ          
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก 
มีการออกกฎกระทรวงเพ่ิมค่าเสียหายเบื้องต้น
ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากจำนวน 
ไม่ เกิน 15,000 บาทเป็นจำนวนไม่ เกิน 
30,000 บาท จากปี  2558 มีการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 84.23 ล้านบาท 
และในปี 2562 มีการจ่ายเพ่ิมสูงขึ้นเป็น
จำนวน 148.69 ล้านบาท 

 

• สำหรับค่าเสียหายเบื้ องต้นที่ กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย
ตามมาตรา 23 (1) กรณีประสบภัยจากรถ
ไม่ท ำประกันภั ย  มี การปรับ เพ่ิ มสู งขึ้ น 
เป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 มีสัดส่วน
การจ่ายฯ ที่ร้อยละ 55.02 แต่ในปี 2562 
ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 78.33  
 

 

ป ี
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีจ่า่ยจากกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั ตามมาตรา 23  

รวม 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

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 
 

2560 81,901,465.78 
(68.05%) 

171,489.00 
       (0.14%) 

3,725,148.75 
(3.10%) 

31,067,344.53 
(25.81%) 

2,011,658.30 
(1.67%) 

1,474,631.25 
(1.23%) 

120,351,737.61 

2561 103,016,139.34 
(73.98%) 

109,275.00 
       (0.08%) 

3,485,858.25 
(2.50%) 

30,051,667.87 
(21.58%) 

1,369,877.23 
(0.98%) 

1,216,616.03 
(0.87%) 

139,249,433.22 

2562 116,466,243.39 
(78.33%) 

194,099.00 
(0.13%) 

5,242,810.63 
(3.53%) 

25,592,809.37 
(17.21%) 

56,143.00 
(0.04%) 

1,141,765.25 
(0.77%) 

148,693,870.64 
 

ท่ีมา : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 

ตารางที ่4  : ตารางแสดงคา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีจ่า่ยจากกองทุน ทดแทนผูป้ระสบภยั ตามมาตรา 23 หน่วย:บาท 
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ค-2. จำนวนรถที่ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 
 

                                                                                                       หน่วย : ล้านคัน  
• ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีการทำประกันภัย

เพ่ิมขึ้นและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  เนื่ อ ง จ าก ส ำ นั ก ง า น  ค ป ภ .  
มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้
ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถ
ภาคบังคับ 

 
 

• เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนรถที่ทำประกันภัย
ตามกฎหมายกับจำนวนรถยนต์ที่ เสียภาษี
รถยนต์ประจำปี พบว่า มีจำนวนใกล้เคียงกันมาก 
โดยรถที่ทำประกันภัยมีจำนวนสูงกว่าเล็กน้อย 

• แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรถจดทะเบียน
สะสมตามข้อมูลของกรมการขนส่ งทางบก  
จะเห็นถึงความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างมาก  
โดยในปี 2562 รถที่ทำประกันภัยภาคบังคับ 
มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรถจดทะเบียนสะสมถึง
ร้อยละ 17.18 ซึ่งการใช้รถกลุ่มนี้ผิดกฎหมาย
จราจรทางบก และเป็นรถที่ไม่ทำประกันภัย เมื่อ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็จะเป็นภาระของกองทุนฯ 
ในการให้ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เหล่านี้ 

 
 

                                                                                                หน่วย : ล้านคัน 

ป ี (1) 
จำนวนรถจด
ทะเบียนสะสม 

(2) 
จำนวนรถเสีย
ภาษีรถยนต์
ประจำป ี

(3) 
จำนวนรถทำ 

พ.ร.บ. 

(4)=(3) 
 

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

รถจดทะเบียน 
(1)-(3) 

(6) 
รถที่ไม่ทำ 
พ.ร.บ. 

คิดเป็นร้อยละ 
(5) = % 

 
2558 36,731,017 28,050,515  29,135,244 3.11% 7,595,773 20.68% 

2559 37,338,139 28,815,234  30,068,680 3.20% 7,269,459 19.47% 

2560 38,308,763 29,719,262  31,071,841 3.34% 7,236,922 18.89% 

2561 39,551,789 30,840,269  32,330,572 4.05% 7,221,217 18.26% 

2562 40,712,048 31,977,407 33,718,712 4.30% 6,993,336 17.18% 

ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สำนักงาน คปภ. และรายงานสถิติการขนส่งประจำปี   

  ตารางที ่5  : จำนวนรถทีจ่ดทะเบยีนสะสมตามกฎหมาย 

 
หน่วย: คัน/กรมธรรม์ 
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ค-3. การไล่เบี้ยหรือการเรียกคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 สรุปได้ดังนี้  

 
 

ที่มา:  จากขอ้มูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
  

 
  

ที่มา:  จากขอ้มูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 
 

ลำดับที ่ ประเภทลูกหนี ้
 จำนวน 
(ราย)  

 จำนวนเงิน  
(บาท)  

1   ลูกหนี้ค่าเสยีหายเบื้องต้น - เจ้าของรถ  : ม 23 (1) และ (3) 32,109 576,334,334.63 

2   ลูกหนี้ค่าเสยีหายเบื้องต้น – บรษิัทประกันภัย :  ม 23 (5) 385 5,145,829.78 

3   ลูกหนี้ค่าเสยีหายเบื้องต้น – รถราชการ : ม 23 (6) 593 7,651,645.55 

4   ลูกหนี้ค่าเสยีหายเบื้องต้น - ที่ศาลสั่ง 14 225,949.57 

  รวมทัง้สิน้ 33,101 589,357,759.53 

สรปุการรบัคนืคา่เสยีหายเบือ้งตน้ของกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั ป ี2558 - 2562 

ป ี

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) 

รา
ย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ราย 
จำนวนเงิน  

(บาท) 
ราย 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

ราย 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

2558   446 6,677,465.59 335 5,141,273.84 2 60,000.00 9 123,281.50 24 363,064.50 15 
228,157.0

0 
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 

2560 675 12,073,659.36 572 10,185,660.61 - - 6 146,500.00 28 587,744.25 25 
229,718.0

0 
44 924,036.50 

2561 696 14,199,652.15 625 12,963,494.21 1 2,820.00 5 91,920.76 22 331,226.50 1 12,268.00 42 797,922.68 

2562 743 18,015,283.82 649 16,116,961.98 1 30,000 6 304,374.59 39 663,422.00 2 32,928.00 56 1,016,897.50 

  รวม 3,087 60,417,751 2,611 52,183,482 4 92,820 38 929,812 144 2,498,888 45 547,365 255 4,314,685 

  ตารางที ่6  : ตารางแสดงลกูหนีค้า่เสยีหายเบือ้งตน้ของกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั 

 

 

  ตารางที ่7  : ตารางสรปุการรบัคนืคา่เสยีหายเบือ้งตน้ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ป ี2558 - 2562 
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3 .2  จ ำ น ว น ค่ า เสี ย ห า ย เบื้ อ ง ต้ น ที่ ก อ งทุ น ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ได้ รั บ คื น  
ระหว่างปี 2558 - 2562 สรุปได้ดังนี้ 
                            

                                                                           

• ตั้งแต่ปี  2558 – 2562 กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้รับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้น
เพ่ิมขึ้ นอย่ างต่อเนื่ อง โดย ณ ปี  2562  
ได้ รั บ ช ำ ร ะคื น ค่ า เสี ย ห าย เบื้ อ งต้ น 
เป็ น จ ำน วน  1 8 .0 4  ล้ าน บ าท  แล ะ 
ในปี 2561 ได้รับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้น
เป็นจำนวน 14.20 ล้านบาท  

• ในปี 2562 ได้รับชำระคืนค่าเสียหายเบื้องต้น
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 27.04 

 
3.3 เปรียบเทียบลูกหนี้ที่เพ่ิมขึ้นกับลูกหนี้ที่คืนค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนในแต่ละปี 

                                                                                                       

• เปรียบเทียบลูกหนี้ที่เพ่ิมขึ้นกับลูกหนี้ที่คืน   
ค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนในแต่ละปี 

• จ าก ข้ อ มู ล  ต าม ข้ อ  3 .1  แ ล ะ  3 .2  
จะ เห็ น ว่ าลู กหนี้ ค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ น 
ข อ งก อ งทุ น ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย  
มี ย อดค งค้ าง  ณ  ปี  2 5 6 2  จำน วน 
33,101 ราย มูลค่า 589.36 ล้านบาท 
และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้รับการ
ชำระหนี้คืนในปี 2562 จำนวน 743 ราย 
มู ลค่ า 18.02  ล้ าน บาท หรือคิ ดเป็ น 
ร้อยละ 3.06 

 

                                                                                               

ง. ผลการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
       ของประชาชน 

ประเด็นการสำรวจ ผลการรับรู้ (%)  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. การรู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 97.46 99.50 90.26 90.75 95.44 
2. การรับรู้บุคคลที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. 100 86.50 93.84 95.09 89.26 
3. การรบัรูก้ารไม่ทำประกนัภยั พ.ร.บ. ต้องมีโทษตาม

กฎหมาย 
85.67 87.00 66.25 73.84 73.91 

4. การรับรู้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ. 100 100 100 99.11 100 
5. การรับรู้ช่องทางการติดต่อขอรับค่าเสียหาย

เบื้องต้น 
100 100 100 99.11 100 

6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (ภาพรวม) 

91.63 90.60 88.85 94.46 94.53 

        ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั ป ี2558 - 2562  
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จากการสำรวจในประเด็นความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ของประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ 94.53 มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้สิทธิประโยชน์  
จากการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  

2 ) ก ารส ำรวจค วาม พึ งพ อ ใจขอ งผู้ ใช้ บ ริ ก าร งาน ข อ รั บ ค่ า เสี ย ห าย เบื้ อ งต้ น 
ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีผลคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) ปี 2562 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.74  ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 95 ของผู้ใช้บริการ 

 
ปี 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

การประเมนิ 3 ดา้น 

คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นธรรม 
ด้านการเข้าถึง      
การให้บริการ 

ปี 2558 4.65 4.70 4.64 4.63 
ปี 2559 4.73 4.73 4.74 4.73 
ปี 25๖๐ 4.70 4.68 4.82 4.60 
ปี 25๖1 4.69 4.68 4.81 4.57 
ปี2562 4.74 4.77 4.79 4.65 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2558 – 2562  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
ด้านความเป็นธรรม และด้านการเข้าถึงการให้บริการ พบว่า 

 ในปี 2562 มีค่าคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.05 คะแนน ซึ่งมีคะแนน
อยู่ที่ 4.74 คะแนน โดยด้านที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า มากที่สุดคือด้าน คุณภาพการให้บริการ  
มีคะแนนอยู่ที่  4.77 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.09 คะแนน และรองลงมา คือด้านการเข้าถึง  
การให้บริการ มีคะแนนอยู่ที่ 4.65 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 0.08 คะแนน 

จ. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน   
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. โดยสำนักงาน คปภ.  

ได้มีการจัดสรรภารกิจในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   
ให้กระจายอยู่ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. โดยมีฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ คปภ. รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นหลัก และมีกองทุนฯอยู่ใน
สำนักงาน คปภ. เขต/จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถจำแนกภารกิจตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  ในแต่ละ
หน่วยงานของสำนักงาน คปภ. ได้ดังนี้      

  ทั้งนี้ สามารถจำแนกภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในแต่ละหน่วยงานของสำนักงาน คปภ. ได้ดังนี้ 

1) ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่ 
 - วางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
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- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและอัตราเบี้ย
ประกันภัย 

- รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรถภาคบังคับและ
บทบาทหน้าที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

- บริหารงาน และกำกับการดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหาย
เบื้องต้น จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ดูแลด้านการเงิน บัญชี การจ่าย-รับคืนค่าเสียหายเบื้องต้น  
จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้คำปรึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอ่ืน  ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

2) สายกลยุทธ์องค์กร  
 - ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ผลักดันและร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกับฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 - กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เผยแพร่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้  
สิทธิประโยชน์ และโทษท่ีได้รับของการทำประกันภัยรถภาคบังคับผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

3) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ทำหน้าที่ส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
ประกันภัยรถภาคบังคับผ่านโครงการต่าง ๆ โดยการจัดอบรมความรู้ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ผ่านโครงการสำคัญ 
เช่น โครงการอาสาสมัครประกันภัย เป็นต้น โดยมีสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ซึ่งอยู่ในกำกับสายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค ทำหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น  ไล่เบี้ยเรียกคืน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน 
การประกันภัยรถภาคบังคับ 

  4) สายงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นต้น 

    ทั้งนี้ การจัดสรรภารกิจข้างต้น สำนักงาน คปภ. ได้จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  
ซึ่งประกอบด้วย พนักงานสำนักงาน คปภ. ที่สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ และลูกจ้างกองทุนฯ รายปี โดยในส่วนของ
ลูกจ้างกองทุนฯ ได้จัดสรรอัตรากำลังให้กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 
ที่จะต้องทำหน้าที่หลักในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทำบัญชีกองทุน และการไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น  
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หมายเหต ุ: 1. โครงสรา้งการบรหิารงานแสดงถงึการบรหิารงานภายใตก้ารกำกบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารกองทนุทดแทนผู้ประสบภัยและฝ่าย
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นฝ่ายงานหนึ่งของสำนักงาน คปภ. ตามโครงสร้างองค์กร โดยมีผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ปร ะสบภัยเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในส่วนกลาง/ภาค/จังหวัด/เขต ผ่านการบริหารงานของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง/ภาค/จังหวัด/เข ต  

              2. สัญลักษณ์ เส้นทึบ    หมายถึง การบริหารงานกองทุดแทนผู้ประสบภัยโดยตรง 

              3. สัญลักษณ์ เส้นประ   หมายถึง การบริหารงานกองทุดแทนผู้ประสบภัยที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น  

              4. เป็นฝ่ายงานหนึ่งของสำนักงาน คปภ. ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน คปภ.  

              5. หมายถึง งานตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งอยู่ภายใต้  
การกำกับดูแลของกลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามกฎระเบียบเกี่ ยวกับ  
การจัดโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน คปภ. ปฏิบัติงานโดยพนักงานสำนักงาน คปภ. และลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในส่วนกลาง  

              6. หมายถึง งานตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และงานบริหาร
จัดการเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งปฏิบัติงานโดยลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในส่วนกลาง 

              7. ลูกจา้งกองทนุฯ ที่ปฏิบตังิานกองทนุฯ อยู่ในสำนกังาน คปภ. ภาค/จงัหวดั/เขต อยู่ภายใตก้ารควบคมุของสายส่งเสริมและประกันภัย
ภูมิภาค สายคุม้ครองสทิธปิระโยชน ์ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน คปภ. และการมอบหมาย 

 

   

โครงสร้างการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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2.3 การประเมนิสถานการณก์องทนุทดแทนผูป้ระสบภยั  

ก. การประเมินสถานการณด์า้นการเงนิ 
    จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเงิน พบว่า  

1) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความสามารถในการบริหารเงินและการลงทุนให้สามารถ
ชำระหนี้ และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของกองทุนฯ ได้ โดยจากการ
พิจารณาผลการดำเนินงาน พบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด 

             หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การปรับจำนวนเงินความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารจัดการกองทุน ในด้านจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารจัดการ การใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้กองทุนต้องดำเนินการไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบทุกราย  

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหาย

เบื้องต้นกรณีตามมาตรา 23(1) (3) และ (6) นั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องดำเนินการไล่เบี้ยเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืนพร้อมเงินเพ่ิม ร้อยละ 20 ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา ปรากฏว่า โอกาสที่กองทุนฯ  
จะได้รับชำระหนี้ คืนจากลูกหนี้ ค่าเสียหายเบื้ องต้นมีค่อนข้างน้อยมาก และเมื่อถึงที่ สุดแล้ว  กองทุนฯ  
ไม่สามารถไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนได้ ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของกองทุนฯ ในด้านค่าใช้จ่าย 
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ 

 

 

 

 

 

ป ี 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้ 226.86 215.08 217.81 226.08 249.06 

ค่าใช้จ่าย 135.85 110.91 170.77 196.55 108.20 

รายไดส้งู
กว่า
คา่ใชจ้า่ย 

111.01 104.17 47.04 29.53 140.85 
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ข. การประเมนิสถานการณ์ดา้นปฏบิตักิาร 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ พบว่า 

1) ด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พบว่า การพัฒนาระบบการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือให้สถานพยาบาล ใช้สิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต่อกองทุนฯ หรือบริษัท
ประกันภัยได้โดยตรงผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายออนไลน์ (ระบบ e-Claim) ประสบความสำเร็จ
ค่อนข้างดี จากข้อมูลพบว่า มีการใช้สิทธิ์โดยสถานพยาบาลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี คิดเป็นร้อยละ 85.25 
ของผู้ประสบภัยทั้งหมด 

 

 
 

 

2) ด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ฯ พบว่า กองทุนฯ มีจำนวนลูกหนี้ฯ 
สะสมเพ่ิมสูงขึ้นมาก ซึ่งทำให้กองทุนฯ มีภาระงานเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

อีกทั้งลูกหนี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  

 

ซึ่งในระหว่างการดำเนินการ แม้ว่ากองทุนฯ จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ลูกหนี้บางรายการ
ดำเนินการไม่คุ้มค่าใช้จ่าย แต่ด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทุนฯ มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมี  
ความจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการในการไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนให้มีความคล่องตัว เพ่ือความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 กองทุนฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง

ป ี ดว้ยตนเอง
(ราย) 

โรงพยาบาล
(ราย) 

บจ.กลางฯ
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

2562 721 6,824 239 7,784 
2561 837 6,436 147 7,420 
2560 849 5,718 124 6,691 
2559 934 5,211 112 6,257 
2558 866 4,318 104 5,288 
รวม 4207 28507 726 33440 

สดัสว่นของ
การใชส้ทิธ ิ
(รอ้ยละ) 

 
(12.58) 

 
(85.25) 

 
(2.17) 

 
(100) 

ป ี ราย จำนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

2558      16,173  247.15 

2559      19,474  315.77 

2560      23,366  392.39 

2561 28,050 487.49 

2562 33,101 589.36 

จำนวนลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ปี 2558 - 2562 
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มีการออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งคณะปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 
รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวปฏิบัติ การดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน การกำหนดระยะเวลา
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการไล่เบี้ยเรียกคืน การพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงินเพ่ิม 
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณาออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชําระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น 

3) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง 
อาทิ สถานพยาบาล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
และสำนักงานขนส่งในพ้ืนที่ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
สิทธิที่จะได้รับจากกองทุนฯ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและเอกสารที่ต้องใช้ในการ
เบิกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือที่จะสามารถให้บริการผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค. การประเมนิสถานการณ์ดา้นผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
1) กระบวนการด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถสร้างความ 

พึงพอใจต่อการใช้บริการของประชาชนผู้ประสบภยัจากรถได้ในระดับดี-ดีมาก แต่ยังขาดการรับรู้การขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องตน้ 

2) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ 
สถานพยาบาล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงาน
ขนส่งในพื้นที่ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิกองทุนฯของผู้ประสบภัยผ่านสถานพยาบาล กระบวนการสืบสวน
ภายหลังการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และการสืบทรัพย์จากธนาคาร เป็นต้น   

 

ง. การประเมนิสถานการณด์้านการพฒันาทนุหมุนเวยีน 
  จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการบริหารทุนหมุนเวียนข้างต้น พบว่า 

1) การกระจายภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ.   
เพ่ือเป็นการบริหารทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน คปภ. โดยรวมให้มีประสิทธิภาพ  

2) สำนักงาน คปภ. ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ  

ด้านการปรับจำนวนเงินความคุ้มครอง และค่าเสียหายเบื้องต้น  ได้ดำเนินการใน 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เมื่อปลายปี 2557 ได้มีการปรับวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นส่วนค่ารักษาพยาบาล

เพ่ิมขึ้นอีก 1 เท่า จาก 15,000 บาท/ราย เป็น 30,000 บาท/ราย ส่วนค่าปลงศพ/ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
คงเดิมที่ 35,000 บาท/ราย 

ส่วนที่ 2 เมื่อกลางปี 2559 ได้มีการปรับวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
เพ่ิม 1) ความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย จาก 50,000 บาท/ราย เป็น 80,000 บาท/ราย     
2) ความคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ จาก 200,000 บาท เป็น 200,000 – 300,000 บาท 3) ความคุ้มครอง
ความเสียหายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จาก 200,000 บาท/ราย เป็น 300,000 บาท/ราย 
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ส่วนที่  3   เมื่อเมษายน ปี  2563 ได้มีการปรับวงเงินความคุ้มครองกรณี เสียชีวิต 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง เพ่ิมเป็น 500 ,000 บาท และกรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ 
เพ่ิมเป็น 200,000-500,000 บาท 

▪ การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย   
อันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  โดยในปี 2561 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย  หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่าย 
ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
           การเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แบบครบวงจร (e-Claim) โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องตามแผน 

▪ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยดั งกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ตามคำสั่ งที่  ๒๖๒/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   

▪ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(แก้ไขปรับปรุง) ตามคำสั่งที่ 427/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562   

▪ การแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยตามคำสั่งที่ 685/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562    

▪ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(แก้ไขปรับปรุง)  ตามคำสั่งที่ 201/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563   
    3) มีข้อจำกัดในการพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะพนักงาน 
ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างรายปี  
 

3. การประเมนิปัจจัยแวดลอ้มทีส่่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประเมินสถานะทางยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยข้างต้นครบทุกมิติ รวมถึงได้พิจารณาจากผลการศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอต่อ 
การพัฒนาระบบประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) และผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่สามารถนำไปกำหนดทิศทาง นโยบายที่ชัดเจน สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

 S1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้มีทุนเพียงพอ สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานและนโยบายต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้เป็นอย่างดี 

 S2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นกองทุนที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมาย มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทำหน้าที่
กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  S3 สำนักงาน คปภ. มีสำนักงาน เขต/จังหวัด  ทั่ วประเทศ และทำให้ งานของกองทุน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกระบวนการทำงานที่พร้อมต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 เจ้าหน้าที่บุคลากร ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรู้

พื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานเก่ียวกับหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
W2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวเท่าภาคเอกชนได้ 
W3 ระบบงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีระบบงานเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  

ทำให้ไม่สามารถช่วยในการปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
W4 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กองทุนมีภารกิจการ

ดำเนินงานหลายด้าน ทำให้กองทุนมีความต้องการบุคลากรทีมี่คุณสมบัติและมีศักยภาพที่เหมาะสมกับลักษณะงานทีเ่พ่ิมขึ้น  
W5 ระเบียบในการบริหารจัดการลูกหนี้ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1 ความก้าวหน้า ความทันสมัย และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้การ
ดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น  

O2 ในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคของประเทศ มีเครือข่ายภาคประชาชนลงไปถึงระดับท้องถิ่น 
อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. 
และเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ได้เป็นอย่างดี 

O3 สำนักงาน คปภ. มีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก เช่น อาสาสมัคร
ประกันภัย สถานศึกษา สถานพยาบาล สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด บริษัทประกันภัย รวมถึง หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ  ที่ให้การเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถทำได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

O4 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพ่ือตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับกับ
กรมการขนส่งทางบก เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

อปุสรรค (Threats) 
T1 ประชาชนทั่วไปยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ตระหนักถึงความจำเป็นและความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ทำให้มีรถอยู่นอกระบบการประกันภัยเป็นจำนวนมาก แม้จะ 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

T2 ประชาชนทั่วไปยังไมท่ราบถึงบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
  T3 ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนหรือสืบทรัพย์ 
ภายหลังจากการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการติดตามไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้นคืนกองทุนฯ มีขั้นตอนบางส่วนปฏิบัติได้ยาก เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือยึดอายัดทรัพย์ ลูกหนี้ที่อยู่ในชุมชน
แออัด หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) สามารถนำมา
จัดทำการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการเขียนโครงการต่าง ๆ ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 
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Internal 
External 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

โอกาส (Opportunities) 

 

 

 

 

กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO) 
- พัฒนากระบวนการในการให้บริการ 
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
(S1+S2+O1) 

- สร้างกลไกและเครื่องมือ เพื่ อ เพิ่ ม
ป ระสิ ท ธิภ าพการจ่ ายค่ า เสี ยห าย
เบื้ องต้น  รวมทั้ งการติดตามไล่ เบี้ ย 
เรียกคืน (S1+S2+O1+O4)  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
บูรณาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย  พ .ร .บ . 
(S2+S3+O2+O3)  

 

กลยทุธเ์ชิงแกไ้ข (WO) 
- ส่ ง เส ริ ม ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
เพื่อพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
(W1+O2)  
 

- พัฒนาระบบการดำเนินงาน และระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน (W3+W4+O1)    

อุปสรรค (Threats) 
 

กลยทุธเ์ชิงรบั (ST) 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ บทบาท 
ภารกิจ และหน้าที่ของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย การจัดทำประกันภัยรถ
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ให้ แก่ ป ระชาชน ทั่ วป ระ เทศอย่ า ง
ต่อเนื่อง (S1+S3+T1+T2) 
 

 
 

กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั (WT) 
- พัฒนากฎระเบียบกระบวนการ และ 
วิธีบริหารจัดการลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 
(W2+W5+T3) 
 

          
จากตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix  มีปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามตารางข้างต้น สามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ ดังนี้ 

  1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
  เป็นการนำจุดแข็งขององค์กรและโอกาสที่ดีมากำหนดเป็นแผนเชิงรุก เมื่อพิจารณาจาก 

จุดแข็ง (S) และโอกาส (O) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์  ได้ดั งนี้  
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย พ .ร.บ. 
2) สร้างกลไกและเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสียหายเบื้ องต้น รวมทั้ งการติดตาม  
ไล่เบี้ยเรียกคืน และ3) พัฒนากระบวนการในการให้บริการ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 

  2. กลุยุทธ์เชิงรับ (ST Strategy) 
  เป็นการนำจุดแข็งขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค เมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง (S) และ 

อุปสรรค (T) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 1) ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง  
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  3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
  เป็นการนำจุดอ่อนมาตั้งและใช้โอกาสที่ดีมาปิดจุดอ่อนหรือทำให้จุดอ่อนลดลง เมื่อพิจารณา

จากจุดอ่อน (W) และโอกาส (O) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ ได้ดังนี้   
1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือพร้อมรับกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และ2) พัฒนาระบบการดำเนินงาน และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 

4. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategy) 
  เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรคเพ่ือหาทางลดจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
เมื่อพิจารณาจากจุดอ่อน (W) และอุปสรรค (T) ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์  
ได้ดังนี ้1) พัฒนากฎระเบียบกระบวนการและวิธีบริหารจัดการลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 
 

 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2564 – 2566  
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ยังคงยึดกรอบหลักการเพ่ือตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย ผู้ประสบภัยจากรถ ประชาชนทั่วไป บุคลากรใน
องค์กร หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล รวมถึงบริษัทประกันภัยและสอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ แผน 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5)  โดยวิเคราะห์   
และประเมินปัจจัยแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก เพ่ือทบทวนและจั ดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ  
สำหรับปี 2564 

2 . การป ระ เมิ น สถาน การณ์ ของกอ งทุ น ท ดแท น ผู้ ป ระสบ ภั ย  โด ยวิ เค ราะห์  
ตาม Balanced Scorecard ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย คือ มิติด้านการเงิน มิติด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
มิติด้านปฏิบัติการ มิติด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  

๓. การวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน 
 ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี  2564 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ๓ ปี (ปี 2564 – 2566) แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖)  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖4 และยึดหลักตามมาตรการสำคัญที่จะพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เพ่ือให้การดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ทิศทางการดำเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 2564 – 2566 
  จากการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พบว่า  
การดำเนินการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น ต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทย ที่เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลมากขึ้น และสอดรับกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล  
ซึ่งทำให้การดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
  ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในช่วงปี 2564 – 2566 กองทุนฯ จึงมีเป้าหมายที่จะปรับปรุง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. และการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ 
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รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยบริการ
ของสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั่วประเทศมีมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ มี
ประสิทธิภาพ  

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทั้งสิทธิและหน้าที่ของการทำ
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และบทบาทหน้าที่กองทุนฯ เพ่ือให้รถเข้าสู่การประกันภัยรถภาคบังคับให้มากขึ้น
และเพ่ือให้ผู้ประสบภัยมีความรู้ความเข้าใจสิทธิของตนมากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันภัยให้ 
เข้าถึงประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการไล่เบี้ยเรียกคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีกฎระเบียบให้มี  
การผ่อนชำระ และระบบงานที่เอ้ือต่อการผ่อนชำระหนี้คืน รวมถึงเพ่ิมกระบวนงานติดตามการไล่เบี้ยเรียกคืน
และจำหน่ายบัญชีลูกหนี้กองทุนเป็นหนี้สูญ 

• การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความรู้ ความสามารถ    
มีทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งมีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

จากการทบทวน พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ระยะ 3 ปี ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ รวมทั้งยังสามารถรองรับปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
แผนงาน และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี ได้ดังนี้ 
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วสิยัทัศน ์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และส่งเสริมการจัดทำประกันภัยตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

พันธกิจ 1. จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถอย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ  และประโยชน์ของ 
การประกันภัยรถ รวมถึงโทษจากการไม่ทำประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
3. บริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยมาใช้ 

วตัถปุระสงค์/
เป้าประสงค ์

1. ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
2. เจ้าของรถมีความรู้ความเข้าใจ และจัดทำประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
3. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ สะดวก และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : เพ่ิมศักยภาพการให้บริการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน   
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดทำ 
                            ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีประสิทธิภาพ  

  สอดรับกับทิศทาง และยุทธศาสตร์องค์กร 

เป้าหมาย    
เชงิกลยทุธ ์

1. ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และมีการจัดทำประกันภัยรถ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  เพ่ิมข้ึน 
3. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
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ยทุธศาสตร ์ วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ ์ กลยทุธ/์แผนงาน ตวัชีว้ดั 
1. เพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
และการติดตามไล่
เบี้ยเรยีกคืน   
ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ร ถ ไ ด้ รั บ 
การช่วยเหลือเยียวยาอย่าง รวดเร็ว 
ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ เป็ น ธ ร รม  รวม ทั้ ง 
ก า ร ติ ด ต า ม ไ ล่ เ บี้ ย เ รี ย ก คื น  
ให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ
คุ้ ม ค ร อ งผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ร ถ  
พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธเ์ชิงรกุ  
พัฒนากระบวนการในการให้บริการ ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- แผนงานการเพิ่มช่องทางการรับคำร้อง
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ 

 
สร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ รวมทัง้การติดตามไล่
เบี้ยเรียกคืน  

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ 

 - โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพกระบวน 
การดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนและการดำเนินการ
พิจารณาคำขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชี  
เป็นหนี้สูญของสำนักงาน 
 

กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั 
พัฒนากฎระเบียบกระบวนการ และวิธีบริหาร
จัดการลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 

- แผนงานพัฒนากระบวนการและปรับปรุง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการไล่เบี้ยเรียกคืนลูกหนี้
ค่าเสียหายเบื้องต้น 

 
ผลผลติ (Output) :  

- ประชาชน และผู้ประสบภัยจากรถ มีระบบ
การรับคำร้องค่าเสียหายเบื้องต้น 

- ผู้ประสบภัยจากรถมีความพึงพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก าร งาน ขอรั บ ค่ า เสี ยห าย เบื้ อ งต้ น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

-  กองทุ นทดแทนผู้ ป ระสบภั ย มี ระบบ
รายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับมาช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

-  กองทุนทดแทนผู้ประสบภั ยสามารถ 
เรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้มากขึ้นและมูลหนี้
สะสมลดลง 

- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการไล่เบี้ยเรียกคืนลูกหนี้ค่าเสียหาย
เบื้องต้น 

 
 
 
 
 

 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาช่องทางการรับคำร้อง
ขอรับค่าเสียหายเบื้ องต้น
ผ่านทางออนไลน์ 
 
 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคับ 
 
 ระดับความสำเร็จของ 
ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ำ เ นิ น 
การไล่ เบี้ ย เรี ยกคื น  และ 
การดำเนิ นการพิ จารณ า 
คำขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้
ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ 
 
 ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ก า ร ตั ด บั ญ ชี ลู ก ห นี้
ค่ า เสี ยห าย เบื้ อ งต้ น เป็ น 
หนี้สูญ 
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ยทุธศาสตร ์ วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ ์ กลยทุธ/์แผนงาน ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ ์(Outcome) :  

      -  ผู้ประสบภัยจากรถไดร้ับการบริการที่ดี 
รวดเร็วเหมาะสม และเป็นธรรม 

-  โรงพยาบาล ประชาชน และทายาทโดย
ธรรม  ได้ รับความสะดวกในการยื่ นขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้น และสามารถจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน 

-  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีข้อมูลเพื่อ
นำไปศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทำประกันภัย พร้อมรองรับการเช่ือมโยง
ข้อมูลจากทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก 
      - กระบวนการในการดำเนินการไล่เบี้ย 
 เรียกคืน และการดำเนินการพจิารณาคำขอ   
 อนุมัติจำหน่ายออกจากบญัชีเป็นหนี้สูญ  
 ของสำนักงาน มีประสิทธิภาพและดำเนินการ 
 เสร็จสิ้นเร็วขึ้น 
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ยทุธศาสตร ์ วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ ์ กลยทุธ/์แผนงาน ตวัชีว้ดั 
2. เสริมสร้างความรู้
ค วาม เข้ า ใจ  แล ะ
ตระหนักถึงความ 
จำเป็นของการจัดทำ               
ประกั นภั ยรถตาม
พ ระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีความรู้  ความเข้ าใจ
ต ระห นั กถึ ง  สิ ท ธิ  แ ล ะห น้ าที่  
ก า ร จั ด ท ำป ร ะ กั น ภั ย ร ถ ต า ม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธเ์ชิงรกุ  
สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย 
พ.ร.บ.  

-  โครงการ พ.ร.บ. รุกท่ัวไทย 
- แผนการจัดทำผลิตภัณฑ์และส่งเสริม

ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถระยะยาว 

    
กลยทุธเ์ชิงรบั  

ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจการจดัทำประกนัภยัรถ 
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่
ประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

- แผนงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

 
ผลผลติ (Output) :  

- มีจำนวนรถท่ีมกีารจัดทำประกันภัยรถตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มขึ้น 

- มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน 
เค รื อ ข่ า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง 
ผู้ประสบภัยจากรถ  

- มี ค ำสั่ งน ายท ะ เบี ยน  เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท
ประกั น ภั ย  ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย รถ  
ระยะยาวให้แก่เจ้าของรถ 
 

ผลลพัธ ์(Outcome) :  

- เจ้ าของรถ และเครือข่ ายที่ เกี่ ยวข้อง  
มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ  เกี่ ย วกั บ ก ารจั ดท ำ
ประกันภั ย  ตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครอง
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย จ าก รถ  พ .ศ .  2535 ท ำ ให้  
มีการจัดทำประกันภัยรถ ภาคบังคับ ในสัดส่วนท่ี
เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับความสำเร็จของการ
รณรงค์ส่ งเสริมการจัดทำ
ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ป ระสบภั ยจากรถ และ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำผลิตภณัฑ์และส่งเสริม
การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ระยะยาว 
 
 ระดับความสำเร็จของการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และการ
ปฏิบัติงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
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ยทุธศาสตร ์ วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ ์ กลยทุธ/์แผนงาน ตวัชีว้ดั 
3. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภยั ให้มี
ประสิทธิภาพ 
สอดรับกับทิศทาง 
และยุทธศาสตร์
องค์กร 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

                  กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข  
พฒันาระบบการดำเนนิงาน และระบบการ
บรหิารทรพัยากรบคุคล โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชว่ยในการปฏบิตังิาน 

- โค ร งก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ  
การบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 ระบบงบประมาณ 
 ระบบการเงินและบัญชี  
 ระบบประมวลผลการเสนอรายงาน

ผู้บริหารแบบอัตโนมัติ 
 การปรับปรุงและการเช่ือมโยง

ระบบค่าเสียหาย และระบบรับเงิน
สมทบ 

 การพัฒนาระบบข้อมูลการลงทุน 
- โครงการจัดจ้ างที่ ป รึกษา  และจัดทำ 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อพร้อมรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

- โค รงก ารอบ รมการพัฒ นาศั กยภ าพ 
ความรู้  และทักษะบุคลากร กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖4 

- โครงการเพิ่ มป ระสิ ท ธิภ าพบุ คลากร 
ก อ งทุ น ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ปี  ๒ ๕ ๖ 4 
 
ผลผลิต (Output) :  

- กองทุนทดแทนผู้ป ระสบภั ยมี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีที่ปรึกษา
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และระยะกลาง  
น ำ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ฯ  ม า เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 

- บุคลากรที่ปฏิบัติ งานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ 
ความรู้  ทักษะการปฏิบัติ งานในด้านต่าง ๆ  
ส่ งผ ล ให้ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
ผลลพัธ ์(Outcome) :  
     - กองทุน มีทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่ มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ
กองทุนฯ  

 ระดับความสำเร็จของ  
ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ระบบการบริห ารจัดการ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 ระดับความสำเร็จของการ
จัดจ้างที่ปรึกษาและจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
 
 ระดับความสำเร็จของการ 
พัฒนาศักยภาพความรู้ และ
ทั ก ษ ะ บุ ค ล า ก ร ก อ งทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัย 
 
 ระดับความสำเร็จ ของ 
การจัดทำโครงการอบรม 
โด ย ผู้ เข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 


