
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2563 - 2565 

1.  ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

1.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ในปี พ.ศ. 2506 กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการริเริ่มยกร่างพระราชบัญญัติประกันภัย
รถยนต์เพ่ือบุคคลท่ี 3 โดยมีสาระสําคัญ คือ เจ้าของรถ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ หรือผู้ท่ีนํารถจดทะเบียน       
ในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะต้องวางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียน หรือทํา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอก ท่ีได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุทาง
ถนน แต่การผลักดันร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ประสบผลสําเร็จ 

ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ได้ทําการศึกษายกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกในปี พ.ศ. 2511 และ 
2520 โดยมีหลักการเดียวกัน แต่เพ่ิมหลักการชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่า รถคันใด
ก่อให้เกิดความเสียหาย และให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นรายปีเพ่ือเป็น
กองทุนสําหรับจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ยุติการดําเนินงานไป ต่อมาในสมัย 
ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ       
ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ประสบภัยจากรถจํานวนมากไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอกับ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นภาระของผู้ประสบภัยจากรถท่ีจะต้องช่วยเหลือตัวเองหรือเป็นภาระของรัฐบาล          
ท่ีจะต้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านการรักษาพยาบาลและการดํารงชีพ จึงได้มีคําสั่งท่ี 16/2526        
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2526 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือหามาตรการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถข้ึน 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจึงได้นําร่างพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพ่ือบุคคลท่ี 3 พ.ศ. ... ฉบับหลังสุดท่ี
กระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างข้ึนมาพิจารณาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งข้ึน โดยสาระสําคัญของการปรับปรุง มีดังนี้ (1) เพ่ิมบทบัญญัติการยึดรถและขายทอดตลาด กรณีเจ้าของรถ
ฝ่าฝืนกฎหมาย (2) ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (3) ให้มีสํานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยข้ึนในกรมการประกันภัยเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับกองทุน และ (4) เปลี่ยนชื่อจาก “พระราชบัญญัติ
ประกันภัยรถยนต์เพ่ือบุคคลท่ี 3” เป็น “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...” ซ่ึงร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2528  และได้นําเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
ความเห็นชอบ แต่รัฐบาลได้สิ้นสุดวาระลงก่อน 

อย่างไรก็ตาม ในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส
ระเบิดท่ีถนนเพชรบุรี และอุบัติเหตุรถบรรทุกดินระเบิดท่ีจังหวัดพังงาในเวลาใกล้เคียงกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ทํา
ให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้นําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. .... เสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และในระหว่างการพิจารณา
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ยึดอํานาจทําให้กฎหมายฉบับนี้ต้องตกไป 

จนกระท่ัง กระทรวงพาณิชย์ได้นําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. . . .             
เสนอคณะรัฐมนตรี และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมและกฎหมายตามลําดับ     
เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2534  และได้ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ในท่ีสุดสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2535  

ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง การขอต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับรถใหม่ พร้อมท้ังได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงขยายเวลาบังคับใช้ไปอีก 180 วัน เนื่องจากพระราชบัญญัติ
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คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติไม่เหมาะสมบางประการ และยังมีปัญหาในการบังคับใช้ 
และการปฏิบัติตาม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปก่อน เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว        
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

สําหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535       
ได้กําหนดให้มีการจัดต้ังข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสําหรับจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัย    
เม่ือมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และยังกําหนดให้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยในช่วงแรกของการจัดต้ัง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น รัฐบาลได้จัดทุนประเดิมจํานวน ๓๐๐ ล้านบาท ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้กองทุนฯ 
เริ่มดําเนินการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23 เม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่
กฎหมายใช้บังคับ (วันท่ี 5 เมษายน 2536)  นอกจากนั้น กฎหมายยังกําหนดให้มีสํานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับกองทุนทดแทน 

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

มาตรา 23  ความเสียหายท่ีเกิดแก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 

(1) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวน 

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

(3) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือ
มาตรา 9 

(4) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไป หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 
(5) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น

ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวน หรือ 
(6) รถตามมาตรา 8 ท่ีมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 

1.2 บทบาทหน้าท่ีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซ่ึงได้รับอันตรายและความเสียหายท้ังแก่ชีวิตและร่างกาย (แต่ไม่รวม
ความเสียหายของทรัพย์สิน) ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีแน่นอน อย่างทันท่วงที 
โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษาพยาบาล รวมท้ังเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่งว่า จะได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว ท้ังนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชยตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเก่ียวกับการจัดการศพในกรณี
เสียชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัย
หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
และทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย นอกเหนือจากการชดเชย กฎหมายฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
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ประกันภัยให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นการแบ่งเบาภาระท้ังของประชาชน      
ผู้ได้รับความเสียหายและของรัฐบาลในด้านประชาสงเคราะห์อีกด้วย  

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีหน้าท่ีจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้
รับคําร้องขอ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท้ังนี้ ผู้ประสบภัยจากรถสามารถรับค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
กําหนดไว้ตามมาตรา 23 ดังนี้  

(1) อุบัติเหตุจากรถท่ีไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 

      ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้รถทุกคันต้องทําประกันภัย แต่เม่ือเจ้าของรถ (หมายถึงผู้ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์
ในรถ หรือผู้ มีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซ้ือ หรือผู้นํารถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ไม่ทําประกันภัย และไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นไม่ครบจํานวน กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 

(2) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถ ในขณะท่ีรถถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน 

      ในกรณีท่ีขณะท่ีเกิดเหตุรถคันท่ีก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ 
เนื่องจากรถนั้นถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้
ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน แม้รถคันนั้นจะมีประกันภัยรถภาคบังคับอยู่แล้ว แต่บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายในกรณีนี้ ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้
จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

(3) อุบัติเหตุท่ีไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย 

       ในกรณีท่ีทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถคันนั้น และรถ
คันนั้นไม่มีประกันภัย การติดตามสืบหาเจ้าของรถมารับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ทันกาล กฎหมายจึง
กําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

(4) อุบัติเหตุในกรณีท่ีไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี) 

       ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน แต่ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิด
ความเสียหาย กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

(5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น หรือจ่ายไม่ครบจํานวน 

      ในกรณีท่ีเจ้าของรถได้ทําประกันภัยรถภาคบังคับไว้กับบริษัทประกันภัยแล้ว หากปรากฏว่าบริษัท
ท่ีรับประกันภัยนั้น ปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ หรือจ่ายไม่ครบจํานวนกฎหมาย
จึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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(6) อุบัติเหตุจากรถท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําประกันภัย 

      พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ยกเว้นให้กับรถบางประเภทท่ีไม่ต้อง
จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ ดังนั้น ในกรณีท่ีรถประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ประสบภัย กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถ มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

นอกเหนือจากการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถตามกรณีข้างต้นแล้ว กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ได้แก่  

• บริหารเงินและการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพและความม่ันคง และยัง
ต้องมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของสํานักงาน 

• พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้องและ
เป็นธรรม 

• ติดตามไล่เบ้ียเรียกคืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามจํานวนท่ีได้จ่ายไป โดยสามารถไล่เบ้ีย
เรียกคืนค่าเสียหายจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 26 หรือใช้สิทธิยึดรถท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายตามมาตราท่ี 28 - 30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตราท่ี 31 หรือ
ใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตามมาตราท่ี 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี 

• ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

• พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความสมบูรณ์
และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
• จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจําปี โดยมุ่งเน้น

ผลงาน และจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 

1.3 แหล่งเงินทุนและโครงสร้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กําหนดแหล่งท่ีมาของเงินทุนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

  • เงินทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้  เป็นทุนประเดิมจํานวน 300 ล้านบาท 
• เงินท่ีบริษัทประกันจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา 36 กล่าวคือ ให้บริษัทประกันภัย

จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกรอบ 3 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเบ้ียประกันภัย
ท่ีได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละรอบ 3 เดือน และเงินเพ่ิมท่ีได้รับตามมาตรา 36 ทวิ คือหากบริษัท
ประกันภัยใด ไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 36 บริษัท
ประกันภัยนั้น จะต้องเสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบท่ีไม่ได้จ่าย 

(ปัจจุบัน กฎกระทรวง กําหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบท่ีบริษัทต้องจ่ายให้แก่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2547 ได้กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับ
แต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละหนึ่งของเบ้ียประกันภัยท่ีได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเบ้ียประกันภัยท่ีได้รับจากผู้เอาประกันภัยนั้น ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดย
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ให้นําเบ้ียประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในรอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชําระในรอบสามเดือนนั้น มารวมคํานวณเป็นเบ้ีย
ประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น) 

• เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
• เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 
• เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
• ดอกผลของเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

     - เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินท่ีได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32   
และท่ีมีผู้อุทิศให้ 

    - เงินรายได้อ่ืนๆ 
สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับกองทุนฯ ปัจจุบันมีสํานักงาน ดังนี้     
(1) สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนกลาง จํานวน 1 แห่ง ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสํานักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  (2) สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จํานวน 69 แห่ง และสํานักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต จํานวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา) 

1.4 กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ให้คําจํากัดความของความเสียหายท่ีได้รับ
ความคุ้มครองและผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองไว้ว่า ความเสียหายท่ีได้รับความคุ้มครอง คือ ความเสียหายต่อ
ร่างกาย อนามัย หรือชีวิตของผู้ประสบภัยจากรถ อันเนื่องมาจากรถท่ีใช้หรือรถท่ีอยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งของท่ี
บรรทุกหรือติดต้ังในรถ  และอยู่ในระหว่างระยะเวลาท่ีเอาประกันภัย  ส่วนผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองนั้น คือ 
ประชาชนทุกคนท่ีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย และชีวิต อันเนื่องมาจากรถท่ีใช้หรือรถท่ีอยู่ในทาง ท้ังนี้ 
หมายรวมถึงผู้ท่ีอยู่ในรถและผู้ท่ีอยู่นอกรถ ซ่ึงได้แก่ ผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก และทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยจากรถ (กรณีท่ีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต)   

ท้ังนี้ กฎหมายกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดเชยเป็นค่าเสียหายจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ท้ังค่ารักษาพยาบาล ค่าทุพพลภาพ และค่าปลงศพ เพียงวงเงินเบ้ืองต้นของระบบประกันภัยภาค
บังคับ  ซ่ึงตารางท่ี 1 แสดงถึงวงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของไทยในปัจจุบัน 

ตารางท่ี 1  : วงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี  ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ/ชดเชยการเสียชีวิต/ 
ชดเชยทุพพลภาพ 

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

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

30,000 บาท 
 

35,000 บาท 
 

อุบัติเหตุท่ีได้รับการชดเชยตามมาตรา 
23 (2) มาตรา 23 (3) และมาตรา 
23 (5) 

30,000 บาท 35,000 บาท 



6 

สําหรับกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงผู้ประสบภัยจากรถสามารถขอรับค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 6 กรณี ตามมาตรา 23 ดังท่ีกล่าวถึงในหัวข้อ 1.2 โดยกระบวนการ
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุน พ.ศ. 2552 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้
ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีบริษัทท่ีรับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวนท่ีต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง 
ดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่อบริษัทท่ีรับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย 
ข. จํานวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีประสงค์ได้รับ 
ค. วันท่ีไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากบริษัทท่ีรับประกันภัย 

(หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้สถานพยาบาลท่ีรับรักษาผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยแจ้งแทนได้) 

(2)  เม่ือมีกรณีตามมาตรา 23 และผู้ประสบภัยไม่สามารถขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากเจ้าของรถซ่ึง
มิได้จัดทําประกันภัย หรือจากบริษัทท่ีรับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคําร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น
ต่อสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ก. ความเสียหายต่อร่างกาย 
ก-1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีการ

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

ความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซ่ึงได้รับความเสียหายต่อร่างกายนั้นด้วย 
ข. ความเสียหายต่อชีวิต 

ข-1. สําเนามรณะบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด   ซ่ึงสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 

ข-2. สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน 
(3) ผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุน มีดังต่อไปนี้ 

ก. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย ให้ผู้ประสบภัยร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ 
สามารถมอบอํานาจให้สถานพยาบาลท่ีรักษาพยาบาลร้องขอได้ หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
ท่ีรับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลท่ีรักษาพยาบาล รวมถึงทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
ผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้ 

ข. ความเสียหายต่อร่างกายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพให้ผู้ประสบภัยร้องขอ หรือ
ทายาท หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้ 

ค. กรณีความเสียหายต่อชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ 
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(4) การร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนฯ นั้น กฎหมายจํากัดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 180 วัน นับ
แต่วันท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน 

กระบวนการในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถแสดงได้ดังนี้ 

รูปท่ี 1  : กระบวนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ผู้ก่อเหตุ
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย

โรงพยาบาล
ผู้ประสบภัย
จากรถ

ตํารวจ

ค่าสินไหมทดแทน
และเงินเพ่ิม ค่าสินไหม

ทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน

เอกสารขอรับสิทธิ

รายงานประจําวัน  
  เก่ียวกับคดีหรือรับ
  แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

การสืบทรัพย์และตามผลคดี

การไล่เบ้ีย

ค่าสินไหมทดแทน

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยพิจารณาขอใช้สิทธิ และการชดเชย
ค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน นับจากวันร้องขอ 

โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด

1.

3. เอกสารขอรับสิทธิ 2.

4.
เอกสาร

ขอรับสิทธิ

 
ท่ีมา: TDRI (2556) 
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๒. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการประเมินสถานการณ์กองทนุทดแทนผู้ประสบภัย 

ก. ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  

ท่ีมา :  รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปี กรมบัญชีกลาง 

ปี 2558 - 2561 ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านการเงิน 
 

การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่างปี ๒๕๕7 
จะแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ตามหลักของ Balanced Scorecard คือ มิติด้านการเงิน        
มิ ติ ด้านปฏิ บั ติการ มิ ติ ด้ านการสนองประโยชน์ ต่อผู้ มีส่ วนไ ด้ เสีย  และมิ ติ ด้านการบริหารพัฒนา  
แต่ท้ังนี้ ในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กองทุนฯ ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านการเงิน โดยในปี ๒๕๖1      
กองทุนฯ มีผลการดําเนินงานเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.6424 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็น มิติด้านปฏิบัติ    
มีผลการดําเนินงานอยู่ท่ี 4.8920 คะแนน มิติด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีผลการดําเนินงาน    
อยู่ท่ี 2.6807 คะแนน และมิติด้านการบริหารพัฒนา มีผลการดําเนินงานอยู่ท่ี 3.6750 คะแนน 

ข. ผลการดําเนินงานด้านการเงิน 

การบริหารเงินและการลงทุน เป็นหน้าท่ีสําคัญของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือให้กองทุนฯ 
มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองต้น และการชําระค่าใช้จ่ายอ่ืนของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยในการดําเนินงานด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ข-1. สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

 
  

• สินทรัพย์รวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2.95 ต่อปี โดยเพ่ิมจาก 
2,751 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3,040 
ล้านบาท ในปี 2561 

• ในส่วนของหนี้สินของกองทุนฯ มูลค่า
หนี้ สินหมุนเวี ยนของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยมีสัดส่วนน้อย  โดยน้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของหนี้สินและทุนท้ังหมด 
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• ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า 
สัดส่วนของเงินลงทุนอันประกอบด้วย     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ชั่วคราว ซ่ึงเป็นเงินฝากประจําระยะเวลา      
ไม่เกิน 12 เดือน มีสัดส่วนสูงท่ีสุด โดย        
สูงกว่าร้อยละ 81 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ท้ังหมด รองลงมา ได้แก่ ลูกหนี้ค่าเสียหาย
เ บ้ื อ ง ต้ น  ซ่ึ ง เ ป็ นส่ วนของการจ่ า ย
ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ตามมาตรา 23 (1) 
มาตรา 23 (3) มาตรา 23 (5) และมาตรา 
23 (6) ซ่ึงกองทุนมีภาระ หน้าท่ีต้อง       
ไล่เบ้ียเงินค่าเสียหายท่ีจ่ายไปคืน พร้อมท้ัง
เงินเพ่ิมตามท่ีกฎหมายกําหนด  

56.09 

84.23 

112.83 120.35 
139.25 

-2.7%

50.2%

34.0%

6.7%
15.7%

-10%
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 120.00
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2557 2558 2559 2560 2561
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
อัตราการเพิ่ม-การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 

 

• มูลค่าการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ต้ังแต่ปี 
2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการปรับเพ่ิม
วงเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น กรณีบาดเจ็บ 
จาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท มี
ผลบังคับใช้ ต้ั งแต่วันท่ี  25 ธันวาคม 
2557 
 

 
หน่วย : บาท 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 
สินทรัพย์หมุนเวียน      
- เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร  
76,779,106.91 282,836,899.93 8,932,709.62 25,970,431.64 29,723,434.64 

- เงินลงทุนช่ัวคราว  1,876,944,487.67 2,276,696,934.09 2,428,675,764.35 1,720,627,903.74 1,689,235,684.34 
- ลกูหนีค้า่เสยีหาย

เบื้องต้น  
204,497,645.19 247,153,262.69 315,776,806.85 322,545,374.94 315,643,051.47 

- ลูกหนี้เงินยืม 676,740.00 1,112,439.00 10,200.00 - 152,519.30 
- ค่าใช้จา่ยรอเรียกคนื 432,142.30 472,478.30 432,345.30 379,598.80 347,551.80 
- ค่าเบีย้ประกันภยัจ่าย

ล่วงหน้า 
416,865.66 461,829.45 459,783.29 464,003.84 468,224.38 

- รายไดค้้างรับ 60,855,043.03 53,893,727.95 64,537,569.21 54,531,072.29 59,698,567.59 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,220,602,030.76 2,862,627,571.41 2,818,825,178.62 2,124,518,385.25 2,095,269,033.53 
สัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียน (ร้อยละ) 

(80.70) (100.00) (95.06) (70.54) (68.92) 

- เงินลงทุนระยะยาว  531,000,000.00 - 146,559,412.15 883,177,792.67 941,933,969.92 
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  - สุทธิ 

- - - 4,246,105.56 3,132,047.82 

รวมสินทรัพย์   2,751,602,030.76 2,826,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,942,283.48 3,040,335,051.27 
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หน่วย : บาท 

ท่ีมา: คํานวณจากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

 

ข-2. รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

 
 

 
 
 
 
 

• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้เฉลี่ยช่วงปี 
2557 - 2561 ปีละประมาณ 223.34 ล้าน
บาท ในขณะท่ี มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เฉลี่ ย ในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกันท่ีประมาณ 139.31 ล้าน
บาท ทํา ให้กอง ทุน มีผลการ ดํา เนินงาน        
ในส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 
84.03 ล้านบาทต่อปี  

 
 
 
 
 
• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้หลักมา

จากเงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ซ่ึง
กฎหมายกําหนดให้บริ ษัทประกันภัยท่ีรับ
ประกันภัยรถตามกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงกําหนดให้
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็นรายไตรมาสใน
อัตราร้อยละ 1 ของเบ้ียประกันภัย โดยมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 79.91 ของรายได้
ท้ังหมด รายได้หลักอีกทางหนึ่ง คือ ดอกเบ้ียรับ 
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.04 ของรายได้
ท้ังหมดซ่ึงรวมท้ังสองส่วนนี้ มีมูลค่ามากกว่า
ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี   
 
 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561
หนี้สินหมนุเวียน 
- ค่าเสยีหายเบื้องตน้
ค้างจา่ย  

42,092.00 151,921.00 226,523.75 1,331,144.37 143,678.00 

- ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย  3,586,483.84 3,709,345.40 3,348,714.16 1,606,196.33 2,065,804.02 
- รายได้รับลว่งหน้า 1,349,169.70 143,880.45 102,529.43 125,279.35 59,946.94 
- หนี้สินอ่ืนๆ  908,483.00 1,896,605.00 808,718.00 603,550.60 518,192.40 
รวมหนีสิ้นหมนุเวียน  5,886,228.54 5,901,751.85 4,486,485.34 3,666,170.65 2,787,621.36 
สัดส่วนของหนี้สิน
หมุนเวียน(ร้อยละ) 

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

ทุน เงินกองทุน  2,745,715,802.22 2,856,725,819.56 2,960,898,105.43 3,008,276,112.83 3,037,547,429.91 
รวมหน้ีสินและทุน   2,751,602,030.76 2,862,627,571.41 2,965,384,590.77 3,011,942,283.48 3,040,335,051.27 



11 

 

14.73%

84.98%

0.29%

คา่เสยีหายเบื �องต้น

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินการ

คา่ใช้จ่ายในการบริหารและคา่ใช้จ่ายอื�น

 

 
• ในขณะท่ี ค่าใช้จ่ ายกองทุนทดแทน

ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย มี ร า ย จ่ า ย ห ลั ก เ ป็ น 
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีต้องจ่ายให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถตามท่ี
กฎหมายกําหนดมีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 14.73 และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ ายในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาประกันภัย หนี้สงสัยจะสูญและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 84.98  

 
 

หน่วย : บาท 
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 
รายได้      
เงินสมทบ 153,888,644.02 162,954,402.32 166,882,249.74 172,732,878.44 180,651,945.18 
ดอกเบ้ียรับ 73,315,197.34 62,760,463.17 46,186,995.44 43,146,941.73 43,038,364.32 
เงินเพ่ิมตาม
กฎหมาย 

844,020.79 723,417.61 1,159,870.86 1,171,679.97 1,596,422.92 

รายได้อ่ืน 2,820,998.48 424,564.73 853,690.06 757,952.06 792,801.72 
รวมรายได้ 230,868,860.63 226,862,847.83 215,082,806.10 217,809,452.20 226,079,534.14 

      
ค่าใช้จ่าย      
ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น 

30,841,549.49 34,022,738.45 34,439,145.10 32,404,036.15 28,950,741.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ 

71,223,347.65 81,441,819.39 74,921,311.11 138,047,971.32 167,028,104.43 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

386,374.80 388,272.65 1,550,064.02 321,437.33 569,263.89 

รวมค่าใช้จ่าย 102,451,271.94 115,852,830.49 110,910,520.23 170,773,444.80 196,548,109.32 
รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 

128,417,588.69 111,010,017.34 104,172,285.87 47,036,007.40 29,531,424.82 

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 

ค. ผลการดําเนินงานด้านปฏิบัติการ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มีหน้าท่ีในการชดเชยค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ และดําเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
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ค-1. การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  
   จากข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วงปี 2557 - 2561 มีการจ่ายค่าเสียหาย

เบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23 (1)-(6) ดังนี้  
 

 
 

• การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนฯ          
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการ
ออกกฎกระทรวงเพ่ิมค่าเสียหายเบ้ืองต้นในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาลจากจํานวนไม่เกิน 15,000 บาท 
เป็นจํานวนไม่เกิน 30,000 บาท จากปี 2558      
มีจํานวนรวม 84.23 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 139.25 
ล้านบาทในปี 2561 

 

• สําหรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 
23(1) กรณีประสบภัยจากรถไม่ทําประกันภัย 
มีการปรับเพ่ิมสูงข้ึนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2557 
มีสัดส่วนการจ่ายฯ ท่ีร้อยละ 40.22 แต่ในปี 
2561 ปรับเพ่ิมสูงข้ึนเป็นร้อยละ 73.98  ซ่ึงตรง
ข้ามกับกรณีการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามมาตรา 
23 (4) ท่ีเป็นกรณีผู้ประสบภัยถูกชนแล้วหนี มี
สัดส่วนการจ่ายลดลง โดยปี 2557 มีสัดส่วนการ
จ่ายร้อยละ 55.02 ปรับลดลงในปี 2561 เหลือ
เพียงร้อยละ 21.58 

 

                                         หน่วย:บาท 

ปี 
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23  

รวม 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2556 18,616,368.83 
(32.30%) 

52,118.00 
(0.09%) 

1,185,649.05 
(2.06%) 

35,070,440.35 
(60.85%) 

2,013,675.00 
(3.49%) 

698,571.25 
(1.21%) 

57,636,822.48 
 

2557 22,557,630.11 
(40.22%) 

70,896.00 
(0.12%) 

1,771,656.25 
(3.16%) 

30,725,874.99 
(54.78%) 

160,846.00 
(0.30%) 

800,827.50 
(1.42%) 

56,087,730.85 
 

2558 46,349,215.10 
(55.02%) 

45,042.50 
(0.05%) 

3,123,424.49 
(3.71%) 

33,845,403.45 
(40.18%) 

29,879.00 
(0.04%) 

840,605.00 
(1.00%) 

84,233,569.54 

2559 73,290,430.27 
(64.96%) 

207,739.00 
(0.18%) 

2,906,477.75 
(2.58%) 

31,891,482.05 
(28.26%) 

3,185,024.05 
(2.82%) 

1,349,646.00 
(1.20%) 

112,830,799.12 
 

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 

ท่ีมา : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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ค-2. จํานวนรถท่ีทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ  
 

 
 
 

• ต้ังแต่ 2557 - 2559 มีการทําประกันภัยรถ
ภาคบังคับเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง แต่ในปี 2560 
- 2561 มีการทําประกันภัยเพ่ิมข้ึนและมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากสํานักงาน คปภ. มีกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และลงพ้ืนท่ีพบประชาชนเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการทําประกันภัยรถภาคบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 

• เปรียบเทียบข้อมูลจํานวนรถท่ีทําประกันภัย
ตามกฎหมายกับจํานวนรถยนต์ท่ีเสียภาษี
รถยนต์ประจําปี พบว่า มีจํานวนใกล้เคียงกันมาก 
โดยรถท่ีทําประกันภัยมีจํานวนสูงกว่าเล็กน้อย 

• แต่เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนรถสะสมตามข้อมูล
ของกรมการขนส่งทางบก เห็นถึงความแตกต่าง
กันอยู่ ค่อนข้างมาก โดยรถท่ีทําประกันภัย
ภาคบังคับมีจํานวนน้อยกว่าประมาณร้อยละ 
19.69 ซ่ึงการใช้รถกลุ่มนี้ผิดกฎหมายจราจร
ทางบก และเป็นรถท่ีไม่ทําประกันภัย เม่ือมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึน ก็จะเป็นภาระของกองทุนฯ ใน
การให้ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เหล่านี้ 

 

 

หน่วย : คัน/กรมธรรม์ 
ปี (1) 

จํานวนรถจด
ทะเบียนสะสม 

(2) 
จํานวนรถเสียภาษี
รถยนต์ประจําป ี

(3) 
จํานวนรถทํา 

พ.ร.บ. 

(4)=∆(3) 
 

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

รถจดทะเบียน 
(1)-(3) 

(6) 
รถท่ีไม่ทํา พ.ร.บ. 
คิดเป็นร้อยละ 

(5) = % 
 

2557 35,835,180 27,094,719  28,256,115 3.38% 7,579,065 21.15% 

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% 

ท่ีมา : ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สํานักงาน คปภ. และรายงานสถิติการขนส่งประจําปี   
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ค-3. การไล่เบ้ียหรือการเรียกคืนเงินค่าสินไหมทดแทน   
3.1 ลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 สรุปได้ดังนี้  

ลําดับท่ี ประเภทลูกหน้ี 
 จํานวน 
(ราย)  

 จํานวนเงิน  
(บาท)  

1   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น - เจ้าของรถ  : ม 23 (1) และ (3) 27,030 474,284,319.61 

2   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น – บรษัิทประกันภัย :  ม 23 (5) 385 5,144,109.78 

3   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น – รถราชการ : ม 23 (6) 619 7,804,767.80 

4   ลูกหน้ีค่าเสยีหายเบ้ืองต้น - ท่ีศาลสั่ง 16 255,730.39 

  รวมท้ังสิ้น 28,050 487,488,927.58 

ที่มา:  จากขอ้มูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 

 3.2 จํานวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับคืน ระหว่างปี 2557 - 
2561 สรุปได้ดังนี้ 

ที่มา:  จากขอ้มูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 
 

 

 

 

 

 

สรุปการรับคืนค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั ป ี2557 - 2561 

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

ราย จํานวนเงิน 
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

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

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

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

2560 675 12,073,659.36 572 10,185,660.61 - - 6 146,500.00 28 587,744.25 25 229,718.00 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 

รวม 3,454 56,371,667.74 2,165 38,927,596.59 3 62,820.00 36 679,840.93 133 2,419,930.25 864 10,254,836.49 253 4,026,643.48 
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3.3  เปรียบเทียบลูกหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนกับลูกหนี้ท่ีคืนค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่กองทุนในแต่ละปี 
 

 

เปรียบเทียบลูกหนี้ ท่ีเพ่ิมข้ึนกับลูกหนี้ ท่ีคืน   
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่กองทุนในแต่ละปี 

      จากข้อมูล ตามข้อ 3.1 และ 3.2 จะเห็น
ว่าลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มียอดคงค้าง ณ ปี 2561 จํานวน 
28,050 ราย มูลค่า 487,488,927.58 บาท
และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้รับการ
ชําระหนี้ คืนในปี 2561 จํานวน 696 ราย 
มูลค่า 14,199,652.15 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.91 

ง. ผลการดําเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

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

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

1. การรู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 97.46 99.50 90.26 90.75 
2. การรับรู้บุคคลท่ีต้องทําประกันภัย พ.ร.บ. 100 86.50 93.84 95.09 
3. การรับรู้การไม่ทําประกันภัย พ.ร.บ. ต้องมีโทษตามกฎหมาย 85.67 87.00 66.25 73.84 
4. การรับรู้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ. 100 100 100 99.11 
5. การรับรู้ช่องทางการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น 100 100 100 99.11 
6. การรับรู้การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนฯ กรณีเกิด

อุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ 
54.34 45.10 50.97 51.56 

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
(ภาพรวม) 

91.63 90.60 88.85 94.46 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557-2560  

จากการสํารวจในประเด็นความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้สิทธิประโยชน์
จากการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แต่ยังขาดการรับรู้การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมถึงไม่ทราบว่าการไม่ทําประกันภัย พ.ร.บ. จะ
มีโทษตามกฎหมาย   

2) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น ต้ังแต่ปี 2558 - 
2561 มีผลคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) ปี 2558 มีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 4.65 ปี 2559 มีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 
4.73 ปี 2560 มีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 4.7๐ และปี 2561 มีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 4.69      
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ปี 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

การประเมิน 3 ด้าน 

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 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2558 - 2561  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจากการประเมินท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
ความเป็นธรรม และด้านการเข้าถึงการให้บริการ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพการให้บริการในปี 2558 
- 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยเป็นการสํารวจในหัวข้อกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ บุคลากร
เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการท่ีได้รับ และในปี 2560-2561 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านความเป็นธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยเป็นการสํารวจในหัวข้อ ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 
ความซ่ือสัตย์ และโปร่งใส 

จ. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน   
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. โดยสํานักงาน คปภ. ได้

มีการจัดสรรภารกิจในการดําเนินงานต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ให้
กระจายอยู่ภายในหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงาน คปภ. โดยมีสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็น
หน่วยงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ คปภ. รับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุนฯ เป็นหลัก และมีกองทุนฯอยู่ใน
สํานักงาน คปภ. เขต/จังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ สามารถจําแนกภารกิจตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในแต่ละหน่วยงาน
ของสํานักงาน คปภ. ได้ดังนี้      

  ท้ังนี้ สามารถจําแนกภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในแต่ละหน่วยงานของสํานักงาน คปภ. ได้ดังนี้ 

1) สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทําหน้าท่ี 
 - วางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและอัตราเบ้ีย

ประกันภัย 
- รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรถภาคบังคับและ

บทบาทหน้าท่ีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
- บริหารงาน และกํากับการดําเนินการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น ไล่เบ้ียเรียกคืนค่าเสียหาย

เบ้ืองต้น จัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ดูแลด้านการเงิน บัญชี การจ่าย-รับคืนค่าเสียหายเบ้ืองต้น จัดทํา
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้คําปรึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

 



17 

2) สายกลยุทธ์องค์กร  
 - ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีผลักดันและร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกับสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

 - กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทําหน้าท่ีเผยแพร่ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ สิทธิ
ประโยชน์ และโทษท่ีได้รับของการทําประกันภัยรถภาคบังคับผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

3) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ทําหน้าท่ีส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
ประกันภัยรถภาคบังคับผ่านโครงการต่างๆ โดยการจัดอบรมความรู้ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ผ่านโครงการสําคัญ เช่น 
โครงการอาสาสมัครประกันภัย เป็นต้น โดยมีสํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ซ่ึงอยู่ในกํากับสายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค ทําหน้าท่ีจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น  ไล่เบ้ียเรียกคืน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
ประกันภัยรถภาคบังคับ 

  4) สายงานสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานของกองทุนฯ ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นต้น 

    ท้ังนี้ การจัดสรรภารกิจข้างต้น สํานักงาน คปภ. ได้จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึง
ประกอบด้วย พนักงานสํานักงาน คปภ. ท่ีสังกัดหน่วยงานต่างๆ และลูกจ้างกองทุนฯ รายปี โดยในส่วนของ
ลูกจ้างกองทุนฯ ได้จัดสรรอัตรากําลังให้กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ
ท่ีจะต้องทําหน้าท่ีหลักในการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น จัดทําบัญชีกองทุน และการไล่เบ้ียเรียกคืน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกฎหมาย

และคดี 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายวิเคราะห์

ธุรกิจประกันภัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบคน
กลางประกันภัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนา

มาตรฐานการกํากับ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกํากับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกํากับธุรกิจ
และการลงทุน 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์

องค์กร 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายสง่เสริมและ
ประกนัภัยภูมิภาค 

เลขาธิการ 

ฝ่ายตรวจสอบ 
กิจการภายใน 

สถาบันวิทยาการ 
ประกันภยัระดับสูง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

รองเลขาธิการ 
ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง 

สิทธิประโยชน์ 

รองเลขาธิการ 
ด้านตรวจสอบ 

รองเลขาธิการ 
ด้านกํากบั 

คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
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2.3 การประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ก. การประเมินสถานการณ์ด้านการเงิน 
    จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเงิน พบว่า  

1) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความสามารถในการบริหารเงินและการลงทุนให้สามารถ
ชําระหนี้ และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกองทุนฯ ได้ โดยจากการ
พิจารณาผลการดําเนินงาน พบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด 

 
2557 2558 2559 2560 2561 

รายได้ 230.87 226.86 215.08 217.81 226.08 

ค่าใช้จ่าย  102.45    135.85  110.91 170.77 196.55 

รายได้สูง

กว่า

ค่าใช้จ่าย 

 128.42   111.01  104.17 47.04 29.53 

 

 

2) การปรับจํานวนเงินความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายเบ้ืองต้นในอนาคต อาจจะส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ในด้านจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ การใช้สิทธิไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดให้กองทุนต้องดําเนินการไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนจากผู้ท่ีต้องรับผิดชอบทุกราย  

อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นกรณีตามมาตรา 23(1) (3) และ (6) นั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องดําเนินการไล่เบ้ียเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนพร้อมเงินเพ่ิม ร้อยละ 20 ซ่ึงจากผลการดําเนินการท่ีผ่านมา ปรากฏว่า โอกาสท่ีกองทุนฯ 
จะได้รับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นมีค่อนข้างน้อยมาก และเม่ือถึงท่ีสุดแล้ว กองทุนฯ ไม่สามารถ
ไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนได้ ซ่ึงจะทําให้ผลประกอบการของกองทุนฯ ในด้านค่าใช้จ่าย          
มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนกว่าท่ีปรากฏอยู่ในขณะนี้ 

ข. การประเมินสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ พบว่า 

1) ด้านการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น พบว่า การพัฒนาระบบการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือให้สถานพยาบาล ใช้สิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต่อกองทุนฯ หรือบริษัท
ประกันภัยได้โดยตรงผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายออนไลน์ (ระบบ e-Claim) ประสบความสําเร็จ
ค่อนข้างดี จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีการใช้สิทธิ์โดยสถานพยาบาลประมาณร้อยละ 85 ของผู้ประสบภัยท้ังหมด 
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2) ด้านการปฏิบัติการเก่ียวกับการเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ฯ พบว่า กองทุนฯ มีจํานวนลูกหนี้ฯ 

สะสมเพ่ิมสูงข้ึนมาก ซ่ึงทําให้กองทุนฯ มีภาระงานเพ่ิมสูงข้ึนด้วย  

 
อีกท้ังลูกหนี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซ่ึงในระหว่างการดําเนินการ แม้ว่ากองทุนฯ จะสามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า ลูกหนี้บางรายการดําเนินการไม่คุ้มค่าใช้จ่าย แต่ด้วยเง่ือนไขและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนฯ มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนากระบวนการในการไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนให้มีความ
คล่องตัว เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 กองทุนฯ ได้มีการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น การจัดต้ังคณะ
ปรึกษาเพ่ือทําหน้าท่ีเก่ียวกับการพิจารณาตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ รวมถึงการให้คําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาและแนว
ปฏิบัติ การดําเนินการไล่เบ้ียเรียกคืน การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของการไล่เบ้ียเรียกคืน             
การพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียก
เงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืน การงดและลดเงินเพ่ิมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณาออก
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการขอผ่อนชําระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น เป็นต้น 

3) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดีกับผู้เก่ียวข้อง อาทิ 
สถานพยาบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด  บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และสํานักงานขนส่ง
ในพ้ืนท่ี เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิท่ีจะได้รับจาก
กองทุนฯ รวมถึงกระบวนการและข้ันตอนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนและเอกสารท่ีต้องใช้ในการเบิกจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ป ี ราย จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

2557      13,769  204.49 
2558      16,173  247.15 
2559      19,474  315.77 
2560      23,366  392.39 
2561 28,050 487.49 

จํานวนลูกหน้ีค่าเสียหายเบ้ืองต้น ปี 2557 - 2561 

Chart แสดงจํานวนผู้ย่ืนขอรับค่ารกัษาพยาบาล
จากกองทุนฯ ปี 2557 - 2561 
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ค. การประเมินสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
1) กระบวนการด้านการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถสร้างความพึง

พอใจต่อการใช้บริการของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้ในระดับดี-ดีมาก แต่ยังขาดการรับรู้การขอรับค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมท้ังยังขาดความเข้าใจ
เก่ียวกับเอกสารและข้ันตอนการชดเชยค่าสินไหมทดแทน  

2) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดีกับผู้เก่ียวข้อง อาทิ 
สถานพยาบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และสํานักงาน
ขนส่งในพ้ืนท่ี เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิกองทุนฯของผู้ประสบภัยผ่านสถานพยาบาล กระบวนการสืบสวน
ภายหลังการชดเชยค่าสินไหมทดแทน และการสืบทรัพย์จากธนาคาร เป็นต้น   

 

ง. การประเมินสถานการณ์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
  จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการบริหารทุนหมุนเวียนข้างต้น พบว่า 

1) การกระจายภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงาน คปภ.   
เพ่ือเป็นการบริหารทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน คปภ. โดยรวมให้มีประสิทธิภาพ  

2) สํานักงาน คปภ. ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ซ่ึงสํานักงาน คปภ. ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ  

� ด้านการปรับจํานวนเงินความคุ้มครอง และค่าเสียหายเบ้ืองต้น  ได้ดําเนินการใน ๒ ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เม่ือปลายปี 2557 ได้มีการปรับวงเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นส่วนค่ารักษาพยาบาล

เพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่า จาก 15,000 บาท/ราย เป็น 30,000 บาท/ราย ส่วนค่าปลงศพ/ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
คงเดิมท่ี 35,000 บาท/ราย 

ส่วนท่ี 2 เม่ือกลางปี 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 

� การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย   
อันจําเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  โดยในปี 2561 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

� การเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim) 
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องตามแผน 

� การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามคําสั่งท่ี ๒๖๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

3) มีข้อจํากัดในการพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะพนักงานส่วน
ใหญ่ท่ีปฏิบัติงานกองทุนฯ มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างปีต่อปี  
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3. การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ประเมินสถานะทางยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยข้างต้นครบทุกมิติ รวมถึงได้พิจารณาจากผลการศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอต่อการพัฒนา
ระบบประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) และผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ท่ีสามารถนําไปกําหนดทิศทาง นโยบายท่ีชัดเจน สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย มีการกําหนดวัตถุประสงค์ 
อํานาจหน้าท่ี รวมถึงแหล่งท่ีมาของรายได้อย่างชัดเจน อีกท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให้มีทุน
เพียงพอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานและนโยบายต่างๆ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้เป็นอย่างดี  

 S2 นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญหลายด้าน รวม 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนด
นโยบายการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2) คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย       
ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ            
3) คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทําหน้าท่ีกํากับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

 S3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้มีการปรับโครงสร้างให้อยู่ภายใต้สํานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ท่ีมีความรับผิดชอบงานด้านการกํากับและขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถท้ังระบบ     
ทําให้บทบาทภารกิจของกองทุนฯ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีความชัดเจนมากข้ึน  

 S4 สํานักงาน คปภ. มีสํานักงาน เขต/จังหวัดท่ัวประเทศ และทําให้งานของกองทุนมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกระบวนการทํางานท่ีพร้อมต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 

 S5 สํานักงาน คปภ. มีเครือข่ายท่ีเป็นหน่วยงานพันธมิตรจํานวนมาก เช่น อาสาสมัคร
ประกันภัย สถานศึกษา สถานพยาบาล สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จํากัด บริษัทประกันภัย รวมถึง หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ท่ีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการให้ความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ ท่ีให้การเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถทําได้
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 

 S6 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน    
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น การรับเงินสมทบ และหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น    
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 การดําเนินการตาม พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มีผลต่อปริมาณงานของ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําให้ความต้องการบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
W2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานของรัฐท่ียังคงต้องมีข้ันตอนการทํางานท่ีต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวเท่าภาคเอกชนได้ 
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W3 มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจ
จัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนของกองทุน 

W๔ การติดตามไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนฯ มีข้ันตอนบางส่วนปฏิบัติได้ยาก 
เช่น การลงพ้ืนท่ีเพ่ือยึดอายัดทรัพย์ ลูกหนี้ท่ีอยู่ในชุมชนแออัด หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ี 

W๕ ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนยังไม่เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําประกันภัยรถภาคบังคับ
เท่าท่ีควร แม้จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1  ความก้าวหน้า ความทันสมัย และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้การ
ดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สะดวก 
รวดเร็วข้ึน  

O2 ในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาคของประเทศ มีเครือข่ายภาคประชาชนลงไปถึงระดับท้องถ่ินอยู่เป็น
จํานวนมาก ซ่ึงสามารถเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และ
เป็นช่องทางสําคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ได้เป็นอย่างดี 

O3 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย และมีสาขากระจาย  
อยู่ท่ัวประเทศ ซ่ึงกฎหมายให้อํานาจสํานักงาน คปภ. ในการมอบหมายให้บริษัท กลางฯ ดําเนินการใดๆ ให้แก่
ประชาชนได้ 

อุปสรรค (Threats) 
T1 ประชาชนท่ัวไปยังไม่เห็นความสําคัญและไม่ตระหนักถึงความจําเป็นและความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. 
T2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบการจัดทําประกันภัย เช่น สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ยังไม่ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการจัดทําประกันภัยรถอย่างเพียงพอ 
T3 ลูกหนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โอกาสท่ีจะได้รับชําระหนี้คืนน้อยมาก 
T4 มีรถจํานวนมากในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดท่ีไม่ชําระภาษีประจําปีกับกรมการขนส่งทางบก       

จึงไม่สามารถอาศัยข้อกฎหมายท่ีว่า ไม่สามารถชําระภาษีได้ ถ้าไม่มีการทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ   
T5 ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสืบสวนหรือสืบทรัพย์ภายหลัง

จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถ  

แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 256๓ – 256๕  
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ได้ศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ยังคงยึดกรอบหลักการเพ่ือตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย ผู้ประสบภัยจากรถ ประชาชนท่ัวไป บุคลากรใน
องค์กร หน่วยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแล รวมถึงบริษัทประกันภัยและสอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (แผน 3 ปี) โดยวิเคราะห์และประเมินปัจจัยแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ สําหรับปี 256๒ – 256๔ 
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2. การประเมินสถานการณ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิเคราะห์ตาม Balanced 
Scorecard ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน   

๓. การวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน 
 ๔. การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 256๓ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย ๓ ปี (ปี 256๓ – 256๕) แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน คปภ. ระยะ ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์
สํานักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๓ และยึดหลักตามมาตรการสําคัญท่ีจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ทิศทางการดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 256๓ – 256๕ 

  จากการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พบว่า ก้าวต่อไป
ของการดําเนินการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น ต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ท่ีเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลมากข้ึน และสอดรับกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล
ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงทําให้การดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้องมีการพัฒนากระบวนการทํางานให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาพรวมในการดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซ่ึงมีประเด็นหลัก 2 ประการ คือ 
  1. ด้านบุคลากร : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังมีอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
และเจ้าหน้าท่ีบางส่วนยังมีประสบการณ์และความชํานาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก อีกท้ังการขาด      
องค์ความรู้ในด้านการติดตามไล่เบ้ียเรียกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนฯ จากผู้ต้องรับผิดชอบ ซ่ึงในอนาคต    
งานในส่วนนี้จะมีสัดส่วนปริมาณงานเพ่ิมสูงข้ึนมาก อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณงานท่ีสะสม ประกอบกับ            
มีผู้ประสบภัยยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจํานวนมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม             
มีสัญญาณและแนวโน้มท่ีดีท่ีจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากในขณะนี้สํานักงาน คปภ. ได้มีการวิเคราะห์
อัตรากําลังใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงจะทําให้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยสามารถคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจงานได้เพ่ิมมากข้ึน พร้อมกันนี้ 
สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการกําหนดแผนงานในด้านการพัฒนาทักษะและความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอีกด้วย 
  2. จากการท่ีมีผู้ประสบภัยยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึน คาดว่ามาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) การเพ่ิมจํานวนเงินความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น และ 2) ปริมาณรถไม่จัดทําประกันภัยมีจํานวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในส่วน
ภูมิภาค เป็นรถท่ีใช้งานมานาน สภาพไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงซ่อมแซมท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีหลักฐานแสดงการจด
ทะเบียน เป็นรถไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบก และไม่มีการเสียภาษี
ประจําปี ทําให้เม่ือเกิดอุบัติเหตุ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีภาระหน้าท่ีในการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่
ผู้ประสบภัย ผลท่ีตามมา คือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องดําเนินการไล่เบ้ียเรียกเงินคืนกองทุนฯ จากเข้าของ
รถหรือผู้ก่อเหตุ ซ่ึงมีภาระด้านค่าใช้จ่ายและบุคลากร 

  ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในช่วงปี 256๓ – 256๕ กองทุนฯ จึงมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุง
การบริหารจัดการกองทุนฯ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน เพ่ือให้หน่วยบริการของสํานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยท่ัวประเทศมีมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้  
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• การเพ่ิมประสิทธิภาพการไล่เบ้ียเรียกคืนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น โดยมีกฎระเบียบให้มีการ
ผ่อนชําระ และระบบงานท่ีเอ้ือต่อการผ่อนชําระหนี้คืน รวมถึงเพ่ิมกระบวนงานติดตามการไล่เบ้ียเรียกคืนและ
จําหน่ายบัญชีลูกหนี้กองทุนเป็นหนี้สูญ 

• การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท้ังสิทธิและหน้าท่ีของการทํา
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และบทบาทหน้าท่ีกองทุนฯ เพ่ือให้รถเข้าสู่การประกันภัยรถภาคบังคับให้มากข้ึน
และเพ่ือให้ผู้ประสบภัยมีความรู้ความเข้าใจสิทธิของตนมากข้ึน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันภัยให้
เข้าถึงประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 

• การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความรู้ ความสามารถ    
มีทักษะและประสบการณ์ รวมท้ังมีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการท่ีดี สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ซ่ึงผลจากการทบทวน พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยระยะ 3 ปี ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ รวมท้ังยังสามารถรองรับ
ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้มีการปรับถ้อยคําในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้มีการรองรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน  

พันธกิจ 1. จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
2. รณรงค์และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและ

ประโยชน์ของการประกันภัยรถ รวมถึงโทษจากการไม่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ  
3. ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กําหนด อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

2. เพ่ือให้เจ้าของรถ ผู้ประสบภัยจากรถ และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ สิทธิ 
หน้าท่ี ความจําเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงผลของ
การไม่จัดทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. 

3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้านการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นของการ
ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล โดย   
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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เป้าหมาย    
เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
2. ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองจากการประกันภัยรถ

ตาม พ.ร.บ.ฯ 
๔. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีมาตรฐาน โปร่งใส  

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
     แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงานและคําอธิบาย โดยแบ่ง

ยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ด้านตามหลัก Balanced Scorecard ดังนี้ 
 

  

 

 

  เม่ือจําแนกยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางและบริษัท
ท่ีปรึกษา สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงานและคําอธิบาย ตัวชี้วัด 
ด้าน
การเงิน 

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการการเงิน      
ที่เพียงพอรองรับการดําเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอ
ต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องตน้และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

- เพิ่มศักยภาพการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยดาํเนินการตาม
ประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์ในการเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงนิเพิ่ม
ของกองทุนฯ พ.ศ.2560 และดําเนินการ
ตามข้ันตอนของการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน

• ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การรับ
ชําระหนี้คืนจากเจ้าของรถ 

Financial 

 

 

 

Stakeholder 

Internal Process 

Learn & Growth 

บริหารจัดการให้มทีุนเพียงพอ
รองรับการดําเนินงานตาม

บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ 

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาอย่าง

ทั่วถึง รวดเรว็ 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ     
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์     

ด้านการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ 

เสริมสร้างขีดความสามารถกองทนุฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนกัถึงความจําเป็นของการ

ประกนัภัยรถตาม พ.ร.บ.  

พัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ

กองทุนฯ 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

เชื่อมโยงข้อมูล 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ ให้รองรับ

การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

เพ่ิมศักยภาพการ
ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงานและคําอธิบาย ตัวชี้วัด 
ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัยจากเจ้าของรถให้ครบถ้วนตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
- พัฒนาระบบการผ่อนชําระค่าเสยีหาย
เบื้องต้นดําเนนิการตามระเบียบสํานักงาน 
คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข    
ในการขอผ่อนชําระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น 
พ.ศ. 2561 
- มีคณะทํางานกลัน่กรองการไล่เบี้ยเรียกคืน
และการจําหนา่ยหนี้สญูกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย จํานวน 3 คณะ 
- จ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดาํเนิน
กระบวนการไล่เบี้ยเรียกเงินคืนกองทุนฯ  
 
ผลผลิต (Output) :  
       - จํานวนเงนิที่กองทนุฯได้รับชาํระหนี้คืน
จากการไล่เบี้ยเรียกคืนตามมาตรา 26 แห่ง 
พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
เพิ่มข้ึนเปน็ร้อยละ 2 ของมูลหนีค้งค้าง 
       -  มีระบบการผ่อนชําระค่าเสียหาย
เบื้องต้นและคู่มือการใช้งานระบบการผ่อน
ชําระค่าเสียหายเบื้องต้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) :  
     - กองทุนฯ มีการบริหารจัดการการเงิน      
ที่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ด้านผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
- ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการเยียวยา
เบื้องต้นอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

- ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อที่หลากหลาย
ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ  
- พัฒนาเครือข่ายด้านการประกันภัยที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 
- บูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประสบภัย 
หรือทายาทผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง 
- สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง 
 
ผลผลิต (Output) :  

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ       
รู้สิทธิ หน้าที่ของการทาํประกันภัยรถตาม

���� ตัวชี้วัดที่ ๒.1 ร้อยละ
ของความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ 
� ตัวชี้วัดที่ ๒.2 ความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงานและคําอธิบาย ตัวชี้วัด 
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ผู้ประสบภัยจากรถมีความพงึพอใจ
ต่อการให้บริการงานขอรับค่าเสยีหาย
เบื้องต้นอย่างน้อยร้อยละ 80 

- จํานวนเครือข่ายด้านการประกันภัย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

ผลลัพธ์ (Outcome) :  
 - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ

จัดทําประกันภัยเพิ่มข้ึน 
 - ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการบริการ

ที่ดี รวดเร็วและเหมาะสม 
ด้าน
ปฏิบัติการ 

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สิทธิ
หน้าที่ของตนเองจากการประกันภัยรถตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 
- ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชว่ยเหลือ
เยียวยาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม 
 
 
 
 

- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และ      
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
รถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 
- เสริมสร้างศักยภาพของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการอํานวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถ 
- ศึกษาและวิจยัปญัหาการจัดทาํประกันภัย
ภาคบังคับของรถจักรยานยนต ์
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคับ 
- นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการผู้ประสบภัยจากรถ     
 
ผลผลิต (Output) :  
       - กองทนุฯ จ่ายค่าเสียหายเบื้องตน้ได้     
ภายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดภายใน 
๗ วัน ได้อยา่งน้อยร้อยละ 70 
       - รายงานผลการศึกษาและวิจัยปัญหา
การจัดทําประกันภัยภาคบังคับของ
รถจักรยานยนต์ 
        - ประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถ    
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
 

���� ตัวชี้วัดที่ ๓.1  ระดับ
ความสําเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรายงาน
ข้อมูลประกันภัยรถภาค
บังคับ 
���� ตัวชี้วัดที่ ๓.2  ระดับ
ความสําเร็จของการศึกษา
และวิจัยปัญหาการจัดทํา
ประกันภัยภาคบังคับของ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ 
���� ตัวชี้วัดที่ ๓.3  ร้อยละ
ของการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด 
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ผลลัพธ์ (Outcome) :  
       - ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

ด้านการ
พัฒนาทนุ
หมุนเวียน 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน โปร่งใส 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ มีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
- พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การเชื่อมโยงข้อมูล 
- พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ 
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคับ 
- เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ       
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ผลผลิต (Output) :  
       - บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์และ
มีพฤติกรรมในการเป็นผู้ให้บริการที่ด ี
       - การปรับเปลี่ยนกระบวนงานกองทุนฯ 
เข้าสู่การทํางานในระบบดิจิทัลครบวงจร    
(e-Office) 

ผลลัพธ์ (Outcome) :  
       - กองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน และมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การ
ตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจทิัล 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 บทบาท 
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ตัวชี้วัดที่ 4.5 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ มีพฤติกรรม
เป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
 

                                                                   ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
       

 

 


