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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท�ำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืน่ ทีม่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“รถ” [๒]  หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก รถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร และหมายความรวมถึงรถอื่น
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าของรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ
ตามสัญญาเช่าซื้อ และหมายความรวมถึงผู้น�ำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วย
“ผูป้ ระสบภัย”  หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ได้รบั อันตราต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามัย เนือ่ งจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
[๑] ประกาศครั้งแรกในราชกิจจานุเบกษา เล่ม   ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๔๕/๙ เมษายน ๒๕๓๕ และต่อมา
มาตรา ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒] มาตรา ๔ นิยามค�ำว่า “รถ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๒
จากรถ

“ความเสียหาย”  หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยอันเกิด

“ผู้ซึ่งอยู่ในรถ”  หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งก�ำลังขึ้นหรือก�ำลังลงจากรถนั้นด้วย
“บริษัท”  หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ
“ค่าเสียหายเบือ้ งต้น” [๓]  หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จา่ ยอันจ�ำเป็นเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล  คา่ ปลงศพ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดการศพ  รวมทัง้ ค่าเสียหายและค่าใช้จา่ ย
ที่จ�ำเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  ทั้งนี้   ตามรายการ
และจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง”
“เครื่องหมาย” [๔]  (ยกเลิก)
“คณะกรรมการ” [๕]  หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
“นายทะเบียน”   หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“กองทุน”  หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ [๖]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

[๓] มาตรา ๔ นิยามค�ำว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔] มาตรา ๔ นิยามค�ำว่า “เครื่องหมาย” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
[๕] มาตรา ๓ นิยามค�ำว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐
[๖] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๓
มาตรา ๖[๗]   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
ทบวงมหาวิทยาลัย  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้แทนกรมต�ำรวจ ผู้ซึ่ง
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคมอบหมายหนึง่ คน
ผูแ้ ทนสมาคมนายหน้าประกันภัย ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัย ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน ผู้แทนแพทยสภา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ หรือกฎหมาย
มาตรา ๖ ทวิ [๘]  ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คำ� แนะน�ำแก่รฐั มนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐
และประกาศตามมาตรา ๑๐
(๒) ก� ำ หนดมาตรฐานกลางของรายการและจ�ำนวนเงิน ค่า รักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทหรือกองทุนต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย
(๓) พิ จ ารณาปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น และหรื อ เงิ น อื่ น ตาม
พระราชบัญญัตนิ หี้ รือเกีย่ วกับรายการและจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ยอันจ�ำเป็น
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่นายทะเบียนขอความเห็นหรือตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ
(๔) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามทีร่ ฐั มนตรีมอบหมาย
มาตรา ๖ ตรี[๙]  กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปี  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
[๗] มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๘] มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๙] มาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๔
มาตรา ๖ จัตวา [๑๐] ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๖ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทน และให้ผซู้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งตนแทน
ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ ในระหว่างทีก่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง ให้ผซู้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ เพิม่ ขึน้ นัน้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๖ เบญจ [๑๑]  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระแล้ว
แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๖ ฉ[๑๒]  การประชุมคณะกรรมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๖ สัตต[๑๓]  ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น�ำความในมาตรา ๖ ฉ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖ อัฏฐ[๑๔]  ในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมีอำ� นาจเรียกให้บริษทั สถานพยาบาล หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยค�ำ 
หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้ใช้จ่ายจาก
กองทุน

[๑๐]
[๑๑]
[๑๒]
[๑๓]
[๑๔]

มาตรา ๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๖ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๖ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๖ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๖ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๕

หมวด ๑
การประกันความเสียหาย
มาตรา ๗ [๑๔/๑]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘ เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้
ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส�ำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ก�ำหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ส�ำหรับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดย
เอาประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภทและ
ขนาดของรถทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ตอ้ งจัดให้มกี ารประกันความเสียหายส�ำหรับ
ผู้ประสบภัยอีก
มาตรา ๘  รถดังต่อไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗
(๑) รถส�ำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถส�ำหรับ
ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
(๒) รถของส�ำนักพระราชวังทีจ่ ดทะเบียนและมีเครือ่ งหมายตามระเบียบทีเ่ ลขาธิการ
พระราชวังก�ำหนด
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
(๔) รถอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและน�ำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวโดยเจ้าของรถไม่มีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าของรถต้องจัดให้มีการ
ประกันความเสียหายส�ำหรับผูป้ ระสบภัย ทัง้ นี้ ตามจ�ำนวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา  ๑๐  [๑๕]  บริษัทต้องรับประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการ ประกาศดังกล่าวจะก�ำหนดให้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรืออัตราเบี้ย
ประกันภัยแตกต่างกันตามชนิด ประเภทหรือขนาดของรถ หรือลักษณะของผูเ้ อาประกันภัยก็ได้
ให้บริษัทรายงานการรับประกันความเสียหายตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก�ำหนด [๑๖]
[๑๔/๑] มาตรา ๗ วรรค ๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๕] มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๑๖] มาตรา ๑๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

_15-0173 ���.indd 5

4/1/58 BE 2:53 PM

๖
มาตรา ๑๐ ทวิ [๑๗]  ให้จัดตั้ง “บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด” ขึ้น
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการเกีย่ วกับการรับค�ำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเงินต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และด�ำเนินกิจการตามทีบ่ ริษทั หรือส�ำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
จะได้มอบหมาย
(๒) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(๓) ด�ำเนินกิจการอื่นตามที่ก�ำหนดในหนังสือบริคณฑ์สนธิ
บริษัททุกบริษัทต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นในการจัดตั้ง การเพิ่มทุน และด�ำเนินการใด ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ในการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ให้รัฐมนตรีก�ำหนด
ระยะเวลาให้บริษัทเข้าชื่อซื้อหุ้น และเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมหุน้ ทีม่ ผี เู้ ข้าชือ่ ซือ้ หุน้
ไว้แล้ว เพื่อก�ำหนดจ�ำนวนหุ้นจัดท�ำหนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับ และก�ำหนดรายชื่อ
ผู้เป็นคณะกรรมการและพนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถจ�ำกัด ตลอดจนข้อความและขั้นตอนอื่นที่จ�ำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัทส่งไป
จดทะเบียนบริษัท และให้ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด�ำเนินการต่อไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าบริษัท
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด เป็นบริษทั จ�ำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และเป็นบริษทั ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยนับแต่ได้จดทะเบียนดังกล่าว
ในระหว่างที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ยังมิได้มีการรับประกัน
วินาศภัย มิให้นำ� บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการต้องมีหลักทรัพย์ และเงินส�ำรองวางไว้กบั นายทะเบียน
และการต้องด�ำรงไว้ซึ้งเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยมาใช้บังคับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน
การแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก่อน และในกรณีที่ปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ากรรมการผู้จัดการมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ
ถอดถอนกรรมการผูจ้ ดั การออกจากต�ำแหน่งได้ และให้คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
[๑๗] มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
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๗
ประกอบธุรกิจประกันภัยมีอ�ำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการชั่วคราวจนกว่าบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่
ทุกรอบสามเดือนบริษทั ต้องออกเงินสมทบเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยของบริษทั กลางคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากการรับประกันภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในแต่ละสามเดือนที่ผ่านมา ในอัตราและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนด
เงิ น สมทบที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยนั้ น ให้ น� ำไปหั ก เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการค� ำนวณภาษี เ งิ น ได้
ตามประมวลรัษฎากรได้
บริษทั ต้องมอบหมายการรับค�ำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ด�ำเนินการแทน
บริษัทด้วย และให้บริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจและการจัดสรรเงินเพื่อ
ส�ำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ก�ำหนด
มาตรา ๑๐ ตรี [๑๘]  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ
ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในส่วนที่เกี่ยวกับ
การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทนั้นได้
ให้บริษัทที่เพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ทบี่ ริษทั ได้ออกให้แก่ผเู้ อาประกันภัยต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดงั กล่าว
จะหมดอายุ
มาตรา  ๑๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกัน
ความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙
มาตรา ๑๒ [๑๙]  เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถต้องเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกัน
ความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทุกเวลา
ทีใ่ ช้รถ เว้นแต่กรณีรถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนหรือช�ำระภาษีประจ�ำปีสำ� หรับรถตามมาตรา
๑๙ แล้ว
มาตรา ๑๓ [๒๐]  ในกรณีที่บริษัทหรือเจ้าของรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
ครบก�ำหนดการคุม้ ครองไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั ต้องแจ้งการบอกเลิกนัน้ ให้นายทะเบียนทราบ
การแจ้งการบอกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๔  การประกันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ต้องมีข้อก�ำหนดให้มีการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
[๑๘]
[๑๙]
[๒๐]
[๒๑]

มาตรา ๑๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
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๘
เมื่อมีการก�ำหนดจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา ๗ วรรคสองแล้ว หลักเกณฑ์
วิธีจ่ายและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก�ำหนด [๒๑]
มาตรา ๑๕  กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งมีข้อความระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในบทแห่ง
พระราชบัญญัตนิ ี้ บริษทั จะยกเป็นข้อต่อสูเ้ พือ่ ปฏิเสธความรับผิดต่อผูป้ ระสบภัยในการชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้
มาตรา ๑๖  บริษัทจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างบริษทั กับเจ้าของรถ หรือการได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยกับ
เจ้าของรถ เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประสบภัยในการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้ เว้นแต่
บริษทั ได้มหี นังสือแจ้งการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้เจ้าของรถและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้า
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีผลเมื่อครบก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
บริษทั ได้มหี นังสือแจ้งการเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังผูเ้ อาประกันภัยตามภูมลิ ำ� เนาทีท่ ราบ
ครั้งสุดท้าย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
มาตรา ๑๗  บริษัทจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ผู้เอาประกันภัยมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยมิได้
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่รถซึ่งเจ้าของรถได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยัง
บุคคลอืน่ โดยผลของกฎหมายว่าด้วยมรดกหรือโดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอืน่ ให้ผไู้ ด้มาซึง่ รถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ และบริษทั ต้องรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
มาตรา ๑๙ [๒๒] ในการรับจดทะเบียนรถยนต์หรือการรับช�ำระภาษีรถยนต์ประจ�ำปี
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตาม
กฎหมายดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการ ตรวจสอบว่ า มี ก ารประกั น ความเสี ย หายตาม
มาตรา ๗ แล้วจึงจะรับจดทะเบียนรถยนต์หรือรับช�ำระภาษีรถยนต์ประจ�ำปีได้
ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ ให้นายทะเบียน
ตามกฎหมายดังกล่าวจัดให้มีการท�ำประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ โดยให้นายทะเบียน
ตามกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิเรียกค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละห้า แล้วให้เจ้าของรถได้รับ
ส่วนลดร้อยละเจ็ดจากค่าตอบแทนที่นายทะเบียนตามกฎหมายนั้นไดรับจากบริษัทในอัตรา
ร้อยละสิบสอง หรือตามอัตราทีค่ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
[๒๒] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๙
เงินค่าตอบแทนร้อยละห้าที่นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวรับ ไม่ต้องน�ำส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน  และสามารถน�ำไปใช้จา่ ยได้ตามระเบียบทีก่ ระทรวง
การคลังได้ให้ความเห็นชอบ

หมวด ๒
ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
มาตรา  ๒๐  เมือ่ มีความเสียหายเกิดขึน้ แก่ผปู้ ระสบภัยจากรถทีบ่ ริษทั ได้รบั ประกันภัยไว้
ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อไดรับค�ำร้องขอจากผู้ประสบภัย
ความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยตามวรรคหนึง่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ในกรณีทบี่ ริษทั ไม่จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผปู้ ระสบภัย
หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวนที่ต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภัยแจ้ง
การไม่ได้รบั ชดใช้คา่ เสียหายเบือ้ งต้นหรือการได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้นไม่ครบจ�ำนวนจากบริษทั
ต่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ การได้รบั ชดใช้คา่ เสียหายเบือ้ งต้นตามมาตรา ๒๐ ไม่ตดั สิทธิผปู้ ระสบภัย
ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๓ [๒๔]  ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้
ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน
(๑) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือ มาตรา ๙ และ
เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวน
(๒) รถนั้ น มิไ ด้อ ยู่ใ นความครอบครองของเจ้า ของรถในขณะที่เ กิดเหตุเ พราะ
ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
(๓) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙

[๒๓] ชื่อหมวด ๒ “ค่าสินไหมทดแทน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๒๔] มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๑๐
(๔) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
(๕) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวน หรือ
(๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่รถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย
ซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
ซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ในกรณีตามวรรคหนึง่ แต่ผปู้ ระสบภัยมิใช่เป็นผูซ้ งึ่ อยูใ่ นรถ ให้บริษทั ดังกล่าวร่วมกัน
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคน โดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ส�ำหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ ให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายหรือ
ร่วมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๕ ให้บริษัทหรือส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด
ให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๖ [๒๕] ในกรณีที่เจ้าของรถหรือบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวนตามมาตรา ๒๓ (๑)
หรื อ (๕) แล้ ว แต่ ก รณี ห รื อ กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู ้ ป ระสบภั ย เพราะเหตุ ต าม
มาตรา ๒๓ (๓) หรือ (๔) เมือ่ ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยได้จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ให้แก่ผปู้ ระสบภัยตามมาตรา ๒๕ แล้วให้นายทะเบียนเรียกเงินตามจ�ำนวนทีไ่ ด้จา่ ยไปคืนจาก
เจ้าของรถหรือบริษัทแล้วแต่กรณี  รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนค่าเสียหาย
เบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนส่งเข้าสมทบกองทุนอีกต่างหาก เว้นแต่กรณีที่ความเสียหายเกิดแก่
ผู้ประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๔) และเจ้าของรถหรือบริษัทไม่ทราบถึงเหตุนั้น โดย
สุจริตหรือเจ้าของรถที่กรมธรรม์หมดอายุแต่ยังไม่เกินสามสิบวัน โดยเจ้าของรถไม่มีเจตนา
หลีกเลี่ยงการท�ำประกันภัย หรือในกรณีอื่นที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศก�ำหนด นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได้
หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๗ การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประสบภัยต้อง
ร้องขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
[๒๕] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๑๑
มาตรา ๒๘ ในกรณีตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๓) ให้นายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายไว้ได้หากมิได้มีการยึดรถนั้นไว้ตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนแล้ว จนกว่าเจ้าของรถ
จะได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจ�ำนวน หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
คืนกองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถนั้น
ตามกฎหมายอืน่ อยูก่ อ่ นแล้ว ให้สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์นั้นหากมีการขายทอดตลาด
มาตรา ๒๙ รถที่ยึดไว้ตามมาตรา ๒๘ ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจขายทอดตลาดได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่เจ้าของรถตามมาตรา ๒๓ (๑) ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจาก
กองทุนแทนตน คืนให้แก่กองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับค�ำสั่งจากนายทะเบียน
(๒) กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และนายทะเบียนได้
ประกาศหาตัวเจ้าของรถโดยปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ ำ� การของนายทะเบียนซึง่ ได้ยดึ รถทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายไว้ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันทีจ่ ำ� หน่ายในท้องถิน่ ทีเ่ กิดเหตุอย่างน้อย
สองวันติดต่อกัน แต่เจ้าของรถไม่ปรากฏตัวต่อนายทะเบียน ซึง่ ได้ยดึ รถนัน้ ไว้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์
มาตรา ๓๐ วิธีการยึดรถตามมาตรา ๒๘ และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙
ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายในการยึดและ
การขายทอดตลาดและจ่ายเป็นค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยหรือจ่ายคืนให้แก่กองทุน
แล้วแต่กรณีถ้ามีเงินเหลือเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของรถ ในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และถ้าเจ้าของรถไม่เรียกเงินนัน้ คืน
ภายในห้าปีนับจากวันที่ขายทอดตลาดให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน
มาตรา ๓๑ [๒๖] ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระท�ำของบุคคลภายนอก
หรือเกิดขึน้ เพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผูข้ บั ขีร่ ถ
ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หรือผู้ประสบภัย เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน
หรือเมื่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
หรือเมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจ้าของรถตามมาตรา ๘ (๔) ได้จ่ายเงินคืน
กองทุนตามมาตรา ๓๒ ไปแล้วจ�ำนวนเงินเท่าใดให้บริษัท หรือส�ำนักงานกอทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยหรือหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจ้าของรถตามมาตรา ๘ (๔)
แล้วแต่กรณี   มสี ทิ ธิไล่เบีย้ เอาแก่บคุ คลดังกล่าวหรือมีสทิ ธิเรียกให้ผปู้ ระสบภัยคืนเงินดังกล่าวได้
[๒๖] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
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๑๒
วรรคสอง [๒๗] (ยกเลิก)
มาตรา ๓๒ [๒๘] ในกรณีทนี่ ายทะเบียนได้จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัย
ส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากรถตามมาตรา ๘ ซึ่งไม่ได้เอาประกันความเสียหายตาม
มาตรา ๗ ให้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของรถ ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจ้าของรถตาม
มาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี ส่งเงินตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายจากเงินกองทุนคืนให้แก่กองทุน
การจ่ายเงินคืนกองทุนส�ำหรับรถตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด

หมวด ๓
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
มาตรา ๓๓ ให้จดตัง้ กองทุนขึน้ เรียกว่า “กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นทุนส�ำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ และ
เป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) [๒๙] เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามมาตรา ๓๖ และ
เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา ๓๖ ทวิ
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๖) ดอกผลของเงินกองทุน
(๗) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (๔) และ (๕)
(๘) เงินรายได้อื่น ๆ
เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้อง
น�ำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๔ [๓๐] ให้มีส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้น ในส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับกองทุน
[๒๗]
[๒๘]
[๒๙]
[๓๐]

มาตรา ๓๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๓๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
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๑๓
ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า
ของดอกผลของเงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของ
ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย [๓๑]
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและอัตรา
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นของส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๕ [๓๒] เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้นและผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายหรือบริษัทได้
ให้สำ� นักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยจากกองทุน
เมื่อผู้ประสบภัยได้น�ำหลักฐานส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของพนักงานสอบสวนมาแสดง
พร้อมกับการยื่นค�ำขอ
การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
กองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ [๓๓]  ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทุกรอบสามเดือน ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละสามเดือน เงินสมทบ
ที่บริษัทจ่ายนั้นให้น�ำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค�ำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้
การเรียกเก็บและการจ่ายเงินสมทบจากบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ทวิ [๓๔] บริษทั ใดไม่จา่ ยเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถกู ต้องและครบถ้วน
ตามมาตรา ๓๖ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย

[๓๑] มาตรา ๓๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๒] มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๓] มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๔] มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
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๑๔

หมวด ๔
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๓๗ [๓๕]  เจ้าของรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๙ [๓๖]  บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๖
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท
มาตรา ๓๙ [๓๗]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๐ [๓๘]  เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือบริษัทใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๑ [๓๙] บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามความใน
มาตรา ๑๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๒ [๓๙.๑]  (ยกเลิก)
มาตรา ๔๓ [๔๐]  (ยกเลิก)
มาตรา ๔๔ [๔๑] บริ ษั ท ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงที่ อ อกตาม
มาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๕ หรือเจ้าของรถหรือบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๕ [๔๒] ผู้ใดยื่นค�ำขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพือ่ ขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้น
หรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

[๓๕] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๖] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๗] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
[๓๘] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๙] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๙.๑] มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๐] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๑] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๒] มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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๑๕
มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้
นายทะเบียนมีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อได้ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๗ ให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับด�ำเนินการจัดให้มกี ารประกันความเสียหายส�ำหรับผูป้ ระสบภัยตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และก่อนพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวมิให้ถือว่าเจ้าของรถนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙
ให้บทบัญญัติมาตรา ๒๓ (๕) มีผลใช้บังคับกับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกัน
ความเสียหายไว้แล้วตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙
ภายใต้บังคับวรรคสอง บทบัญญัติมาตรา ๒๓ ยังมิให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นก�ำหนด
สามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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๑๖
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุ
อันเกิดจากรถได้ทวีจ�ำนวนขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น
จ�ำนวนมากโดยผูป้ ระสบภัยดังกล่าวไม่ได้รบั การชดใช้คา่ เสียหายหรือได้รบั ชดใช้คา่ เสียหายไม่คมุ้
กับความเสียหายที่ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย
ก็จะต้องใช้เวลาด�ำเนินคดียาวนาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและ
ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้นทีแ่ น่นอนและทันท่วงที สมควรก�ำหนดให้มกี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ [๔๓]
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติไม่เหมาะสมบางประการ และยังมี
ปัญหาในการบังคับใช้และการปฏิบตั ติ ามสมควรขยายระยะเวลาการใช้บงั คับออกไปก่อน เพือ่
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐[๔๔]
มาตรา ๑๙ ให้บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด จัดให้มสี ถานทีด่ ำ� เนินการ
เพื่อให้บริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่ด�ำเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้อง
กับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมการประกันภัยก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

[๔๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๑/หน้า ๑/๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
[๔๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๒๓/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
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๑๗
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั มีบทบัญญัตหิ ลายประการทีย่ งั ไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ซึง่ มีผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบีย้ ประกันภัย สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�ำหนดให้
บริษทั ประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบ
ภัยจากรถตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด การจัดให้มบี ริษทั คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถกลาง
ขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทและ
ส�ำนักงานงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำนักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและการก�ำหนดอัตราเงินสมทบระยะเวลา และหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินสมทบทีบ่ ริษทั ต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย รวมทัง้ ปรับปรุงบทก�ำหนด
โทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ [๔๕]
มาตรา ๔๘ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขค�ำว่า
“ผู้แทนกรมการปกครอง” เป็น “ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

[๔๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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๑๘
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัตติ า่ ง ๆ ให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าทีท่ โี่ อนไปด้วย ฉะนัน้ เพือ่ อนุวตั ใิ ห้เป็นไป
ตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไข
บทบัญญัตขิ องกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความชัดเจน
ในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย โอนอ�ำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบตามกฎหมายนัน้   ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือ
ผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ�ำนาจหน้าที่ และเพิ่ม
ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิม
มาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัตแิ ละพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐[๔๖]
มาตรา ๒๐ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเบือ้ งต้นหรือค่าสินไหมทดแทนทีม่ อี ยูก่ อ่ นวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีอยู่ต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะ
เวลาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
มาตรา ๒๑ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกว่าจะได้มปี ระกาศทีอ่ อกตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง ผูป้ ระสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
[๔๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๔/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๔/๕ เมษายน ๒๕๕๐
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๑๙
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่า
มีผู้ประสบภัยจากรถ บางประเภทที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท�ำให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น
ที่แน่นอนและทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับ หลักฐานการมี
ประกันความเสียหาย การแจ้งการบอกเลิกกรมธรรม์ การใช้จา่ ยเงินกองทุน การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้ อ งต้ น จากเงิ น กองทุ น และการเรี ย กค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น คื น สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งปรับปรุงบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้
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๒๐
เล่มที่  ๑๐๙  ตอนที่  ๑๐๔

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐  กันยายน  ๒๔๓๕

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เจ้าของรถซึง่ ไม่มภี มู ลิ ำ� เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรจะน�ำรถทีจ่ ดทะเบียน
ในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหายส�ำหรับผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทเพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต
หรือร่างกายของผูป้ ระสบภัย อันเกิดจากการใช้รถนัน้ หรืออยูใ่ นทาง หรือจากสิง่ ทีบ่ รรทุกหรือ
ติดตั้งในรถนั้น โดยมีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน และต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง
ไม่น้อยกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ การเอาประกันภัยตามข้อ ๑ ต้องมีระยะเวลาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที่รถนั้นอยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ ๓  เมื่อมีการน�ำรถออกนอกราชอาณาจักร ให้เจ้าของรถนั้นส่งคืนเครื่องหมาย
แสดงว่ามีการประกันความเสียหายส�ำหรับผู้ประสบภัยจากรถให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองทีร่ ถนัน้ ออก เว้นแต่รถทีเ่ จ้าของรถน�ำเข้าออกราชอาณาจักรเป็นประจ�ำและ
การประกันภัยนั้นยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย
ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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เล่มที่  ๑๐๙  ตอนที่  ๑๐๔

ราชกิจจานุเบกษา

  ๒๑
๓๐  กันยายน  ๒๔๓๕

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๙ แห่งพระราช
บั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารก� ำ หนดจ� ำ นวนเงิ น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส�ำหรับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และน�ำเข้ามาใช้ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส�ำหรับผู้ประสบภัย
ต้องกระท�ำโดยกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

_15-0173 ���.indd 21

4/1/58 BE 2:54 PM

๒๒
เล่มที่  ๑๐๙  ตอนที่  ๑๐๔

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐  กันยายน  ๒๔๓๕

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ หรือจ่ายให้ไม่ครบ
ให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี แจ้งต่อส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริงดังนี้
(๑) ชื่อบริษัทประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย
(๒) จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ
(๓) วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายจากรถที่บริษัทได้รับประกันไว้
และบริษทั ไม่จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้น หรือจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นไม่ครบจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่ายหรือ
ในกรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากเจ้าของรถทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
หรือจากบริษทั ได้เพราะกรณีตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณียื่นค�ำร้อง
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยพร้อมหลักฐานดังนี้
(๑) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้
(๒) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทางหรือ
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ
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เล่มที่  ๑๐๙  ตอนที่  ๑๐๔

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓
๓๐  กันยายน  ๒๔๓๕

(๓) ส�ำเนามรณบัตร ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวในกรณีที่
ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย
ในกรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยยื่นเอกสาร
ตาม (๓) ด้วย
ข้อ ๓  การยื่นค�ำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นให้ยื่นตามแบบที่นายทะเบียนก�ำหนด
ต่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย กรมการประกันภัย หรือส�ำนักงานประกันภัยภูมภิ าค
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่ที่นายทะเบียนก�ำหนด
ข้อ ๔ ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยต้องร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากส�ำนักงานทองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มี
ความเสียหายเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ข้อ ๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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๒๔
เล่มที่  ๑๑๗  ตอนที่  ๑๑   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มี
การประกันความเสียหายตามมาตรา ๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
นายศุภชัย พานิชภักดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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เล่มที่  ๑๑๗  ตอนที่  ๑๑   ก

ราชกิจจานุเบกษา

  ๒๕
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓

หมายเหตุ : - เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีการตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นใหม่หลายองค์กร และแต่ละองค์กร
ก็จะมีหน่วยงานธุรการเฉพาะของตน รวมทั้งบัญญัติให้มีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขึ้น
ส�ำหรับบางองค์กรด้วย  สมควรก�ำหนดให้รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรต่าง ๆ ดังกล่าว
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้มกี ารประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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๒๖
เล่มที่  ๑๒๑  ตอนที่  ๔๗   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

กฎกระทรวง

ก�ำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัย
ต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบ
ที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ  ๒   ให้บริษทั จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนภายในสามสิบวัน นับแต่วนั สิน้ รอบสามเดือน
ในอัตราร้อยละหนึง่ ของเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ อาประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
การค�ำนวณเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ อาประกันภัยตามวรรคหนึง่ ให้ใช้เกณฑ์สทิ ธิ
โดยให้นำ� เบีย้ ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ในรอบสามเดือนใดแม้วา่ จะยังไม่ได้รบั ช�ำระในรอบสามเดือน
นั้นมารวมค�ำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น
ข้อ ๓ การจ่ายเงินสมทบตามข้อ ๒ ให้บริษัทจ่ายเงินดังนี้
(๑) เงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
(๒) โอนเงินจ่ายเข้าบัญชีกองทุนที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
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เล่มที่  ๑๒๑  ตอนที่  ๔๗   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คหรือดร๊าฟ บริษัทจะต้องสั่งจ่ายกองทุน
และเช็คหรือดร๊าฟนั้นต้องเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ไม่ลงวันที่ล่วงหน้า
ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัทส่งเงินสมทบเพื่อจ่ายให้แก่กองทุนเกินจ�ำนวนที่ต้องช�ำระ
ในรอบสามเดือนใด ให้บริษัทยื่นค�ำร้องตามแบบที่นายทะเบียนก�ำหนดเพื่อขอเงินในส่วน
ที่เกินนั้นไปจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนในรอบสามเดือนต่อ ๆ ไปจนกว่าเงินในส่วน
ที่เกินนั้นจะหมดลง
ข้อ ๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินสมทบที่
บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ก�ำหนด อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับลดอัตรา
เงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากอัตราร้อยละ
หนึ่งจุดสองห้าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยเป็นอัตราร้อยละหนึ่งของเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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๒๘
เล่มที่  ๑๒๘  ตอนที่  ๕   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔

กฎกระทรวง

ก�ำหนดจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท� ำ ได้ โ ดยอาศั ย อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท
และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ เจ้าของรถซึง่ ใช้รถหรือมีรถไว้เพือ่ ใช้ตอ้ งจัดให้มกี ารประกันภัยความเสียหาย
ส�ำหรับผู้ประสบภัย โดยมีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยส�ำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ห้าล้านบาท  ส�ำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคน หรือรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมทั้ง
ผู้ขับขี่ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) สิบล้านบาท  ส�ำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคน หรือรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมทั้ง
ผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๓ ในการประกันภัยส�ำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งตามข้อ ๒ ให้มี
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับผูป้ ระสบภัยต่อราย ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อราย ส�ำหรับความเสียหายต่อ
ร่างกายหรืออนามัย นอกจากกรณีตามข้อ (๒)
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เล่มที่  ๑๒๘  ตอนที่  ๕   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙
๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔

(๒) จ�ำนวนสองแสนบาทต่อราย ส�ำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
(๓) จ�ำนวนสองแสนบาทต่อราย ส�ำหรับความเสียหายต่อชีวิต
(๔) จ�ำนวนสองแสนบาทต่อราย ส�ำหรับความเสียหายตาม (๑) ต่อมาได้รับ
ความเสียหายตาม (๒) หรือ (๓) หรือทั้งตาม (๒) และ (๓)
ข้อ ๔ นอกจากจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อข้อ ๓ ให้มีส่วนการคุ้มครองค่าชดเชย
รายวัน ส�ำหรับผูป้ ระสบภัยทีพ่ กั รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล จ�ำนวนวันละ
สองร้อยบาท สูงสุดไม่เกินยี่สิบวันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง เป็นการคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่ และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่ประสบภัย ให้ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่ได้รับเงิน
เอาประกันภัยเป็นจ�ำนวนเท่ากับค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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๓๐
เล่มที่  ๑๒๘  ตอนที่  ๕   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับผู้ประสบภัยจากรถในบางกรณีมีผลกระทบต่อชีวิต และร่ายกายของผู้ประสบภัย และ
ยังมีผลให้ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับความ
เดือดร้อนในการด�ำรงชีวิตตามปกติ สมควรปรับปรุงจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย และเพิ่มความ
คุม้ ครองค่าชดเชยรายวันให้กบั ผูป้ ระสบภัยทีพ่ กั รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและให้ผปู้ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั ความเสียหายต่อชีวติ และร่างกายได้รบั
ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่มที่  ๑๒๖  ตอนที่  ๙๗   ก
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๓๑
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

กฎกระทรวง

ก�ำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย   บัญญัติให้กระท�ำได้   โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ค่าเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย ได้แก่
(ก) ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการบ�ำบัดรักษา
(ข) ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษา รวมทั้งค่าซ่อมแซม
(ค) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ และค่าวิเคราะห์โรค ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงค่าจ้าง
พยาบาลพิเศษ และค่าบริการอื่นท�ำนองเดียวกัน
(ง) ค่าห้อง และค่าอาหารตลอดเวลาทีเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(จ) ค่าพาหนะน�ำผู้ประสบภัยไปสถานพยาบาล
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๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

(๒) ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ได้แก่
(ก) ค่าปลงศพ
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ
ข้อ ๓ จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ส�ำหรับความเสียหายต่อ
ร่างกายตามข้อ ๒ (๑)
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจ�ำนวนสามหมื่นห้าพันบาทด้วย
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
(๒) จ�ำนวนสามหมื่นห้าพันบาท ส�ำหรับความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒ (๒)
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้ ให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๑) ได้รับค่าเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รับค่าเสียหายตามข้อ ๒ (๒)
(๒) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓ (๑) วรรคสอง ต่อมา
ได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๒)
(๓) ได้รบั ความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่
อย่างใดตามข้อ ๓ (๑) วรรคสอง และข้อ ๒ (๒)
ข้อ ๕ การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นต่อบริษทั ทีร่ บั ประกันภัย ให้ยนื่ ค�ำร้องขอ
ตามแบบที่นายทะเบียนก�ำหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
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๓๓
๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

(๑) ความเสียหายต่อร่างกาย
(ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนีเ้ กีย่ วกับการรักษาพยาบาลในกรณี
ที่มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามข้อ ๒ (๑)
(ข) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว หรือหลักฐานอืน่ ใดทีท่ างราชการเป็นผูอ้ อกให้ ส�ำเนา
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว หรือส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอืน่ ใดทีน่ ายทะเบียน
ประกาศก�ำหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓ (๑)
วรรคสอง นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (ก) และ (ข) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือ
ความเห็นแพทย์หรือหลักฐานอืน่ ใดทีร่ ะบุวา่ เป็นผูป้ ระสบภัยซึง่ ได้รบั ความเสียหายต่อร่างกาย
ดังกล่าว พร้อมทัง้ ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอืน่ ใด ทีแ่ สดงว่า
ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถด้วย
(๒) ความเสียหายต่อชีวิต
(ก) ส�ำเนามรณบัต ร หรือ หลักฐานอื่น ใดที่น ายทะเบีย นประกาศก�ำหนด
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
(ข) ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใด ที่
แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถ
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (๒) แล้ว ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ด้วย
ข้อ ๖ บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ ๒ (๑) ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หาก
ผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยและได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องจากผูป้ ระสบภัย บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด ทีร่ บั โอนสิทธิเรียกร้อง
จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย
แล้วแต่กรณีร้องขอแทน
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓ (๑)
วรรคสอง ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้ทายาท
หรือญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน
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๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

(๒) กรณีความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒ (๒) ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย
เป็นผู้ร้องขอ
ข้อ ๗ การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยต้องกระท�ำ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ข้อ ๘ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้จ่ายแก่ผู้ร้องขอตามข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
เป็นเงินสด หรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอโดย
ไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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๓๕
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับผูป้ ระสบภัยจากรถในบางกรณีมผี ลกระทบต่อชีวติ และร่ายกายของผูป้ ระสบภัย และยังมีผล
ให้ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับความเดือดร้อน
ในการด�ำรงชีวิตตามปกติ สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น
อย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และก�ำหนดให้บริษัทที่รับ
ประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด  ได้
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

กฎกระทรวง

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบ
ภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ในกรณีที่บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐
หรือจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยไม่ครบจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ให้ผปู้ ระสบภัยแจ้งต่อ
ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย
(๒) จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ
(๓) วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัย
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๓๗
๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

หากผูป้ ระสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้สถานพยาบาลทีร่ กั ษาผูป้ ระสบภัย ทายาทหรือ
ญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยในกรณีที่ผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายต่อร่างกาย
หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี
แจ้งแทนได้
ข้อ ๓ เมือ่ มีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึน้ และผูป้ ระสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหาย
เบือ้ งต้นจากเจ้าของรถซึง่ มิได้จดั ให้มกี ารประกันความเสียหายหรือจากบริษทั ทีร่ บั ประกันภัยได้
ผูป้ ระสบภัยอาจยืน่ ค�ำร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นต่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ตามแบบที่นายทะเบียนก�ำหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ความเสียหายต่อร่างกาย
(ก) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนีเ้ กีย่ วกับการรักษาพยาบาลในกรณี
ที่มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(ข) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว หรือหลักฐานอืน่ ใดทีท่ างราชการเป็นผูอ้ อกให้ ส�ำเนา
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวหรือส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียน
ประกาศก�ำหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
(ค) ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของพนักงานสอบสวน
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่ายกายอย่างหนึ่งอย่างใด จนกลายเป็น
เหตุให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวนสามหมื่นห้าพันบาท นอกจาก
ต้องยื่นหลักฐานตาม (ก) (ข) และ (ค) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์
หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวด้วย
(๒) ความเสียหายต่อชีวิต
(ก) ส�ำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก�ำหนดซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
(ข) ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของพนักงานสอบสวน
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (๒) แล้ว ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ด้วย
ข้อ ๔ บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีความเสียหายต่อร่างกาย ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัย
ไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยและได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจาก
ผู้ประสบภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถาน
พยาบาลทีร่ กั ษาผูป้ ระสบภัย ทายาทหรือญาติ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียของผูป้ ระสบภัย แล้วแต่กรณี
ร้องขอแทน
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๓๘
เล่มที่  ๑๒๖  ตอนที่  ๙๗   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

ในกรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่ อย่างใดจนเป็นเหตุให้
มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวนสามหมื่นห้าพันบาท ให้ผู้ประสบภัยเป็น
ผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้ทายาท หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
ผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน
(๒) กรณีความเสียหายต่อชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
ข้อ ๕ การร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากส�ำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ต้องกระท�ำภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ข้อ ๖ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้จ่ายแก่ผู้ร้องขอตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี
เป็นเงินสดหรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ
โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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เล่มที่  ๑๒๖  ตอนที่  ๙๗   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๓๙
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุง
ความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัย จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการร้องขอรับ ค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกัน อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให้ส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากกองทุน เมื่อผู้ประสบภัย
ได้นำ� หลักฐานส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของพนักงานสอบสวนมาแสดงพร้อมกับการยืน่ ค�ำขอด้วย
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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๔๐
เล่ม  ๑๓๑  ตอนที่  ๘๕   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑

กฎกระทรวง

ก�ำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น
จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงก�ำหนดความเสียหายที่จะให้
ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท ส�ำหรับความเสียหายต่อร่างกาย
ตามข้อ ๒ (๑)
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจ�ำนวนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
(๒) จ�ำนวนสามหมื่นห้าพันบาท ส�ำหรับความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒ (๒)”
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เล่ม  ๑๓๑  ตอนที่  ๘๕   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๔๑
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก�ำหนดความเสียหายที่จะให้
ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น จ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ในกรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยได้รบั ความเสียหายดังต่อไปนี้ ให้ได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้น
รวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาท
(๑) ได้รับค่าเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รับค่าเสียหายตามข้อ ๒ (๒)
(๒) ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓ (๑) วรรคสอง ต่อมา
ได้รับความเสียหายตามข้อ ๒ (๒)
(๓) ได้รบั ความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) ต่อมาได้รบั ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึง่
อย่างใดตามข้อ ๓ (๑) วรรคสอง และข้อ ๒ (๒)
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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๔๒
เล่ม  ๑๓๑  ตอนที่  ๘๕   ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ผู้ประสบภัยจากรถต้องรับภาระค่าเสียหายเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ สมควรปรับปรุงจ�ำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัย
มีสิทธิได้รับเพิ่มมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม  ๑๒๐  ตอนพิเศษ  ๗๘   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔๓
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ประกาศก�ำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีจ่าย ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหาย
เบื้องต้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลา
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ลงวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒ ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้ งต้น ทีบ่ ริษทั ต้องจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ให้จา่ ยตามความเสียหายทีแ่ ท้จริงแต่ไม่เกิน
จ�ำนวนเงินเอาปันกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คมุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ทัง้ นีร้ วมค่าเสียหาย
เบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี) โดยค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิเรียกร้อง ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภัยต้องเสียไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วเนือ่ งกับการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ�ำบัดรักษารวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล เป็นต้น
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๔๔
เล่ม  ๑๒๐  ตอนพิเศษ  ๗๘   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

(ข) ค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยต้องขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้เพราะไม่สามารถ
ประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
(ค) ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด
(๒) ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายหรื อ อนามั ย ในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง หรื อ หลายกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้จา่ ยเต็มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คมุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
(ฉ) จิตพิการอย่างติดตัว
(ช) ทุพพลภาพอย่างถาวร
(๓) ความเสียหายต่อชีวติ ให้จา่ ยเต็มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
(๔) กรณีได้รบั ความเสียหายตามข้อ ๒ (๑) และต่อมาได้รบั ความเสียหายตามข้อ ๒ (๒)
หรือข้อ ๒ (๓) หรือทัง้ ตามข้อ ๒ (๒) และข้อ ๒ (๓) ให้จา่ ยเต็มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน
ตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
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เล่ม  ๑๒๐  ตอนพิเศษ  ๗๘   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔๕
๘  กรกฎาคม   ๒๕๔๖

(๕) ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถอื่นซึ่งมี
การประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสาร
มาในรถ หรือก�ำลังขึ้น หรือก�ำลังลงจากรถ หรือเป็นบุคคลภายนอกรถ ได้รับอันตรายต่อชีวิต
หรือร่างกาย แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น ให้บริษัทส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าทดแทน และค่าปลงศพ ภายใต้เงื่อนไขและความคุ้มครองที่ก�ำหนดในกรมธรรม์คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกตามกฎหมาย
ข้อ ๓ การเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหาย
เบื้องต้น  ต้องมีหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หลักฐาน และเอกสารพิสจู น์การเกิดเหตุ และความรับผิดของผูข้ บั ขีร่ ถประกันภัย
(๒) หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้น
ข้อ ๔ หลักฐานและเอกสารพิสูจน์การเกิดเหตุ และความรับผิดของผู้ขับขี่รถ
ประกันภัย
(๑) ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถฝ่ า ยใดยอมรั บ ผิ ด และออกหนั ง สื อ ยอมรั บ ผิ ด หรื อ เอกสารเป็ น
ลายลักษณ์อักษรในการยอมรับผิด ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด เช่น บันทึกการยอมรับผิด
สัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นต้น
(๒) ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวนว่าเปรียบเทียบปรับฝ่ายใด ให้ฝ่ายนั้น
เป็นฝ่ายผิด
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๔๖
เล่ม  ๑๒๐  ตอนพิเศษ  ๗๘   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๘  กรกฎาคม   ๒๕๔๖

(๓) หากไม่ มี ฝ ่ า ยใดยอมรั บ ผิ ด และไม่ มี ฝ ่ า ยใดยอมให้ พ นั ก งานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับ ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวน หรือความเห็นของพนักงานอัยการ
หรือค�ำพิพากษาของศาล แล้วแต่กรณี
หากหลักฐาน และเอกสารมีความขัดแย้งกันให้ใช้เอกสารของทางราชการเป็นหลัก
ข้อ ๕ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือ
จากค่าเสียหายเบื้องต้น
(๑) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ตามข้อ ๒ (๑)
(ก) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ข) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
(ค) ใบรับรองแพทย์หรือใบความเห็นแพทย์ กรณีเรียกร้องความเสียหายต่อ
อนามัย
(ง) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง และจ�ำนวนเงินที่เรียกร้อง
(๒) ความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยตามข้อ ๒ (๒)
(ก) ใบความเห็นแพทย์เกี่ยวกับความเสียหาย ผู้ประสบภัยแสดงตน
(ข) ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
(๓) ในกรณีเสียชีวิต
(ก) ส�ำเนามรณบัตร
(ข) ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
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เล่ม  ๑๒๐  ตอนพิเศษ  ๗๘   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔๗
๘  กรกฎาคม   ๒๕๔๖

ข้อ ๖ ให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้า ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ และตกลงจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนกันได้แล้ว
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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๔๘
เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๖๒   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินสมทบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไป จ�ำต้อง
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ขึ้นใหม่ ดังนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐
ทวิ  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซงึ่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๓
(๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บริษัทประกันภัย” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ข้อ ๒ ให้บริษทั ประกันภัยจ่ายเงินสมทบให้แก่บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จ�ำกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือน ในอัตราร้อยละสิบสองจุดสองห้าของ
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕
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เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๖๒   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔๙
๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓

การค�ำนวณเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ อาประกันภัยตามวรรคหนึง่ ให้ใช้เกณฑ์สทิ ธิ
โดยให้นำ� เบีย้ ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ในรอบสามเดือนใดแม้วา่ จะยังไม่ได้รบั ช�ำระในรอบสามเดือน
นั้น มารวมค�ำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น
ข้อ ๓ การจ่ายเงินสมทบตามข้อ ๒ ให้บริษัทประกันภัยจ่าย ดังนี้
(๑) เงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
(๒) โอนเงินจ่ายเข้าบัญชีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด ที่ฝากไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์
ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คหรือดร๊าฟ จะต้องสั่งจ่าย
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ข้อ ๕ ในกรณีทบี่ ริษทั ประกันภัยส่งเงินสมทบเพือ่ จ่ายให้แก่บริษทั กลางคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด เกินจ�ำนวนที่ต้องช�ำระในรอบสามเดือนใด ให้บริษัทประกันภัย
ยืน่ ค�ำร้องตามแบบทีน่ ายทะเบียนก�ำหนดเพือ่ ขอเงินในส่วนทีเ่ กินนัน้ ไปจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่
บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำกัด ในรอบสามเดือนต่อ ๆ ไปได้จนกว่าเงินในส่วน
ที่เกินนั้นจะหมดลง
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับส�ำหรับการจ่ายเงินสมทบรอบเดือนมกราคม
๒๕๕๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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๕๐
เล่ม  ๑๒๕  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙  กันยายน  ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังง่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงการคลังจึงก�ำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๓๗
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“รถของราชการ” หมายความว่า รถของกระทรวง ทบวง กรม และรถยนต์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘ (๓)
ข้อ ๕ เมื่อรถของราชการที่มิได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายส�ำหรับ
ผูป้ ระสบภัยได้กอ่ ให้เกิดความเสียหาย และได้มกี ารจ่ายเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบ
ภัยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแจ้งเรียกเงิน
ตามจ�ำนวนที่จ่ายไปยังส่วนราชการเจ้าของรถทราบ เพื่อชดใช้คืนโดยเร็ว ไม่ว่ารถของทาง
ราชการนั้นเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือไม่

_15-0173 ���.indd 50

4/1/58 BE 2:54 PM

เล่ม  ๑๒๕  ตอนพิเศษ  ๑๕๘  ง

ราชกิจจานุเบกษา

๕๑
๒๙  กันยายน  ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ส่วนราชการทีไ่ ด้รบั แจ้งเรียกเงินตามข้อ ๕ ให้ดำ� เนินการขอเบิกเงินจากคลัง
จากงบด�ำเนินงาน โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพือ่
ให้ส่วนราชการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต่อไป
การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันท�ำการ
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง ทัง้ นี้ ให้ถอื วันทีป่ ระทับตรารับหนังสือตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันที่ได้รับแจ้ง
เงินที่ส่วนราชการต้องส่งคืนตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วน
ราชการได้รบั แจ้งให้ชำ� ระหนี้ และให้นำ� มาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั แจ้ง
ให้ช�ำระหนี้ได้
ข้อ ๗ การบันทึกบัญชีของส่วนราชการทีส่ ง่ เงินคืนเข้ากองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท�ำบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด
ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการที่ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๘ เมื่อส่วนราชการเจ้าของรถได้จ่ายเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไป
แล้ว ให้ส่วนราชการรีบด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบของทางราชการโดยเร็ว
ข้อ ๙ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในระเบียบนี้ ให้ขอ
ท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๐ การส่ ง เงิ น คื น กองทุ น ทดแทนผู ้ ป ระสบภั ย ในกรณี ที่ ร ถของเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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๕๒
เล่ม  ๑๒๕  ตอนพิเศษ  ๑๘๖   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑

ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยทีค่ วามในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติให้ ในกรณีที่เจ้าของรถหรือบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ�ำนวนตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือมาตรา ๒๓
(๕) แล้วแต่กรณี เมื่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไปตามมาตรา ๒๕ แล้ว ให้นายทะเบียนมีค�ำสั่งเรียกเงินตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายไป
นั้นคืนจากเจ้าของรถหรือบริษัทแล้วแต่กรณี พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวน
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนส่งเข้าสมทบกองทุนอีกต่างหาก และโดยค�ำสั่งของ
นายทะเบียนดังกล่าวเป็นค�ำสั่งทางปกครองก�ำหนดให้ช�ำระเงิน ดังนั้น หากเจ้าของรถหรือ
บริษัทเพิกเฉยไม่ช�ำระค่าเสียหายเบื้องต้นพร้อมเงินเพิ่มคืนกองทุนตามค�ำสั่งนายทะเบียนให้
ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งของนายทะเบียน นายทะเบียนมีอ�ำนาจ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าของรถ หรือบริษัทนั้น
และขายทอดตลาดเพือ่ ช�ำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังนั้น เพื่อให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน
ของเจ้าของรถ หรือบริษัทนั้น และขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดย
อาศัยอ�ำนาจตามความในพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ (๒) จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
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๕๓
๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำการยึดอายัดหรือ
ขายทอดตลาด ทรัพย์สินตามระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ฝ่ายบริหารทั่วไปและกองทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขต ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด หรือหน่วยงานอืน่ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเดียวกัน แล้วแต่กรณี
“ผูป้ ระสบภัย” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย เนือ่ งจาก
รถทีใ่ ช้หรืออยูใ่ นทาง หรือเนือ่ งจากสิง่ ทีบ่ รรทุกหรือติดตัง้ ในรถนัน้ และให้หมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัยซึง่ ถึงแก่ความตายด้วย ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
“ผูต้ อ้ งชดใช้เงิน” หมายความว่า เจ้าของรถหรือบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรถซึง่ อยูใ่ ต้บงั คับ
ของค�ำสัง่ ทางปกครองให้ชำ� ระเงินคืนกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
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ราชกิจจานุเบกษา

๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑

“ยึด” หมายความว่า การกระท�ำใด ๆ ต่อทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งชดใช้เงินเพือ่ ให้ทรัพย์สนิ
นั้นได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจ้าหน้าที่
“อายัด”  หมายความว่า การสั่งให้ผู้ต้องชดใช้เงินหรือบุคคลภายนอกมิให้จ�ำหน่าย
จ่ายโอน หรือกระท�ำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้รวม
ตลอดถึงการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้น�ำส่งทรัพย์สินหรือช�ำระหนี้แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน แต่ให้
ส่งมอบหรือช�ำระหนี้ต่อกองทุน
“การขายทอดตลาด”   หมายความว่า การน�ำเอาทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งชดใช้เงินออกขาย
โดยวิธีให้สู้ราคากันโดยเปิดเผย
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินและ
ให้หมายความรวมถึงผู้ทอดตลาดด้วย
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เลขาธิการเป็นผู้มีอ�ำนาจสัง่ ให้ยึด หรืออายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
ของผู้ต้องชดใช้เงิน
ข้อ ๖ หนังสือเตือนให้ผตู้ อ้ งชดใช้เงินช�ำระเงินคืนกองทุน ค�ำสัง่ ให้ยดึ ทรัพย์สนิ
ประกาศยึดทรัพย์สิน ค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ค�ำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ใช้ตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๗ การส่งหนังสือ ค�ำสั่ง หรือประกาศตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามหมวด ๔
ว่าด้วยการแจ้ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๘ ในกรณีนายทะเบียนมีค�ำสั่งให้ผู้ต้องชดใช้เงินช�ำระเงินคืนกองทุน ถ้าถึง
ก�ำหนดแล้วไม่มีการช�ำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนมีหนังสือเตือนให้ผู้ต้องชดใช้
เงินช�ำระเงินคืนกองทุนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุด้วย
ว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค�ำเตือน เลขาธิการมีอ�ำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการ
ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินเพื่อช�ำระเงินให้ครบถ้วนได้
ข้อ ๙ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๘ ให้มีระยะเวลาสิบปีนับแต่
วันที่นายทะเบียนมีค�ำสั่งให้ผู้ต้องชดใช้เงินช�ำระเงินคืนกองทุน
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ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจมีค�ำสั่งให้ย่นเวลาการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองให้น้อยกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้
หมวด ๒
การยึดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
วิธีการยึดทรัพย์สิน
ข้อ ๑๐ เมือ่ ถึงก�ำหนดเวลาทีอ่ าจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดทรัพย์สนิ
ได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้
ส�ำนักงานที่ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยด�ำเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน โดยไม่ชักช้าและประเมินราคาทรัพย์สินตามข้อ ๓๖ ถึงข้อ ๔๐
ในการนี้อาจประสานงานกับส�ำนักงานในเขตพื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่เพื่อช่วยด�ำเนินการให้
ด้วยก็ได้
การสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานกับกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่
ปรากฏชื่อของผู้ต้องชดใช้เงิน ครอบครัวของผู้ต้องชดใช้เงิน และผู้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องชดใช้
เงินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิเรียกร้องซึ่งอาจยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดเพื่อช�ำระ
หนี้ได้ โดยให้ตรวจสอบตามภูมิล�ำเนาเดิมที่เคยอยู่อาศัย สถานที่ที่เคยย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือท�ำงานและภูมิล�ำเนา ปัจจุบันด้วย
(๒) ตรวจสอบทรัพย์สนิ ประเภทสังหาริมทรัพย์ของผูต้ อ้ งชดใช้เงิน เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เรือ หุ้น หรือหลักประกันการขอใช้ไฟฟ้า น�้ำประปา โทรศัพท์ โดยประสานงาน
กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดท�ำทะเบียนหรือมีบัญชีควบคุมสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
(๓) สืบหาทรัพย์สินอื่นของผู้ต้องชดใช้เงินในส�ำนักงาน บ้าน และที่อยู่อาศัยของ
ผู้ต้องชดใช้เงินหรือจากครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินไว้
ในความครอบครอง
(๔) ขอความร่วมมือจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบหลักทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝากในธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ
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(๕) ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้การสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งชดใช้เงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
ให้สำ� นักงานตามวรรคหนึง่ รายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ ง
ชดใช้เงิน ให้เลขาธิการทราบทุกระยะสามเดือน
ข้อ ๑๑ ให้ส�ำนักงานตามข้อ ๑๐ รายงานการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
ผู้ต้องชดใช้เงิน ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขต
ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารทั่วไปและกองทุน
(๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
ให้รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค
หลังจากฝ่ายบริหารทัว่ ไปและกองทุน หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาคได้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๐ หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง
ให้เสนอร่างค�ำสัง่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีไ่ ปท�ำการยึดทรัพย์สนิ ร่างค�ำสัง่ ให้ยดึ ทรัพย์สนิ ร่างประกาศ
ยึดทรัพย์สิน หรือร่างค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินแล้วแต่กรณี เพื่อให้เลขาธิการลงนาม ทั้งนี้
ถ้าทรัพย์สินตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบเลขาธิการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้
ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ค�ำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน
ประกาศยึดทรัพย์สิน หรือค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินแล้ว ให้ส่งเรื่องคืนไปให้ส�ำนักงานตาม
ข้อ ๑๑ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๑๓ ถ้าในค�ำสั่งให้ยึดทรัพย์สินได้ระบุเฉพาะเจาะจงให้ยึดทรัพย์สินสิ่งใด
ให้เจ้าหน้าที่ยึดแต่เฉพาะทรัพย์สินสิ่งนั้น
ข้อ ๑๔ ก่อนไปท�ำการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
จะต้องยึดทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งชดใช้เงินหรือไม่ และจ�ำนวนราคาทรัพย์สนิ ทีจ่ ะยึดได้ตามกฎหมาย
มีประมาณเท่าใด พร้อมทัง้ น�ำประกาศยึดทรัพย์สนิ ไปด้วย เพือ่ ปิดไว้ ณ สถานทีท่ ยี่ ดึ ทรัพย์สนิ
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่ไปท�ำการยึดทรัพย์สินโดยเร็ว และให้ค�ำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน
กับเครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับการยึดทรัพย์สิน เช่น ครั่งและตราตีครั่งไปด้วย ทั้งนี้ จะมี
พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นร่วมไปช่วยเหลือด้วยก็ได้
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ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ด�ำเนินการยึดทรัพย์สิน
ด้วยความสุภาพและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่จ�ำเป็น
ถ้ามีผู้ใดขัดขวางในการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือว่ากล่าวแต่โดยดีก่อน
ถ้าผูน้ นั้ ยังขัดขวางอยูอ่ กี ก็ให้เจ้าหน้าทีข่ อความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเพือ่ ด�ำเนินการ
ยึดทรัพย์สินจนได้
ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่จะต้องด�ำเนินการยึดทรัพย์สินในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก ในวันท�ำการงานปกติ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นอย่างยิง่ จะท�ำการ
ยึดทรัพย์สินในวันหยุดราชการก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ข้อ ๑๘ ก่อนท�ำการยึดทรัพย์สนิ ให้เจ้าหน้าทีแ่ สดงค�ำสัง่ ให้ยดึ ทรัพย์สนิ ต่อผูต้ อ้ ง
ชดใช้เงินหรือบุคคลที่ระบุไว้ในค�ำสั่งให้ยึดทรัพย์สินถ้าไม่ปรากฏตัวบุคคลดังกล่าวให้แสดง
ต่อบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น
ข้อ ๑๙ เพือ่ ให้พบและท�ำการยึดทรัพย์สนิ ให้เจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจเท่าทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะค้น
สถานทีใ่ ด ๆ อันเป็นของผูต้ อ้ งชดใช้เงินหรือได้ครอบครองอยู่ เช่น บ้าน ทีอ่ ยูอ่ าศัย คลังสินค้า
โรงงานหรือร้านค้าขาย เป็นต้น ที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี เอกสาร หรือแผ่นกระดาษ และ
ทีจ่ ะกระท�ำการใด ๆ ตามสมควรเพือ่ เปิดสถานทีด่ งั กล่าว รวมทัง้ ตูน้ ริ ภัย ตู้ หรือทีเ่ ก็บของอืน่ ๆ
แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๒๐ ให้เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินแต่เพียงพอกับจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องช�ำระตามค�ำสั่งให้ยึดทรัพย์สินพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สนิ และขายทอดตลาด แต่ถา้ ผูต้ อ้ งชดใช้เงินมีแต่ทรัพย์สนิ ซึง่ มีราคามากกว่าจ�ำนวนหนี้
และไม่อาจแบ่งยึด โดยมิให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคา เช่น ท�ำให้เปลี่ยนสภาพและราคาตกต�่ำ 
ทัง้ ทรัพย์สนิ อืน่ ทีจ่ ะยึดให้เพียงพอกับจ�ำนวนหนีก้ ไ็ ม่ปรากฏด้วยแล้ว ให้ยดึ ทรัพย์สนิ ทีว่ า่ นัน้
มาขายทอดตลาดทั้งหมด
ข้อ ๒๑ เจ้าหน้าที่ย่อมไม่ยึดทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนได้ยึดหรืออายัด
ไว้ก่อนแล้ว หรือทรัพย์สินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ข้อ ๒๒ เมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นไม่อาจยึดได้ตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่งดการ
ยึดไว้ก่อนแล้วรีบรายงานให้เลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
เมือ่ ยึดทรัพย์สนิ ใดมาแล้ว ปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ นัน้ เป็นของบุคคลอืน่
ให้เจ้าหน้าทีร่ ายงานให้เลขาธิการทราบเพือ่ พิจารณาด�ำเนินการเพิกถอนการยึดทรัพย์สนิ นัน้ ต่อไป
ข้อ ๒๓ การยึดที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินให้ได้เอกสารสิทธิในที่ดินหรือส�ำเนา
ซึง่ เจ้าหน้าทีท่ ดี่ นิ รับรอง เพือ่ ตรวจสอบจ�ำลองแผนทีห่ ลังโฉนดทีด่ นิ ว่าเป็นทีด่ นิ แปลงเดียวกัน
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หรือไม่ หากเชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันแล้ว ให้บันทึกในรายการยึดโดยบรรยายให้เห็น
สภาพท�ำเลที่ตั้ง และสิ่งอ้างอิงของที่ดินนั้น
ข้อ ๒๔ ถ้าทีด่ นิ ทีย่ ดึ นัน้ มีสงิ่ ปลูกสร้างหรือไม้ลม้ ลุกหรือธัญชาติอนั จะเก็บเกีย่ ว
รวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีเป็นของผู้อื่นปลูกอยู่ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยค�ำของ
เจ้าของสิ่งนั้น ๆ ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินอย่างไร เช่น สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน หรือ
สิทธิตามสัญญาเช่า เป็นต้น
ภายใต้บงั คับพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการยึดทรัพย์สนิ ของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕
การยึดที่ไร่นาซึ่งมีไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลจะยึดแต่ที่ดิน ไม่ยึด
ไม้ล้มลุกและธัญชาติหรือจะยึดทั้งที่ดินและไม้ล้มลุกหรือธัญชาติด้วยก็ได้
ข้อ ๒๕ การยึดทีด่ นิ ซึง่ มีไม้ยนื ต้น ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดชนิดและประมาณจ�ำนวนต้นไม้
ไว้ด้วย
ข้อ ๒๖ ถ้าทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ มีดอกผลธรรมดาทีผ่ ตู้ อ้ งชดใช้เงินจะต้องเป็นผูเ้ ก็บเกีย่ ว
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้เก็บเกี่ยวในนามของผู้ต้องชดใช้เงิน เมื่อมีผู้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่เก็บเกี่ยว
และเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจัดการให้ เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องชดใช้เงินทราบ
ในขณะท�ำการยึด แล้วจึงให้ท�ำการเก็บดอกผลนั้นเมื่อถึงก�ำหนด
ข้อ ๒๗ การยึดเรือน โรง หรือสิง่ ทีป่ ลูกสร้างอย่างอืน่ ให้เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกในรายการยึด
โดยบรรยายให้เห็นสภาพของสิ่งนั้น ๆ เช่น พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง เสา เครื่องบนและ
หลังคาใช้วสั ดุชนิดใด มีกชี่ นั้ กีห่ อ้ ง ขนาดกว้างยาวสูงเท่าใด เก่าหรือใหม่เพียงใด เลขทะเบียน
เท่าไร ถ้าเป็นสถานที่ให้เช่า ค่าเช่าเท่าใด เป็นต้น
ข้อ ๒๘ การยึดย่อมครอบคลุมไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นด้วย เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าหน้าที่แสดงให้เห็น โดยชัดแจ้งตามวิธีที่เห็นสมควรว่าได้มีการยึด
ทรัพย์สินแล้ว เช่น
(๑) การยึดสิง่ ของ ให้เจ้าหน้าทีป่ ดิ หรือผูกแผ่นเลขหมายบนสิง่ ของทีย่ ดึ ให้ตรงตาม
บัญชีทรัพย์สิน ถ้าสามารถจะเก็บรวมเข้าหีบหรือตู้ได้ ก็ให้รวมไว้แล้วปิดหีบหรือตู้ประทับ
ตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง
(๒) การยึดที่ดิน ห้องชุด เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้ปิดประกาศหรือ
ท�ำเครื่องหมายไว้
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(๓) การยึดสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือปศุสัตว์ จะใช้สีทาที่เขาหรือตัว หรือจะใช้แผ่น
เลขหมายผูกคอ หรือจะต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได้ แล้วแต่
จะเห็นสมควร แต่อย่าให้เป็นการขัดข้องต่อการเลี้ยง การรักษาสัตว์
ข้อ ๓๐ เมื่อได้ยึดเรือก�ำปั่น เรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์
มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ หรือสัตว์พาหนะ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการยึดทรัพย์สินนั้นไปยัง
กรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวีหรือนายทะเบียนแห่งท้องที่ด้วย แล้วแต่กรณี
กรณียดึ ทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ที ะเบียน เช่น รถยนต์ เครือ่ งจักร ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งการยึดไปยัง
นายทะเบียนแห่งทรัพย์สินนั้นด้วย
ข้อ ๓๑ ในการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำบันทึกรายงานการด�ำเนินการโดย
สังเขป หากมีพฤติการณ์หรือเหตุการณ์ที่สมควรบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก็ให้บันทึกไว้ แล้ว
อ่านบันทึกนัน้ ให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่น ผูต้ อ้ งชดใช้เงิน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย บุคคลทีอ่ ยู่ ณ ทีย่ ดึ ฟัง
แล้วให้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานด้วย ถ้าผูใ้ ดไม่ยอมลงลายมือชือ่ ให้บนั ทึกว่าอ่านให้ฟงั แล้ว
ไม่ยอมลงลายมือชื่อพร้อมกับลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่และพยานรับรองไว้
ข้อ ๓๒ ห้ามยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว
โดยประมาณราคารวมกันตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง
ในกรณีเลขาธิการเห็นสมควรจะก�ำหนดทรัพย์สนิ ดังกล่าวทีม่ รี าคาเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้
ตามมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งให้เป็นทรัพย์สนิ ทีห่ า้ มยึดตาม
ระเบียบนี้ก็ได้ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นตามฐานะของผู้ต้องชดใช้เงิน
(๒) เครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นในการเลีย้ งชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณ
รวมกันราคาไม่เกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง แต่ถา้ ผูต้ อ้ งชดใช้เงินมีคำ� ขอโดยท�ำเป็นค�ำร้องต่อเลขาธิการขออนุญาตใช้เครือ่ งมือ
หรือเครือ่ งใช้อนั จ�ำเป็นเพือ่ ด�ำเนินการเลีย้ งชีพหรือประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกว่าจ�ำนวน
ราคาดังกล่าวแล้ว ให้เลขาธิการมีอำ� นาจใช้ดลุ ยพินจิ ทีจ่ ะอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับ
แห่งเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร
(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต้องใช้ท�ำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของ
ผู้ต้องชดใช้เงิน
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(๔) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่
ในความรับผิดแหงการบังคับคดี
ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือ
ส�ำหรับวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะจดหมายหรือสมุดบัญชีต่างๆ นั้น ถ้าจ�ำเป็นอาจยึดมาตรวจดู
เพื่อประโยชน์แห่งการยึดทรัพย์สินได้ แต่ห้ามมิให้เอาออกขายทอดตลาด
(๕) ทรัพย์สินของกสิกรตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน
ของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้แก่ พืชพันธุ์ที่ใช้ในปีต่อไปตามสมควร พืชผลที่เก็บไว้
ส�ำหรับเลีย้ งตัว และครอบครัวตามฐานานุรปู ส�ำหรับหนึง่ ปี สัตว์และเครือ่ งมือประกอบอาชีพ
ที่มีไว้พอแก่การด�ำเนินอาชีพต่อไป
ข้อ ๓๓ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำบัญชีทรัพย์สินที่ยึดโดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ
ประเภท จ�ำนวน ขนาด น�้ำหนัก สภาพ และราคาประเมินแห่งทรัพย์สิน เป็นต้น ตามล�ำดับ
หมายเลขไว้
ข้อ ๓๔ เมือ่ กระท�ำการยึดทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งชดใช้เงินแล้ว ให้แจ้งรายการยึดและ
ราคาประเมินให้ผตู้ อ้ งชดใช้เงินทราบ และถ้าทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ มีผถู้ อื กรรมสิทธิร์ วม ให้แจ้งการยึด
ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทราบด้วย
หากไม่สามารถจะกระท�ำตามความในวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้
ณ สถานที่ที่ยึด หรือประกาศแจ้งการยึดทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่เกินเจ็ดวัน
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดเป็นที่ดินและห้องชุด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการยึดนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ดิน
แห่งท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ทราบเพื่อบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
เมื่อด�ำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่รายงานการยึดทรัพย์สินพร้อมบัญชี
ทรัพย์สินที่ยึดต่อเลขาธิการ
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน
ข้อ ๓๖ การประเมินราคาทีด่ นิ ให้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีป้ ระกอบกัน คือ
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(๑) ราคาซื้อขายกันในท้องตลาด โดยค�ำนึงถึงสภาพแห่งที่ดินนั้นว่าเป็นที่ดิน
ประเภทใด เช่น ที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่
นัน้ อยูใ่ นท�ำเลอย่างใด เช่น อยูใ่ นท�ำเลค้าขาย ทีช่ มุ นุมชน อยูต่ ดิ ถนนหรือแม่นำ�้ ล�ำคลองหรือไม่
รถยนต์เข้าถึงหรือไม่ หากเป็นที่ให้เช่า มีผลประโยชน์หรือรายได้มากน้อยเพียงใด
(๒) ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยขายทอดตลาดไปแล้ว
(๓) ราคาซื้อขาย หรือจ�ำนอง หรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึด และของที่ดิน
ข้างเคียง
(๔) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ ๓๗ การประเมินราคาทรัพย์สนิ อืน่ นอกจากทีด่ นิ ให้ประเมินตามราคาซือ้ ขาย
ในท้องตลาดตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้น ๆ
ข้อ ๓๘ การประเมินราคาทรัพย์สนิ อืน่ ทีต่ ดิ จ�ำนองหรือจ�ำน�ำ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แต่ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่าจ�ำนองหรือจ�ำน�ำเมื่อใด ต้นเงินเท่าใด เพื่อ
ประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาด
ข้อ ๓๙ หากเลขาธิการเห็นว่าราคาทรัพย์สนิ ทีเ่ จ้าหน้าทีป่ ระเมินไม่เหมาะสมหรือ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในการยึดทรัพย์สนิ ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการมีอำ� นาจแก้ไขราคา
ประเมินได้เอง หรือมีค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท�ำการประเมินราคาใหม่ หรืออาจขอให้หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินช่วย
ประเมินราคาให้
กรณีประเมินราคาตามค�ำร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียในการยึดทรัพย์สิน ให้ผู้ร้องขอ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย เมื่อได้มีการแก้ไขราคาประเมินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งราคาประเมินที่ได้
แก้ไขใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ข้อ ๔๐ การประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภท หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้ผู้
เชี่ยวชาญ ผู้ช�ำนาญพิเศษ หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินราคา ให้เลขาธิการ
สั่งให้ด�ำเนินการได้
ส่วนที่ ๓
การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน
ข้อ ๔๑ ถ้าบุคคลใดจะยืน่ ค�ำร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สนิ โดยกล่าวอ้างว่าผูต้ อ้ งชดใช้
เงิน ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ก่อนเอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด
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บุคคลนัน้ อาจยืน่ ค�ำร้องขอต่อเลขาธิการเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ปล่อยทรัพย์สนิ เช่นว่านัน้   เมือ่ เจ้าหน้าที่
ได้รับค�ำร้องขอ เช่นว่านั้น ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่าง
รอค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของเลขาธิการ เว้นแต่
(๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค�ำร้องขอนั้นไม่มีมูล และยื่นเข้ามาเพื่อ
ประวิงเวลาให้เนิน่ ช้า เลขาธิการมีอำ� นาจสัง่ ให้ผรู้ อ้ งขอวางเงินต่อเลขาธิการในเวลาทีก่ ำ� หนด
ตามจ�ำนวนเงินทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ประกันความเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจได้รบั เนือ่ งจากเหตุทเี่ นิน่ ช้า
ในการขายทอดตลาด อันเกิดแต่การยืน่ ค�ำร้องขอนัน้ ถ้าผูร้ อ้ งขอไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ เช่นว่านัน้
ให้เลขาธิการยกค�ำร้องขอนั้นเสีย และมีค�ำสั่งให้ด�ำเนินการต่อไป
(๒) ถ้าทรัพย์สนิ ทีพ่ พิ าทนัน้ เป็นสังหาริมทรัพย์และมีพยานหลักฐานเบือ้ งต้นแสดงว่า
ค�ำร้องขอนั้นไม่มีเหตุผลอันควรฟัง หรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์
ที่เก็บไว้นานไม่ได้ เลขาธิการมีอ�ำนาจสั่งให้คณะกรรมการท�ำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้า
ส่วนที่ ๔
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด
ข้อ ๔๒ ทรัพย์สินที่ได้ยึดไว้แล้วให้น�ำมาเก็บรักษาไว้ที่ส�ำนักงาน แต่ถ้าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของอื่นซึ่งล�ำบากต่อการขนย้าย ให้มอบให้แก่บุคคลที่สมควรเป็น
ผู้ดูแลรักษาไว้
การมอบทรัพย์สินที่ได้ยึดไว้ให้แก่บุคคลอื่นดูแลรักษาให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าผูต้ อ้ งชดใช้เงินยอมรับรักษาทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ และเจ้าหน้าทีเ่ ห็นสมควรจะมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้ผู้ต้องชดใช้เงินเป็นผู้ดูแลรักษาก็ได้
(๒) ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินไม่รับรักษาทรัพย์สินที่ยึด และเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะมอบ
ทรัพย์สินนั้นไว้ในความดูแลรักษาของบุคคลอื่นซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ก็ได้
(๓) ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ได้ เลขาธิการจะเช่าสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินที่ยึดและจ้างคนดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ก็ได้
ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที่จดไว้ในรายการยึดทรัพย์สินโดยชัดแจ้งว่าได้จัดการเก็บ
รักษาทรัพย์สินนั้นอย่างไร และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สิน ค่าจ้างคนดูแลรักษาทรัพย์สินเท่าใด
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ข้อ ๔๔ ให้ผู้รับดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ดี
หรือผู้ให้เช่า สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินก็ดี หรือผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินก็ดี ท�ำหนังสือ
สัญญากับเลขาธิการ
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้ใดท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท�ำให้สูญหาย
ท�ำให้เสื่อมค่า หรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ยึด ให้เลขาธิการร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน เพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดทุกเรื่อง
หมวด ๓
การอายัดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
วิธีการอายัดทรัพย์สิน
ข้อ ๔๖ เมื่อเห็นสมควรใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการอายัดทรัพย์สิน
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณี
เลขาธิการมีค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ไปท�ำการอายัดทรัพย์สิน โดยเร็ว
ข้อ ๔๗ ภายใต้บงั คับข้อ ๔๖ ในกรณีทยี่ งั ไม่มคี ำ� สัง่ ให้อายัดทรัพย์สนิ ให้สำ� นักงาน
ตามข้อ ๑๑ หรือเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี รายงานการสืบหาทรัพย์สินของผู้ต้อง
ชดใช้เงิน และขออนุญาตอายัดทรัพย์สิน พร้อมทั้งเสนอร่างค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินเพื่อให้
เลขาธิการลงนาม
เมื่อเลขาธิการอนุญาต และลงนามในค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินแล้ว ให้ส่งเรื่องคืนไป
ให้ส�ำนักงานหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๔๘ เจ้าหน้าที่อาจอายัดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยู่ในทรัพย์เหล่านั้น หรือเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบหรือ
โอนหรือช�ำระให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน ในการอายัดดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจที่จะยึดบรรดา
เอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิหรือรับรองสิทธิให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินในอันที่จะได้รับการส่งมอบ
หรือรับการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิหรือได้รับการช�ำระเงินเช่นว่านั้น
ให้น�ำความในหมวด ๒ การยึดทรัพย์สิน ส่วนที่ ๑ วิธีการยึดทรัพย์สิน มาปฏิบัติกับ
วิธีการอายัดทรัพย์สินโดยอนุโลม
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ข้อ ๔๙ เจ้าหน้าทีย่ อ่ มไม่อายัดทรัพย์สนิ ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ได้ยดึ หรืออายัด
ไว้ก่อนแล้ว หรือทรัพย์สินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เมือ่ อายัดทรัพย์สนิ ใดแล้ว ปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สนิ ทีอ่ ายัดนัน้ เป็นของบุคคลอืน่
หรือไม่มีความจ�ำเป็นต้องอายัดทรัพย์สินนั้นต่อไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รายงานให้เลขาธิการ
ทราบ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นต่อไป
ข้อ ๕๐ ห้ามอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน ดังต่อไปนี้
(๑) เบีย้ เลีย้ งชีพซึง่ กฎหมายก�ำหนดไว้และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอก
ได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพเป็นจ�ำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจ�ำนวนที่
เลขาธิการเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บ�ำนาญ บ�ำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ�ำนาญ หรือบ�ำเหน็จ
ที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บ�ำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากทีก่ ล่าวไว้ใน (๒) ทีน่ ายจ้างจ่ายให้แก่บคุ คล
เหล่านัน้ หรือคูส่ มรสหรือญาติทยี่ งั มีชวี ติ ของบุคคลเหล่านัน้ เป็นจ�ำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ
หนึ่งหมื่นบาทหรือตามจ�ำนวนที่เลขาธิการเห็นสมควร
(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ต้องชดใช้เงินได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของ
บุคคลอื่นเป็นจ�ำนวนตามที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่
เลขาธิการเห็นสมควร
ในการก�ำหนดจ�ำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) ให้เลขาธิการก�ำหดให้ไม่น้อยกว่าอัตรา
เงินเดือนขั้นต�่ำสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น และไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด
ของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงฐานะของครอบครัวของผู้ต้องชดใช้
และจ�ำนวนบุพการี และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของผู้ต้องชดใช้เงินด้วย
ส่วนที่ ๒
การคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน
ข้อ ๕๑ ถ้าบุคคลใดซึง่ อยูใ่ ต้บงั คับของค�ำสัง่ ให้อายัดทรัพย์สนิ ปฏิเสธหรือโต้แย้ง
หนีท้ เี่ รียกร้องเอาแก่ตน ให้เจ้าหน้าทีท่ ำ� การไต่สวนตรวจสอบ หากปรากฏว่าหนีท้ เี่ รียกร้องนัน้
มีอยู่จริง ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินภายใน
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ระยะเวลาที่ก�ำหนดอีกครั้ง ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือน ให้เจ้าหน้าที่รายงานให้
เลขาธิการทราบ เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการฟ้องคดีกบั บุคคลดังกล่าวให้รบั ผิดเสมือนหนึง่ บุคคล
นั้นเป็นผู้ต้องชดใช้เงิน รวมทั้งค่าแห่งความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการไม่ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินด้วย ถ้าไม่มีการคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน แต่บุคคลผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับ
ของค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
ที่กล่าวในวรรคหนึ่ง
ส่วนที่ ๓
การจัดการทรัพย์สินที่อายัด
ข้อ ๕๒ ทรัพย์สินที่อายัด ให้จัดการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกันซึ่งผู้ต้องชดใช้เงินได้ออกให้แก่
ผู้ถือหรือออกในนามของผู้ต้องชดใช้เงิน เจ้าหน้าที่อาจร้องขอต่อเลขาธิการมิให้มีค�ำสั่ง
อนุญาตให้จำ� หน่ายสิง่ เหล่านัน้ ตามรายการขานราคาในวันทีข่ ายก็ได้ หากสิง่ เหล่านัน้ มีรายการ
ขานราคาก�ำหนดไว้ ณ สถานแลกเปลีย่ นหรือถูกยกค�ำขอเสีย ก็ให้ขายพันธบัตรหรือหลักทรัพย์
ที่เป็นประกันนั้นโดยวิธีการขายทอดตลาด
(๒) ถ้าเป็นตราสารเปลีย่ นมือ เช่น ตัว๋ เงิน เจ้าหน้าทีอ่ าจร้องขอให้เลขาธิการมีคำ� สัง่
อนุญาต จ�ำหน่ายตามราคาทีป่ รากฏในตราสารหรือราคาต�ำ่ กว่านัน้ ตามทีเ่ ลขาธิการเห็นสมควร
ถ้าเลขาธิการ ยกค�ำขอเสีย ก็ให้ขายตราสารเปลี่ยนมือนั้นโดยวิธีการขายทอดตลาด
(๓) ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นได้ส่งมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่แล้ว ก็ให้น�ำออกขายโดยวิธีการขายทอดตลาด
(๔) ถ้าการจ�ำหน่ายสิทธิเรียกร้องทีถ่ กู อายัดนัน้ กระท�ำได้โดยยาก เนือ่ งจากการช�ำระ
หนี้นั้นต้องอาศัยการช�ำระหนี้ตอบแทน หรืออาจต้องด้วยเหตุผลอื่นอันจะท�ำให้การช�ำระหนี้
นัน้ เนิน่ ช้าออกไปอีก และอาจเกิดความเสียขึน้ ได้เมือ่ บุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือเจ้าหน้าทีร่ อ้ งขอ
โดยมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการอาจมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นโดยวิธีการอื่นก็ได้
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หมวด ๔
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๕๓ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้เลขาธิการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการ
ขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่ง โดยแต่งตั้งจากพนักงานของส�ำนักงานต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับ
พนักงานปฏิบัติงาน จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน และให้กรรมการคนใดคนหนึ่งต�ำแหน่ง
ไม่ต�่ำกว่าระดับพนักงานช�ำนาญงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือเทียบเท่าเป็นประธานกรรมการ
ในกรณีจ�ำเป็นจะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๒
วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๕๔ ให้สำ� นักงานตามข้อ ๑๑ รายงานและขออนุญาตขายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ยดึ หรือ
อายัดไว้โดยวิธกี ารขายทอดตลาด พร้อมทัง้ เสนอร่างค�ำสัง่ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปท�ำการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ส�ำเนา
ค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ส�ำเนาประกาศยึดทรัพย์สิน บัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งความเห็นว่าควร
ขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในรายงานเสนอให้เลขาธิการอนุญาตและลงนามในค�ำสั่งให้
ขายทอดตลาดทรัพย์สินภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
ข้อ ๕๕ เมือ่ เลขาธิการลงนามในค�ำสัง่ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดท�ำประกาศ เรือ่ ง ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะขาย
เช่น ชื่อเจ้าของทรัพย์สิน วันเวลา และสถานที่ที่จะขาย ชื่อ ประเภท ลักษณะ จ�ำนวน ขนาด
น�้ำหนัก และภาระติดพันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นต้น ถ้าเป็นที่ดินให้แจ้งเนื้อที่อาณาเขต
กว้างยาว ชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง สถานที่ตั้งพร้อมทั้งแผนที่โดยสังเขป เสนอประธาน
กรรมการเพื่อลงนาม
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ข้อ ๕๖ เมื่อประธานกรรมการลงนามในประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งส�ำเนาประกาศนั้น ให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขายทอดตลาด สถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
ทีช่ มุ นุมชน และสถานทีร่ าชการทีเ่ ห็นสมควร ก่อนก�ำหนดวันขายทอดตลาดไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ถ้าประธานกรรมการเห็นสมควร จะลงประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ นัน้
ในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางโทรทัศน์หรือทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ก่อนก�ำหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก็ได้
ข้อ ๕๗ การก�ำหนดวันขายทอดตลาดในประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ให้ก�ำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ก�ำหนดวันขายไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีท่ ลี่ งในประกาศ เรือ่ ง ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
(๒) โรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ หรือสังหาริมทรัพย์อนื่ ก�ำหนดวันขายไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ลงในประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๓) ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อยห้าวัน นับแต่วันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
ในกรณีของสดหรือของเสียง่าย ให้น�ำออกขายทอดตลาดได้ทันทีหรือด�ำเนินการ
โดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร
(๔) เมือ่ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ไปแล้ว กรณีมคี วามจ�ำเป็น คณะกรรมการ
อาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดนั้นก็ได้
ข้อ ๕๘ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ทีต่ ดิ จ�ำนอง ให้มหี นังสือแจ้งให้ผรู้ บั จ�ำนองทราบถึง
วัน  เวลา  และสถานทีท่ จี่ ะท�ำการขายทอดตลาด พร้อมทัง้ ให้สอบถามผูร้ บั จ�ำนองถึงรายละเอียด
ของภาระจ�ำนอง เช่น ต้นเงิน ดอกเบีย้ ทีค่ า้ งช�ำระ ตลอดจนวิธกี ารขายทอดตลาดว่าประสงค์จะ
ให้ขายโดยติดจ�ำนองหรือปลอดจ�ำนอง ถ้าผูร้ บั จ�ำนองไม่มหี นังสือตอบรับแจ้งให้ทราบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งดังกล่าว ก็ให้ขายทรัพย์สนิ นัน้ โดยติดจ�ำนอง ในกรณีที่
ได้รบั แจ้งจากผูร้ บั จ�ำนองว่าประสงค์ให้ขายทรัพย์สนิ นัน้ โดยปลอดจ�ำนอง คณะกรรมการอาจ
ขายทรัพย์สินนั้นโดยติดจ�ำนองก็ได้ ถ้าได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
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การขายทรัพย์สินโดยติดจ�ำนอง ให้แสดงรายชื่อผู้รับจ�ำนอง พร้อมทั้งต้นเงินและ
ดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระจนถึงวันขาย และข้อความว่าผู้ใดซื้อทรัพย์สินนั้นต้องรับภาระจ�ำนอง
ติดไปด้วยไว้ในประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยชัดเจน
การขายทรัพย์สินโดยปลอดจ�ำนอง การก�ำหนดราคาขายให้พิจารณาถึงต้นเงินและ
ดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระจนถึงวันขายรวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช�ำระ ถ้าคาดหมายว่า
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ไม่อาจปลดเปลื้องหนี้ได้หรือหากขายทอดตลาดแล้วเจ้าหนี้
จ�ำนองจะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นไปทั้งหมด ก็ให้งดการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น ๆ และรายงานให้เลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป
การขอรับช�ำระหนี้ของผู้รับจ�ำนอง ให้ถือเอาหนังสือตอบรับของผู้รับจ�ำนองตาม
วรรคหนึ่งเป็นค�ำขอรับช�ำระหนี้จ�ำนอง ก่อนจ่ายเงินช�ำระหนี้จ�ำนองพร้อมดอกเบี้ย ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ชดั เสียก่อนว่าหนีจ้ ำ� นอง และดอกเบีย้ เป็นหนีบ้ รุ มิ สิทธิทจี่ ะได้รบั ช�ำระหนีก้ อ่ น
เจ้าหนี้สามัญหรือไม่ และผู้รับจ�ำนอง ได้ปลดหนี้จ�ำนองให้แล้ว พร้อมทั้งให้ขอใบรับยึดถือไว้
เป็นหลักฐานในการช�ำระหนี้จ�ำนองพร้อมดอกเบี้ยด้วย จึงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ�ำนองได้
(๒) การขายทอดตลาดตู้นิรภัย ก�ำปั่นเหล็ก ตู้ หีบ หรือที่เก็บของอื่น ๆ ให้คณะ
กรรมการจัดการเปิดเสียก่อนจึงจะขายได้
(๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดหรือครอบครองจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ให้ผู้ซื้อวางมัดจ�ำไว้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซือ้ และให้ผซู้ อื้ จัดการน�ำใบอนุญาตมาแสดงภายในสามสิบวัน
พร้อมทัง้ ช�ำระเงินทีค่ า้ งให้ครบถ้วน ถ้าพ้นก�ำหนดแล้วผูซ้ อื้ ไม่สามารถน�ำใบอนุญาตมาแสดงได้
ก็ให้ริบเงินมัดจ�ำนั้น และให้ขายทอดตลาดใหม่ได้
(๔) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะต้องมีใบอนุญาตก�ำกับ เช่น สุราจ�ำนวนตั้งแต่
๑๐ ลิตรขึ้นไป ให้คณะกรรมการขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจัดการออก
ใบอนุญาตขนสุราให้แก่ผู้ซื้อด้วย
(๕) การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายสิ่ง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกัน แต่คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
๑) จัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้
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๒) จัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขาย
ไปด้วยกันได้ ถ้าเป็นที่คาดหมายว่าเงินรายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(ข) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยกออกเป็น
ส่วน ๆ ได้ คณะกรรมการมีอ�ำนาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ถ้าเป็นที่คาดหมายว่า
เงินรายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(ค) การขายทรัพย์สนิ หลายสิง่ ด้วยกัน คณะกรรมการมีอำ� นาจก�ำหนดล�ำดับทีจ่ ะขาย
ทรัพย์สินนั้นได้
(ง) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด อาจร้องขอให้คณะ
กรรมการรวมหรือแยกหรือให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้ หรือจะร้องคัดค้าน
การขายของคณะกรรมการตาม (ก) ถึง (ค) ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ยอมปฏิบัติตาม
ค�ำร้องขอ หรือค�ำคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นค�ำขอต่อเลขาธิการโดยท�ำเป็นค�ำร้อง
ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีค�ำวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้
ข้อ ๕๙ วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปักธงหรือเครื่องหมายการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินและอ่านประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สถานที่ที่ขายโดยเปิดเผย
(๒) คณะกรรมการจะใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตน
เป็นผู้จัดการขายไม่ได้
(๓) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทรัพย์สินที่ท�ำการขายทอดตลาดมีมูลค่าสูงมากหรือ
มีผใู้ ดจะสูร้ าคาโดยไม่สจุ ริต หรือไม่สามารถจะช�ำระราคาได้ ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารวาง
หลักประกันที่เชื่อถือได้ตามที่เห็นสมควร
(๔) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงขายด้วยวิธี
เคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังไม่ได้
แสดงเช่นนั้น ผู้สู้ราคาจะถอนค�ำสู้ราคาก็ได้
(๕) ให้ผทู้ อดตลาดร้องขานจ�ำนวนเงินทีม่ ผี สู้ รู้ าคาครัง้ ทีห่ นึง่ และกล่าวค�ำว่า “หนึง่ ”
๓-๔ หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น ให้เปลี่ยนร้องขานจ�ำนวนเงินนั้นเป็นครั้งที่สอง และกล่าวค�ำ
ว่า “สอง” อีก ๓-๔ คน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้นและผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาด
ไม่คัดค้านราคา และคณะกรรมการเห็นว่าได้ราคาพอสมควรแล้ว ก็ให้ผู้ทอดตลาดกล่าวค�ำว่า
“สาม” พร้อมกับเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขาย
ทอดตลาด แต่ถา้ ก่อนเคาะไม้หรือแสดงกิรยิ าดังกล่าว มีผสู้ รู้ าคาสูงขึน้ ไปอีก ก็ให้รอ้ งขานราคา
นั้นตั้งต้นใหม่ตามล�ำดับ
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กรณีผมู้ สี ว่ นได้เสียในการขายทอดตลาดคนใดคนหนึง่ คัดค้านราคา ให้คณะกรรมการ
เลื่อนการขายออกไปนัดหนึ่ง และนัดต่อไป หากราคาที่มีผู้เสนอไม่ต�่ำกว่าราคาที่เสนอไว้ใน
ครั้งก่อน และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขาย ก็ให้ด�ำเนินการขายทอดตลาดและ
เคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว
(๖) ถ้าผู้สู้ราคาถอนค�ำสู้ราคาของตนเสียก่อนที่ผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้หรือแสดง
กิรยิ าอย่างใดอย่างหนึง่ ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ให้ผทู้ อดตลาดตัง้ ต้นร้องขาน
ราคาใหม่
(๗) ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ในการ
ขายทอดตลาดไว้ทุกครั้ง โดยให้มีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) จ�ำนวนบุคคลซึ่งมาฟังการขายและสู้ราคา
(ข) ในการสู้ราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้บันทึกชนิดของ
ทรัพย์สิน ชื่อและราคาของผู้ให้ราคาสูงสุด รวมทั้งชื่อและราคาของผู้ให้ราคาตามล�ำดับรอง
ลงมาด้วย
กรณีการสูร้ าคาทรัพย์สนิ ประเภทสังหาริมทรัพย์ให้บนั ทึกชนิดของทรัพย์สนิ ชือ่ และ
ราคาของผู้ให้ราคาสูงสุดเท่านั้น
(ค) คณะกรรมการขายได้หรือไม่ เหตุใด
(ง) คณะกรรมการและผู้ทอดตลาดต้องลงนาม และวัน เดือน ปีก�ำกับไว้ด้วย
ข้อ ๖๐ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผู้ทอดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
จารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ซื้อจะต้องช�ำระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สินมีราคา
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางมัดจ�ำไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ ของราคาซื้อ และให้ท�ำสัญญาใช้เงินที่ค้างช�ำระภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ซื้อนั้นก็ได้
(๒) ถ้าผูซ้ อื้ วางมัดจ�ำไว้แล้วไม่ชำ� ระเงินส่วนทีเ่ หลือภายในก�ำหนดสัญญา ให้รบิ เงิน
มัดจ�ำที่ผู้ซื้อวางไว้ และถือว่าเงินมัดจ�ำนั้นเป็นเงินส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผูต้ อ้ งชดใช้เงิน ย่อมน�ำไปช�ำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ยในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ และเงินทีผ่ ตู้ อ้ งชดใช้เงินต้องช�ำระ โดยให้คณะกรรมกการเอาทรัพย์สนิ นัน้ ออกขาย
ทอดตลาดใหม่ได้
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(๓) กรณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหรือเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด การช�ำระราคานั้น
จะขอหักส่วนของตนออกจากราคาซื้อก็ได้
ข้อ ๖๑ เมือ่ การขายทอดตลาดบริบรู ณ์โดยผูท้ อดตลาดตกลงขายโดยวิธเี คาะไม้หรือ
แสดงกิรยิ าอย่างใดอย่างหนึง่ ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้ว ถ้าผูซ้ อื้ ไม่ชำ� ระเงิน
หรือไม่วางเงินมัดจ�ำตามสัญญา ให้คณะกรรมการเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ�้ำอีก
และแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบก�ำหนดวัน เวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด โดยหักค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายแล้ว ยังไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดได้ในครั้งก่อน ให้เรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมช�ำระ
เงินส่วนที่ยังขาดนั้น
ข้อ ๖๒ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่าราคาซือ้ ทีม่ ผี สู้ รู้ าคาสูงสุดนัน้ ยังไม่เพียงพอ
อาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้ แล้วด�ำเนินการประกาศขายใหม่โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตเลขาธิการในการขายทอดตลาดอีก
ข้อ ๖๓ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก�ำหนดสถานที่ด�ำเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน
ข้อ ๖๔ เมื่ อ คณะกรรมการด� ำเนิ น การขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น แล้ ว ให้ ค ณะ
กรรมการรายงานผลการขายทอดตลาดนั้นให้เลขาธิการทราบทุกครั้ง ภายในเจ็ดวันท�ำการ
นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด
ในกรณีที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไม่ได้ ก็ให้รายงานเลขาธิการทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ส่วนที่ ๓
การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๖๕ ถ้าคณะกรรมการได้ดำ� เนินการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้องตาม
ระเบียบ เช่น มิได้สง่ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้แก่ผตู้ อ้ งชดใช้เงิน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เป็นต้น ผูต้ อ้ งชดใช้เงินหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ต้องเสียหายจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ นัน้
อาจยืน่ ค�ำร้องต่อเลขาธิการขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ นัน้ ได้ แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่า
สิบห้าวัน นับแต่ทราบการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องนั้น
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ส่วนที่ ๔
การโอนและการส่งมอบทรัพย์สิน
ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ซื้อช�ำระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้โอนและส่งมอบทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้
ผู้ซื้อไปได้
(๒) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมาย เช่น เรือก�ำปั่น เรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีระวางตั้งแต่
ห้าตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ต้องแก้ทะเบียนชื่อผู้เป็นเจ้าของ
เช่น อาวุธปืน รถยนต์ เป็นต้น ให้คณะกรรมการแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ๆ จัดการโอน
หรือแก้ทะเบียนชื่อผู้เป็นเจ้าของให้ต่อไป
หมวด ๕
การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง
ข้อ ๖๗ การอุทธรณ์ค�ำสั่งหรือประกาศให้ยึดทรัพย์สิน ค�ำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน
ค�ำสั่ง หรือประกาศให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือค�ำสั่งทางปกครองอื่น ให้ปฏิบัติตาม
ส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
หมวด ๖
การถอนการบังคับทางปกครอง
ข้อ ๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ถอนการบังคับทางปกครอง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผู้ต้องชดใช้เงินได้วางเงินต่อเจ้าหน้าที่เป็นจ�ำนวนพอช�ำระหนี้ที่ต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
(๒) เลขาธิการมีค�ำสั่งให้ถนการบังคับทางปกครอง
ข้อ ๖๙ ภายใต้บงั คับข้อ ๖๙ เมือ่ ได้ยดึ หรืออายัดทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งชดใช้เงินแล้ว
ถ้าได้ถอนการบังคับทางปกครองทัง้ หมด หรือแต่บางส่วน ให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการถอนการยึด
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เล่ม  ๑๒๕  ตอนพิเศษ  ๑๘๖   ง

ราชกิจจานุเบกษา

๗๓
๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑

หรืออายัดทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แล้วแต่กรณี และคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้ถูกยึดหรือถูกอายัดไป เว้นแต่เลขาธิการจะสั่งเป็นอย่างอื่น และให้แจ้งการถอนการยึดหรือ
อายัดแก่ผตู้ อ้ งชดใช้เงิน และผูถ้ กู อายัดทรัพย์สนิ นัน้ ให้ทราบด้วย แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๗๐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในอั ต ราเดี ย วกั บ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
ตาราง ๕ ค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่บังคับคดี ท้ายประประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และเมื่อผู้ต้องชดใช้เงิน ช�ำระครบถ้วนแล้ว จึงถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
หมวด ๗
การรับและจ่ายเงิน
ข้อ ๗๑ การรับเงิน การน�ำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินจากการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ ๗๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักเป็นเงินที่ผู้ต้องชดใช้เงิน
ต้องช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีที่มีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการมอบเงิน
ที่เหลือนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จันทรา บูรณฤกษ์
เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ที่ตั้งส�ำนักงานคปภ.ภาค/จังหวัด/เขต
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.โชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5311-2730-2 โทรสาร 0-5311-2730
เชียงใหม่
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.โชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5311-2730-2 โทรสาร 0-5311-2730
เชียงราย
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-7719 โทรสาร 0-5371-7195
พะเยา
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5444-9603-4 โทรสาร 0-5448-1311
ล�ำปาง
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.วชิราวุธด�ำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง  จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5426-5064-5 โทรสาร 0-5426-5065
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 2 (พิษณุโลก)
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 3 14
ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5528-2385-6 โทรสาร 0-5528-2385
พิษณุโลก
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 3 14
ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5528-2385-6 โทรสาร 0-5528-2385
ตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก (อาคาร อบจ.หลังเก่า)
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-4648  โทรสาร 0-5554-0896
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น่าน
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4/16  ถ.รอบก�ำแพงเมืองทิศตะวันตก
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5477-1692 โทรสาร 0-5471-1158
แพร่
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5452-2698  โทรสาร 0-5452-2076
สุโขทัย
อาคารศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเก่า)
ถนนนิกรเกษม ต. ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3511 โทรสาร 0-5561-0214
อุตรดิตถ์
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ชั้น 2 168 ม.3 ต.ป่าเช่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทรศัพท์ 0-5581-7748  โทรสาร 0-5544-2918
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 3 (นครสวรค์)
1250/5- 6 หมู่ 10  ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6862-3 โทรสาร 0-5622-6862
นครสวรรค์
1250/5- 6   หมู่ 10  ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6862-3 โทรสาร 0-5622-6862
ก�ำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดก�ำแพงเพชร
ชั้น1 ถ.ก�ำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-5051-2 โทรสาร 0-5570-5051
ชัยนาท
1250/5- 6 หมู่ 10  ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6862-3 โทรสาร 0-5622-6862
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พิจิตร
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6446 โทรสาร 0-5661-6446
เพชรบูรณ์
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
193 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5673-7052-4 โทรสาร 0-5673-7052
อุทัยธานี
1250/5- 6 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6862-3 โทรสาร 0-5622-6862
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี)
17-18 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-3891 โทรสาร 0-4224-4635
อุดรธานี
17-18 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-3891 โทรสาร 0-4224-4635
กาฬสินธุ์
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด  3/3 ถ.บายพาส-ทุง่ มน
ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0-4382-1260 โทรสาร 0-4381-3257
ขอนแก่น
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด  4/1 ถ.หน้าศูนย์
ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-4281 โทรสาร 0-4324-4280
เลย
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 302/9 ถ.เลย-เชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2953 โทรสาร 0-4283-5050
สกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่า
ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ต. ธาตุเชิงชุม
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อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4271-1039 โทรสาร 0-4271-4838
หนองบัวล�ำภู
17-18 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทรศัพท์ 0-4224-3891 โทรสาร 0-4224-4635
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี)
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด บริเวณศาลากลาง
จังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4524-3462 โทรสาร 0-4524-5901
อุบลราชธานี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด บริเวณศาลากลาง
จังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4524-3462 โทรสาร 0-4524-5901
มุกดาหาร
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
บริเวณศูนย์ราชการ ถ.วิวิชสุรการ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-4263-3212 โทรสาร 0-4261-1713
ยโสธร
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 125 ม.5 ถ.แจ้งสนิท
ต.ส�ำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4558-6068 โทรสาร 0-4572-4689
ศรีสะเกษ
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
428/4 ถ.ขุนอ�ำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4562-2558 โทรสาร 0-4561-2404
อ�ำนาจเจริญ
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ชยางกูร
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4552-3059 โทรสาร 0-4552-3060
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 6 (นครราชสีมา)
230/13-16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4425-7203-4 โทรสาร 0-4425-7203-4
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นครราชสีมา
230/13-16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4425-7203-4 โทรสาร 0-4425-7203-4
ชัยภูมิ
อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า ) ชั้น 2
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4482-3148 0-4482-2490
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   (ชั้น 1) 1159 เขากระโดง
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4466-6508-9 โทรสาร 0-4466-6507
ร้อยเอ็ด
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 58 ถ.รัฐกิจไคลคลา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-4440 โทรสาร 0-4352-7235
สุรินทร์
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4451-6019 โทรสาร 0-4453-0670
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 7 (สระบุรี)
769/2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2705-6 โทรสาร 0-3622-2705
สระบุรี
769/2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพียว อ.เมือง
จ.สระบรุี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2705-6 โทรสาร 0-3622-2705
นครนายก
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (ชั้น 1)
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 0-3731-3527 โทรสาร 0-3731-3611
ลพบุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2/3 ถ.พหลโยธิน
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3642-1770 โทรสาร 0-3642-1633
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สิงห์บุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี-บางพาน
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0-3650-7197  โทรสาร0-3653-9165
อ่างทอง
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
22/1 ม.2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ศาลาแดง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0-3561-3422 โทรสาร 0-3561-3031
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี)
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 35/2 ม.1 ถ.ปทุมธานีรังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567-0352 โทรสาร 0-2567-4792
ปทุมธานี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
35/2 ม.1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567-0352 โทรสาร 0-2567-4792
นนทบุรี
เลขที่ 8/8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2562-0752
พระนครศรีอยุธยา
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.สายเอเชีย
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3533-6529 โทรสาร 0-3521-3384
สมุทรปราการ
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
3/1 ซ.ศรีวิทยานอก ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน�้ำ  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2388-0113 โทรสาร 0-2387-0054
สุพรรณบุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
9/9 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3555-5251 โทรสาร 0-3555-5252
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๗๗
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี)
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-6498-9 โทรสาร 0-3827-6498
ชลบุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-6498-9 โทรสาร 0-3827-6498
จันทบุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1162/2 ถ.ท่าแฉลบ
ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3932-2199 โทรสาร 0-3932-2198
ฉะเชิงเทรา
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 246/3 ถ.รุพงษ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3881-4278 โทรสาร 0-3851-4525
ตราด
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
322/1 ถ.ดอนจวน-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3953-2532 โทรสาร 0-3952-0734
ระยอง
อาคารศาลากลางจังหวัด
(ชั้น 2) ศูนย์ราชการจังหวัด ถนนสุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-4051-2 โทรสาร 0-3869-4052
สระแก้ว
อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1) ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3742-5014 โทรสาร 0-3742-5015
ภาค 10 (นครปฐม)
186/7-9  ถนนราชวิถี  ต�ำบลพระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (ที่อยู่ที่ใหม่)
โทรศัพท์ 0-3434-0060-2 โทรสาร 0-3434-0063
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นครปฐม
186/7-9  ถนนราชวิถี   ต�ำบลพระปฐมเจดีย์   อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000 (ที่อยู่ที่ใหม่)
โทรศัพท์ 0-3434-0060-2 โทรสาร 0-3434-0063
กาญจนบุรี
8 อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนแม่น�้ำแม่กลอง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3456-4298-9 โทรสาร 0-3456-4298
ประจวบคีรีขันธ์
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 61 ถ.สุขใจ
ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0-3260-3718 โทรสาร 0-3260-2157
เพชรบุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
263 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3241-3076  โทรสาร 0-3242-4230
ราชบุรี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 45 ถ.อ�ำเภอ
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3232-3269 โทรสาร 0-3232-3268
สมุทรสาคร
อาคารส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด 1092/90 ก-ข
ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3482-0088 โทรสาร 0-3441-2354
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 1 (สุราษฎร์ธานี)
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 27/8 ถ.ตลาดใหม่
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-1528 โทรสาร 0-7728-7120
สุราษฎร์ธานี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 27/8 ถ.ตลาดใหม่
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-1528 โทรสาร 0-7728-7120
กระบี่
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 99/1 ถ.ศรีตรัง
ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0-7566-3589-91 โทรสาร 0-7566-3590
4/1/58 BE 2:54 PM

๗๘
ชุมพร
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัด
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7750-4829 โทรสาร 0-7750-4079
พังงา
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 647/1 ถ.เพชรเกษม
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7644-0422 โทรสาร 0-7641-1949
ภูเก็ต
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
1/1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-9296  โทรสาร 0-7621-5335
นครศรีธรรมราช
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 86 ม.9 ถ.มะขามชุม
ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-7322 โทรสาร 0-7534-7321
ระนอง
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 15/16 ถ.ลุวัง
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0-7782-3878 โทรสาร 0-7781-2224
ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา)
613 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7425-2105 โทรสาร 0-7425-2137
สงขลา
613 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7425-2105 โทรสาร 0-7425-2137
ตรัง
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับ
เที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-2613 โทรสาร 0-7521-4012
นราธิวาส
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ถ.วรคามพิพธิ ต.บาง
นาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000
โทรศัพท์ 0-7351-4605 โทรสาร 0-7351-4229
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ปัตตานี
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 12 ถ.เจริญประดิษฐ์
ซ.5 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7333-6213 โทรสาร 0-7333-6212
พัทลุง
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ถ.ไชยบุรี
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-4145 โทรสาร 0-7461-4205
ยะลา
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด บริเวณศาลากลาง
จังหวัด ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7321-3755 โทรสาร 0-7321-3755
สตูล
อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 4 ถ.บุรีวานิช
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7472-2511 โทรสาร 0-7472-2511
ส�ำนักงาน คปภ. เขต 69 เขตท่าพระ
287 ซ.รัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-476-9940-3 โทรสาร 02-476-9938
เขตบางนา
1/16 อาคารบางนาธานี ถ.บางนา-ตราด กม.3
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 02-361-3769 โทรสาร 02-361-3770

4/1/58 BE 2:54 PM

