แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 256๒ - 256๔
1. ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
1.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ในปี พ.ศ. 2506 กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการริเริ่มยกร่างพระราชบัญญัติประกันภัย
รถยนต์เพื่อบุคคลที่ 3 โดยมีสาระสําคัญ คือ เจ้าของรถ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถ หรือผู้ที่นํารถจดทะเบียน
ในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะต้องวางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียน หรือทํา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก ที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
ทางถนน แต่การผลักดันร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ประสบผลสําเร็จ
ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ได้ทําการศึกษายกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกในปี พ.ศ. 2511 และ
2520 โดยมีหลักการเดียวกัน แต่เพิ่มหลักการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่า รถคันใด
ก่อให้เกิดความเสียหาย และให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นรายปีเพื่อเป็น
กองทุนสําหรับจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ยุติการดําเนินงานไป ต่อมาในสมัย
ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ประสบภัยจากรถจํานวนมากไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นภาระของผู้ประสบภัยจากรถที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองหรือเป็นภาระของรัฐบาล
ที่จะต้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการดํารงชีพ จึงได้มีคําสั่งที่ 16/2526
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2526 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อหามาตรการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขึ้น
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจึงได้นําร่างพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลที่ 3 พ.ศ. ... ฉบับหลังสุดที่
กระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างขึ้นมาพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น โดยสาระสําคัญของการปรับปรุง มีดังนี้ (1) เพิ่มบทบัญญัติการยึดรถและขายทอดตลาด กรณี
เจ้าของรถฝ่าฝืนกฎหมาย (2) ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (3) ให้มีสํานักงานกองทุน
ทดแทนผู้ ประสบภั ยขึ้ น ในกรมการประกั น ภัย เพื่อดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กองทุน และ (4) เปลี่ย นชื่อจาก
“พระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลที่ 3” เป็น “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...”
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2528 และได้นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความเห็นชอบ แต่รัฐบาลได้สิ้นสุดวาระลงก่อน
อย่างไรก็ตาม ในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส
ระเบิดที่ถนนเพชรบุรี และอุบัติเหตุรถบรรทุกดินระเบิดที่จังหวัดพังงาในเวลาใกล้เคียงกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้นําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. .... เสนอเข้ า สู่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อพิ จ ารณาเป็ น การเร่ งด่ ว น และในระหว่ า ง
การพิจารณาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ยึดอํานาจทําให้กฎหมายฉบับนี้ต้องตกไป
จนกระทั่ ง กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ นํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ...
เสนอคณะรัฐมนตรี และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมและกฎหมายตามลําดับ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 และได้ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ในที่สุดสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2535
ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง การขอตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับรถใหม่ พร้อมทั้งได้ตราพระราชบัญญัติ
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คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งขยายเวลาบังคับใช้ไปอีก 180 วัน เนื่องจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติไม่เหมาะสมบางประการ และยังมี
ปัญหาในการบังคับใช้ และการปฏิบัติตาม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปก่อน เพื่อดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สําหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ได้กําหนดให้มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสําหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และยังกําหนดให้
เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยในช่วงแรกของ
การจั ดตั้งกองทุนทดแทนผู้ป ระสบภัยนั้ น รั ฐบาลได้ จัดทุ นประเดิ มจํานวน ๓๐๐ ล้า นบาท ซึ่ งกฎหมาย
กําหนดให้กองทุนฯ เริ่มดําเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23 เมื่อพ้นกําหนด
สามร้อยหกสิบวันนับแต่กฎหมายใช้บังคับ (วันที่ 5 เมษายน 2536) นอกจากนั้น กฎหมายยังกําหนดให้
มีสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทดแทน
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ดังนี้....
มาตรา 23 ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน
(1) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวน
(2) รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง
กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
(3) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
หรือมาตรา 9
(4) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไป หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
(5) บริ ษัทไม่ จ่า ยค่ า เสีย หายเบื้องต้ น ตามมาตรา 20 ให้แก่ ผู้ ป ระสบภั ย หรื อจ่ า ยค่า เสี ย หาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวน หรือ
(6) รถตามมาตรา 8 ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
1.2 บทบาทหน้าที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายและความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและร่างกาย (แต่ไม่รวม
ความเสียหายของทรัพย์สิน) ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน อย่างทันท่วงที
โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลทุกแห่งว่า จะได้รับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดเชยตามความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ
ในกรณีเสียชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัท
ประกันภัยหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อน
ของผู้ประสบภัยและทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย นอกเหนือจากการชดเชย กฎหมายฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริม
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และสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นการแบ่งเบา
ภาระทั้งของประชาชนผู้ได้รับความเสียหายและของรัฐบาลในด้านประชาสงเคราะห์อีกด้วย
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีห น้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับคําร้องขอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถสามารถ
รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ตามมาตรา 23 ดังนี้
(1) อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ ร ถทุ ก คั น ต้ อ งทํ า ประกั น ภั ย แต่ เ มื่ อ เจ้ า ของรถ (หมายถึ ง ผู้ ซึ่ ง
มีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ หรือผู้นํารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ไม่ทําประกันภัย และไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นไม่ครบจํานวน กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(2) อุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ในขณะที่รถถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน
ในกรณี ที่ขณะที่ เ กิ ด เหตุ ร ถคั น ที่ ก่อให้ เ กิ ด ความเสี ย หายไม่ ได้ อยู่ ในความครอบครองของ
เจ้าของรถ เนื่องจากรถนั้นถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ และ
เจ้าของรถได้ ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน แม้รถคันนั้นจะมีประกันภัยรถภาคบังคั บอยู่ แล้ว แต่ บริษัท
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายในกรณีนี้ ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(3) อุบัติเหตุที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย
ในกรณีที่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถคันนั้น และ
รถคัน นั้น ไม่ มีประกั นภั ย การติดตามสืบหาเจ้ าของรถมารั บผิดชอบความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นอาจไม่ทันกาล
กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(4) อุบัติเหตุในกรณีที่ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี)
ในกรณี ที่ผู้ประสบภัยจากรถได้ รั บความเสี ยหายจากอุ บั ติเหตุ ทางถนน แต่ ไม่ ทราบว่ารถคั นใด
ก่อให้ เกิ ดความเสียหาย กฎหมายจึ งกํ าหนดให้ ผู้ประสบภั ยจากรถมีสิ ทธิ ขอรับ ค่ าเสีย หายเบื้องต้ นได้จ าก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
(5) บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจํานวน
ในกรณีที่เจ้าของรถได้ทําประกันภัยรถภาคบังคับไว้กับบริษัทประกันภัยแล้ว หากปรากฏว่า
บริษัทที่รับประกันภัยนั้น ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ หรือจ่ายไม่ครบจํานวน
กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
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(6) อุบัติเหตุจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําประกันภัย
พระราชบั ญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ย กเว้ นให้ กับรถบางประเภท
ที่ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ ดังนั้น ในกรณีที่รถประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ประสบภัย กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถ มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
นอกเหนือจากการจ่ายค่า เสียหายเบื้ องต้น แก่ผู้ประสบภั ยจากรถตามกรณีข้างต้น แล้ว กองทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัยยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ได้แก่
• บริหารเงินและการลงทุนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง
และยังต้องมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสํานักงาน
• พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้อง
และเป็นธรรม
• ติด ตามไล่เ บี้ย เรีย กคื นเงิน กองทุน ทดแทนผู้ ป ระสบภัย ตามจํ า นวนที่ ได้ จ่า ยไป โดยสามารถ
ไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 26 หรือใช้สิทธิยึดรถ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตราที่ 28 - 30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายตาม
มาตราที่ 31 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตามมาตราที่ 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี
• ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ โดยการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
• พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความสมบูรณ์
และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
• จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจําปี โดยมุ่งเน้น
ผลงาน และจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน
1.3 แหล่งเงินทุนและโครงสร้างของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 ได้กําหนดแหล่งที่มาของเงินทุนของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีองค์ประกอบ ดังนี้
• เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เป็นทุนประเดิมจํานวน 300 ล้านบาท
• เงิ น ที่ บ ริ ษัท ประกั น จ่ า ยสมทบตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํา หนดในมาตรา 36 กล่ า วคื อ ให้ บ ริ ษั ท
ประกันภัยจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกรอบ 3 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของ
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละรอบ 3 เดือน และเงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ คือ
หากบริษัทประกันภัยใด ไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
มาตรา 36 บริษัทประกันภัยนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย
(ปัจจุบัน กฎกระทรวง กําหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทต้องจ่าย
ให้แก่กองทุ นทดแทนผู้ป ระสบภัย พ.ศ. 2547 ได้ กําหนดให้บ ริษัทจ่า ยเงิ นสมทบให้แก่กองทุ นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยนั้น
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ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นําเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชําระในรอบสามเดือนนั้น
มารวมคํานวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น)
• เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
• เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32
• เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
• ดอกผลของเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32
และที่มีผู้อุทิศให้
- เงินรายได้อื่นๆ
สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนฯ ปัจจุบันมีสํานักงาน ดังนี้
(1) สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยส่วนกลาง จํานวน 1 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของสํานักนายทะเบียน
คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ (2) สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภั ยจังหวัด จํานวน 69 แห่ง และ
สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต จํานวน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร (เขตท่าพระและเขตบางนา)
1.4 กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ให้คําจํากัดความของความเสียหายที่ได้รับ
ความคุ้มครองและผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ว่า ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง คือ ความเสียหายต่อ
ร่างกาย อนามัย หรือชีวิตของผู้ประสบภัยจากรถ อันเนื่องมาจากรถที่ใช้หรือรถที่อยู่ในทาง หรือเนื่องจาก
สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถ และอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย ส่วนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น
คือ ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย และชีวิต อันเนื่องมาจากรถที่ใช้หรือรถที่อยู่ในทาง
ทั้งนี้ หมายรวมถึงผู้ที่อยู่ในรถและผู้ที่อยู่นอกรถ ซึ่งได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก และทายาทโดยธรรม
ของผู้ประสบภัยจากรถ (กรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต)
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดเชยเป็นค่าเสียหายจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทุพพลภาพ และค่าปลงศพ เพียงวงเงินเบื้องต้นของระบบประกันภัย
ภาคบังคับ ซึ่งตารางที่ 1 แสดงถึงวงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของไทยในปัจจุบัน
ตารางที่ 1 : วงเงินความคุ้มครองของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี
อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย
มาตรา 23 (1)
อุบัติเหตุกรณีชนแล้วหนี มาตรา 23 (4)
อุบัติเหตุจากรถยกเว้นการทํา
ประกันภัย มาตรา 23 (6)
อุบัติเหตุที่ได้รับการชดเชยตาม
มาตรา 23 (2) มาตรา 23 (3) และ
มาตรา 23 (5)

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าปลงศพ/ชดเชยการเสียชีวิต/
ชดเชยทุพพลภาพ

30,000 บาท

35,000 บาท

30,000 บาท
30,000 บาท

35,000 บาท
35,000 บาท

30,000 บาท

35,000 บาท
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สําหรับกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ประสบภัยจากรถสามารถขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 6 กรณี ตามมาตรา 23 ดั งที่ กล่ าวถึ งในหั วข้ อ 1.2
โดยกระบวนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การร้ องขอรั บค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ นจากกองทุ นและการจ่ ายค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ นจากกองทุ น พ.ศ. 2552
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
(1) กรณีที่บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวนที่ต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภัยแจ้งต่อสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้
ก. ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย
ข. จํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ
ค. วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัย
(หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้ ให้สถานพยาบาลที่รับรักษาผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยแจ้งแทนได้)
(2) เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และผู้ประสบภัยไม่สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถ
ซึ่งมิได้จัดทําประกันภัย หรือจากบริษัทที่รับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคําร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้ องต้ น ต่อสํ า นักงานกองทุ น ทดแทนผู้ ประสบภั ย ตามแบบที่ นายทะเบีย นกํ าหนด และต้ องมี ห ลักฐาน
ดังต่อไปนี้
ก. ความเสียหายต่อร่างกาย
ก-1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณี
ที่มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ก-2. สําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
ก-3. สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
ก-4. กรณีมีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือ
ความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายนั้นด้วย
ข. ความเสียหายต่อชีวิต
ข-1. สํ า เนามรณบั ต ร หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ น ายทะเบี ย นประกาศกํ า หนด
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
ข-2. สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
(3) ผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน มีดังต่อไปนี้
ก. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย ให้ผู้ประสบภัยร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้
สามารถมอบอํานาจให้สถานพยาบาลที่รักษาพยาบาลร้องขอได้ หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จํากัดที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลที่รักษาพยาบาล รวมถึงทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้
ข. ความเสียหายต่อร่างกายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพให้ผู้ประสบภัยร้องขอ
หรือทายาท หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยร้องขอแทนได้
ค. กรณีความเสียหายต่อชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
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(4) การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ นั้น กฎหมายจํากัดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 180 วัน
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
กระบวนการในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถแสดงได้ดังนี้
รูปที่ 1 : กระบวนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ผู้ก่อเหตุ
4.

ค่าสินไหมทดแทน
และเงินเพิ่ม

การไล่เบี้ย

3.

ค่าสินไหมทดแทน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยพิจารณาขอใช้สิทธิ และการชดเชย
ค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน นับจากวันร้องขอ
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด
เอกสารขอรับสิทธิ

กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย

โรงพยาบาล

เอกสารขอรับสิทธิ

การสืบทรัพย์และตามผลคดี

ที่มา: TDRI (2556)

ค่าสินไหม
ทดแทน

ตํารวจ

ค่าสินไหมทดแทน

เอกสาร
ขอรับสิทธิ

รายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดีหรือรับ
แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

1.

ผู้ประสบภัย
จากรถ

2.
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๒. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ก. ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปี กรมบัญชีกลาง
ปี 2558 - 2560 ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านการเงิน

การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวีย นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่างปี
๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จะแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ตามหลักของ Balanced Scorecard คือ
มิติด้านการเงิน มิติด้านปฏิบัติการ มิติด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมิติด้านการบริหาร
พัฒนา แต่ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กองทุนฯ ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านการเงิน โดยในปี
๒๕๖๐ กองทุ นฯ มีผลการดําเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8642 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็ น
มิติด้านปฏิบัติ มีผลการดําเนินงานอยู่ที่ 4.2469 คะแนน มิติด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีผล
การดําเนินงานอยู่ที่ 3.73 คะแนน และมิติด้านการบริหารพัฒนา มีผลการดําเนินงานอยู่ที่ 3.448 คะแนน
ข. ผลการดําเนินงานด้านการเงิน
การบริหารเงินและการลงทุน เป็นหน้าที่สํ าคัญของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อให้
กองทุนฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น และการชําระค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในการดําเนินงานด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
ข-1. สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
3,200

3,011.93
2,965.38

3,000
2,800
2,600

2,781.60 2,826.63
2,630.58
13.29

80
60
40

5.89

5.90

4.49

3.67

2557

2558

2559

2560

2,400

20
0

2556

สิน ทรัพย์ร วม

หนี้สิน

• สินทรัพย์รวมของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 3.46 ต่ อ ปี โดยเพิ่ ม จาก 2,631
ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 3,012 ล้ านบาท ในปี
2560
• ในส่วนของหนี้สินของกองทุนฯ มูลค่าหนี้สินหมุนเวียน
ของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย มี สั ด ส่ ว นน้ อ ย
โดยน้อยกว่าร้อยละ 1 ของหนี้สินและทุนทั้งหมด
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• ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า สัดส่วนของเงิน
ลงทุนอันประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ
เงิ นลงทุ นชั่ วคราว ซึ่ งเป็ นเงิ นฝากประจํ าระยะเวลา
ไม่เกิน 12 เดือน มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยสูงกว่าร้อยละ
81 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่
ลู กหนี้ ค่าเสี ยหายเบื้ องต้ น ซึ่ งเป็ นส่ วนของการจ่ าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ตามมาตรา 23 (1) มาตรา 23 (3)
มาตรา 23 (5) และมาตรา 23 (6) ซึ่งกองทุนมีภาระ
หน้าที่ต้องไล่เบี้ยเงินค่าเสียหายที่จ่ายไปคืน พร้อมทั้ง
เงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนด
• มู ลค่ าลู กหนี้ ค่าเสี ยหายเบื้ องต้ น มี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
อย่ างชั ดเจน ตั้ งแต่ ปี 2558 เป็ นต้ นมา เนื่ องจาก
มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บ
จาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557

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

2556

2557

2558

2559

2560

35,329,979.83

76,779,106.91

282,836,899.93

8,932,709.62

25,970,431.64

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

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

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

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

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

892,202.00
440,142.30
233,097.66

676,740.00
432,142.30
416,865.66

1,112,439.00
472,478.30
461,829.45

10,200.00
432,345.30
459,783.29

365,465.30
464,003.84

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

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

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

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

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

(91.36)

(80.70)

(100.00)

(95.06)

(95.06)

227,233,956.59
-

531,000,000.00
-

-

146,559,412.15
-

883,177,792.67
4,246,105.56

2,630,584,463.33

2,751,602,030.76

2,826,627,571.41

2,965,384,590.77

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

ข-2. รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

225.24 230.87 226.86 215.08 217.81
114.75 128.42 111.01 104.17
170.79
110.49

102.45

115.85

110.91

47.02

2556

2557

2558

2559

2560

0.00
รายได้

ค่าใช้จ่าย

• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้เฉลี่ยช่วงปี 2556 2560 ปี ล ะประมาณ 223 ล้ า นบาท ในขณะที่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ในช่ ว งระยะเวลาเดี ยวกั นที่ ประมาณ
122 ล้ า นบาท ทํ า ให้ ก องทุ น มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ในส่ ว นรายได้ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ประมาณ 101
ล้านบาทต่อปี

รายได้ส ูง กว่าค่าใช้จ่าย

• กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้หลักร้อยละ 99
มาจากเงิ น สมทบจากบริ ษั ทประกั น ภั ย ซึ่ งกฎหมาย
กํ า หนดให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ รั บ ประกั น ภั ย รถตาม
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งกําหนดให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
เป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ 1 ของเบี้ยประกันภัย
โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของรายได้ทั้งหมด
รายได้หลักอีกทางหนึ่ง คือ ดอกเบี้ยรับ มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 20 ของรายได้ ทั้งหมด ซึ่ งรวมทั้ งสองส่ว นนี้
มีมูลค่ามากกว่าประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี
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0.19%

• ในขณะที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย
มี ร ายจ่ า ยหลั กเป็ น ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยให้
ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากรถตามที่ ก ฎหมาย
กําหนดมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 และค่าใช้จ่าย
ในการดํ า เนิ น การ ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประกันภัย หนี้สงสัยจะสูญและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณร้อยละ 81

18.97%

80.84%
ค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

รายการ
รายได้
เงินสมทบ
ดอกเบี้ยรับ
เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

2556

2557

2558

2559

หน่วย : บาท
2560

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

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

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

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

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

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

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

ค. ผลการดําเนินงานด้านปฏิบัติการ
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 กํ า หนดให้ กองทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัย มีหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ และดําเนินงานอื่นๆ เพื่อรองรับ
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
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ค-1. การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ
จากข้อมูลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วงปี 2556 - 2560 มีการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามมาตรา 23 (1)-(6) ดังนี้
• การจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ของกองทุ น ฯ
โดยภาพรวมในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 มีแนวโน้ม
ลดลง แต่ ห ลั ง จากมี ก ารออกกฎกระทรวงเพิ่ ม
ค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจาก
จํ านวนไม่ เกิ น 15,000 บาท เป็ นจํ านวนไม่ เกิ น
30,000 บาท ทํ าให้ ในปี 2558-2560 มี จํ านวน
ค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ นเพิ่ มสู งขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง จากปี
2557 มี จํ านวนรวม 84.23 ล้ านบาท เพิ่ มเป็ น
120.35 ล้านบาทในปี 2560
80%
70%

60.85%

60%
50%
40% 32.30%

65.08%

• สํ า หรั บ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ที่ ก องทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัย จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23(1)
กรณี ประสบภั ยจากรถไม่ ทํ าประกั นภั ย มี การปรั บ
เพิ่ มสู งขึ้ นเป็ นอย่ างมาก โดยในปี 2556 มี สั ดส่ วน
การจ่ายฯ ที่ร้อยละ 32.30 แต่ในปี 2560 ปรับเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 68.05 ซึ่งตรงข้ามกับกรณีการจ่าย
ค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ นตามมาตรา 23 (4) ที่ เป็ นกรณี
ผู้ ประสบภั ยถู กชนแล้ วหนี มี สั ดส่ วนการจ่ ายลดลง
โดยปี 2556 มี สั ด ส่ ว นการจ่ า ยร้ อ ยละ 60.85
ปรับลดลงในปี 2560 เหลือเพียงร้อยละ 25.81

68.05%

54.78% 55.02%

40.22%

40.15%
30.20%

30%

25.81%

20%
10%
0%
2556

2557

2558

2559

2560

ม.23(1)

ม.23(2)

ม.23(3)

ม.23(4)

ม.23(5)

ม.23(6)

Expon. (ม.23(1))

Poly. (ม.23(4))

หน่วย:บาท
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2560

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

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

ที่มา : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

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

(4)

(5)

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

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

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

รวม
59,020,120.41
57,636,822.48
56,087,730.85
84,233,569.54
112,830,799.12
120,351,737.61
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ค-2. จํานวนรถที่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ
• ปี 2556 ถือเป็นปีที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการ
ทํ าประกั นภั ยสู งมาก สาเหตุ หลั กเนื่ องมาจาก
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล แต่ภายหลังจากที่มี
การส่งมอบรถตามนโยบายฯ เสร็จสิ้นแล้ว พบว่า
ตั้ งแต่ 2557 - 2559 มี การทํ าประกั นภั ยรถ
ภาคบังคับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง แต่ในปี 2560
มี ก ารทํ า ประกั น ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น และมี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
สํานักงาน คปภ. มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และลงพื้ น ที่ พ บประชาชนเพื่ อ สร้ า งความรู้
ความเข้ าใจและให้ ตระหนั กถึ งความสํ าคัญของ
การทําประกันภัยรถภาคบังคับ
• เปรี ย บเที ย บข้ อมู ล จํ า นวนรถที่ ทํา ประกั น ภั ย
ตามกฎหมายกั บ จํ า นวนรถยนต์ ที่ เ สี ย ภาษี
รถยนต์ประจําปี พบว่า มีจํานวนใกล้เคียงกันมาก
โดยรถที่ทําประกันภัยมีจํานวนสูงกว่าเล็กน้อย
• แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรถสะสมตามข้อมูล
ของกรมการขนส่งทางบก เห็นถึงความแตกต่าง
กั น อยู่ ค่ อ นข้ า งมาก โดยรถที่ ทํ า ประกั น ภั ย
ภาคบังคับมีจํานวนน้อยกว่าประมาณร้อยละ 21
ซึ่งการใช้รถกลุ่มนี้ผิดกฎหมายจราจรทางบก และ
เป็นรถที่ไม่ทําประกันภัย เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็จะเป็นภาระของกองทุนฯ ในการให้ช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเหล่านี้
(3)
จํานวนรถทํา
พ.ร.บ.

(4)=∆(3)

26,720,047
27,094,719

27,284,804
28,255,720

7.96%
3.56%

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

36,731,017

28,050,515

28,913,849

2.33%

7,817,168

21.28%

2559

37,338,139

28,815,234

29,399,599

1.68%

7,938,540

21.26%

2560

38,308,763

29,719,262

30,957,238

5.30%

7,351,525

19.19%

ปี

(1)
จํานวนรถจด
ทะเบียนสะสม

(2)
จํานวนรถเสียภาษี
รถยนต์ประจําปี

2556
2557

34,624,406
35,835,180

2558

ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สํานักงาน คปภ. และรายงานสถิติการขนส่งประจําปี
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ค-3. การไล่เบี้ยหรือการเรียกคืนเงินค่าสินไหมทดแทน
3.1 ลู ก หนี้ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้
จํานวน
(ราย)
22,450

จํานวนเงิน
(บาท)
380,977,228.40

ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น – บริษัทประกันภัย : ม 23 (5)

306

3,801,214.80

3

ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น – รถราชการ : ม 23 (6)

594

7,358,031.20

4

ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - ที่ศาลสั่ง

16

255,730.39

23,366

392,392,204.79

ลําดับที่

ประเภทลูกหนี้

1

ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - เจ้าของรถ : ม 23 (1) และ (3)

2

รวมทั้งสิ้น
ที่มา: จากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

3.2 จํ า นวนค่ า เสี ย หายเบื้ องต้ น ที่ กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ คื น ระหว่ า งปี
2556 - 2560 สรุปได้ดังนี้
สรุปการรับคืนค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย ปี 2556 - 2560
รวม
ปี

2556

ราย

มาตรา 23 (1)

จํานวนเงิน
(บาท)

ราย

จํานวนเงิน
(บาท)

มาตรา 23 (2)

มาตรา 23 (3)

จํานวนเงิน
ราย
(บาท)

ราย

จํานวนเงิน
(บาท)

มาตรา 23 (4)
ราย

จํานวนเงิน
(บาท)

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

-

-

2

7,495.00 35

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

-

-

4

54,404.00 28

2558

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

2

60,000.00

9

123,281.50 24

2559

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

-

- 12 263,734.67 31

553,431.00

2560

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

-

-

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

6

146,500.00 28

มาตรา 23 (5)
ราย

646,888.75 39

จํานวนเงิน
(บาท)

มาตรา 23 (6)
ราย

จํานวนเงิน
(บาท)

455,012.00 84

829,773.00

584,464.00 821 9,740,399.49 54

728,856.00

363,064.50 15

228,157.00 61

761,688.75

2

44,294.00 52

814,139.55

587,744.25 25

229,718.00 44

924,036.50

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

ที่มา: จากข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
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3.3 เปรียบเทียบลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นกับลูกหนี้ที่คืนค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนในแต่ละปี
เปรี ย บเที ย บลู ก หนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กั บ ลู ก หนี้ ที่ คื น
ค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนในแต่ละปี
จากข้อมูล ตามข้อ 3.1 และ 3.2 จะเห็น
ว่าลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย มียอดคงค้าง ณ ปี 2560 จํานวน
23,366 ราย มูลค่า 392,392,204.79 บาท
และกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ การ
ชํ า ระหนี้ คื น ในปี 2560 จํ า นวน 675 ราย
มู ล ค่ า 12,073,659.36 บาท หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 3.08
ง. ผลการดําเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) การสํารวจความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของ
ประชาชน
ประเด็นการสํารวจ
1. การรู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2. การรับรู้บุคคลที่ต้องทําประกันภัย พ.ร.บ.
3. การรับรู้การไม่ทําประกันภัย พ.ร.บ. ต้องมีโทษตามกฎหมาย
4. การรับรู้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ.
5. การรับรู้ช่องทางการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
6. การรับรู้การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ กรณีเกิด
อุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
(ภาพรวม)

ปี 2557
88.93
100
87.82
100
100

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

ปี 2560
90.26
93.84
66.25
100
100

66.25

54.34

45.10

50.97

91.99

91.63

90.60

88.85

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557-2560

จากการสํารวจในประเด็นความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรถภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้สิทธิ
ประโยชน์ จากการประกันภัย ภาคบังคั บ (พ.ร.บ.) แต่ ยังขาดการรั บรู้การขอรับค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ นจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมถึงไม่ทราบว่าการไม่ทํา
ประกันภัย พ.ร.บ. จะมีโทษตามกฎหมาย
2) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2557 2560 มีผลคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) เพิ่มขึ้นเป็นลําดับดังนี้ ปี 2557 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.53
ปี 2558 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.65 ปี 2559 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.73 และปี 2560 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.7๐
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คะแนน
ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
4.53
4.65
4.73
4.70

ปี
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 25๖๐

การประเมิน 3 ด้าน
คุณภาพการให้บริการ

ด้านความเป็นธรรม

4.60
4.70
4.73
4.68

4.50
4.64
4.74
4.82

ด้านการเข้าถึง
การให้บริการ
4.50
4.63
4.73
4.60

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2557 - 2560

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านความเป็นธรรม และด้านการเข้าถึงการให้บริการ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพการให้บริการ
ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยเป็นการสํารวจในหัวข้อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการที่ได้รับ
จ. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. โดยสํานักงาน คปภ.
ได้มีการจัดสรรภารกิจในการดําเนินงานต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ให้กระจายอยู่ภายในหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงาน คปภ. โดยมีสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ คปภ. รับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุนฯ เป็นหลัก และมีกองทุนฯ
อยู่ในสํานักงาน คปภ. เขต/จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถจําแนก
ภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ในแต่ละหน่วยงานของสํานักงาน คปภ. ได้ดังนี้
ทั้งนี้ สามารถจําแนกภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในแต่ละหน่วยงานของสํานักงาน คปภ. ได้ดังนี้
คณะกรรมการ คปภ.
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย

เลขาธิการ
ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายใน

รองเลขาธิการ
ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง

รองเลขาธิการ
ด้านตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายวิเคราะห์
ธุรกิจประกันภัย

สํานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

รองเลขาธิการ
ด้านกํากับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบคน
กลางประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนามาตรฐาน
การกํากับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกํากับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกํากับธุรกิจ
และการลงทุน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์
องค์กร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค
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1) สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทําหน้าที่
- วางแผน การจัดการเชิ งกลยุ ทธ์ เพื่อการปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
- ศึ กษา วิ เคราะห์ และพัฒ นาระบบ รูป แบบ วิ ธี การ เพื่ อการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
- ศึ กษา วิเ คราะห์ และพั ฒนากรมธรรม์ คุ้มครองผู้ป ระสบภัย จากรถและอัต ราเบี้ ย
ประกันภัย
- รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรถภาคบังคับ
และบทบาทหน้าที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- บริ ห ารงาน และกํ า กั บ การดํ า เนิ น การจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ไล่ เ บี้ ย เรี ย กคื น
ค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ดูแลด้านการเงิน บัญชี การจ่าย-รับคืนค่าเสียหาย
เบื้องต้น จัดทํารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้คําปรึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2) สายกลยุทธ์องค์กร
- ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ผลักดันและร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกับสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทําหน้าที่เผยแพร่ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
สิทธิประโยชน์ และโทษที่ได้รับของการทําประกันภัยรถภาคบังคับผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
3) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ทําหน้าที่ส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
การประกันภัยรถภาคบังคับผ่านโครงการต่างๆ โดยการจัดอบรมความรู้ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ผ่านโครงการ
สําคัญ เช่น โครงการยุวชนประกันภัย โครงการอาสาสมัครประกันภัย เป็นต้น โดยมีสํานักงาน คปภ. ภาค/
จังหวัด ซึ่งอยู่ในกํากับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ทําหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ไล่เบี้ยเรียกคืน
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยรถภาคบังคับ
4) สายงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของกองทุนฯ ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดสรรภารกิจข้างต้น สํานักงาน คปภ. ได้จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งประกอบด้วย พนักงานสํานักงาน คปภ. ที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ และลูกจ้างกองทุนฯ รายปี โดยในส่วน
ของลูกจ้างกองทุนฯ ได้จัดสรรอัตรากําลังให้กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศที่จะต้องทําหน้าที่หลักในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทําบัญชีกองทุน และการไล่เบี้ยเรียกคืน
เป็นต้น
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2.3 การประเมินสถานการณ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ก. การประเมินสถานการณ์ด้านการเงิน
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเงิน พบว่า
1) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความสามารถในการบริหารเงินและการลงทุนให้สามารถ
ชําระหนี้ และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนฯ ได้ โดยจาก
การพิจารณาผลการดําเนินงาน พบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด

รายได้

2556

2557

2558

2559

2560

225.24

230.87

226.86

215.08

217.81

ค่าใช้จ่าย

110.49

102.45

135.85

110.91

170.79

รายได้สูง
กว่า
ค่าใช้จ่าย

114.75

128.42

111.01

104.17

47.02

2) การปรับจํานวนเงินความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นในอนาคต อาจจะส่งผล
กระทบต่ อการบริ หารจั ดการกองทุ น ในด้ านจํ านวนเงิ นค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ยวกั บการช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ย และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น
ซึ่งกฎหมายกําหนดให้กองทุนต้องดําเนินการไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบทุกราย
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ วิ เ คราะห์ ใ นรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การใช้ สิ ทธิ ไล่ เ บี้ ย เรี ย กเงิ น
ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีตามมาตรา 23(1) (3) และ (6) นั้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องดําเนินการ
ไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนพร้อมเงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ซึ่งจากผลการดําเนินการที่ผ่านมา ปรากฏว่า
โอกาสที่กองทุนฯ จะได้รับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นมีค่อนข้างน้อยมาก และเมื่อถึงที่สุดแล้ว
กองทุนฯ ไม่สามารถไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนได้ ซึ่งจะทําให้ผลประกอบการของกองทุนฯ
ในด้านค่าใช้จ่าย มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้
ข. การประเมินสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านปฏิบัติการ พบว่า
1) ด้านการจ่ายค่ าเสียหายเบื้ องต้น พบว่ า การพัฒนาระบบการเรียกร้องค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกั บ
การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้สถานพยาบาล ใช้สิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต่อกองทุนฯ หรือ
บริ ษั ทประกั น ภั ย ได้ โ ดยตรงผ่ า นทางระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ า ยออนไลน์ (ระบบ e-Claim) ประสบ
ความสํ าเร็ จค่ อนข้ า งดี จากข้ อมูลพบว่ า ปั จจุ บั นมี การใช้สิ ทธิ์โดยสถานพยาบาลประมาณร้ อยละ 90 ของ
ผู้ประสบภัยทั้งหมด

Chart แสดงจํานวนผู้ยนื่ ขอรับค่ารักษาพยาบาล
จากกองทุนฯ ปี 2556 - 2560
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สัดส่วนการใช้สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล
ระหว่างปี 2556 - 2560

2) ด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ฯ พบว่า กองทุนฯ มีจํานวนลูกหนี้ฯ
สะสมเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งทําให้กองทุนฯ มีภาระงานเพิ่มสูงขึ้นด้วย
จํานวนลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ปี 2556 - 2560

ปี
2556
2557
2558
2559
2560

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

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
192.58
204.49
247.15
315.77
392.39

อี กทั้ งลู กหนี้ ส่ วนใหญ่ มี ฐ านะยากจน ซึ่ งในระหว่ างการดํ าเนิ นการ แม้ ว่ า กองทุ น ฯ
จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ลูกหนี้บางรายการดําเนินการไม่คุ้มค่าใช้จ่าย แต่ด้วยเงื่อนไขและข้อกําหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง กองทุนฯ มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติได้ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนากระบวนการในการไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
คืนให้มีความคล่องตัว เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 กองทุนฯ
ได้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น
การจัดตั้งคณะปรึกษาเพื่อทําหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ รวมถึงการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวปฏิบัติ การดําเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของ
การไล่เบี้ยเรียกคืน การพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงินเพิ่มของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.
๒๕๖๐ การพิ จารณาออกระเบี ยบสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชําระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น
3) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง
อาทิ สถานพยาบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่ตํารวจ และ
สํานักงานขนส่งในพื้นที่ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สิทธิที่จะได้รับจากกองทุนฯ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนและเอกสารที่ต้องใช้
ในการเบิกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อที่จะสามารถให้บริการผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. การประเมินสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า

20
1) กระบวนการด้านการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถสร้างความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้ในระดับดี-ดีมาก แต่ยังขาดการรับรู้การขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการชดเชยค่าสินไหมทดแทน
2) การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ
สถานพยาบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่ตํารวจ และสํานักงาน
ขนส่งในพื้นที่ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิกองทุนฯของผู้ประสบภัยผ่านสถานพยาบาล กระบวนการสืบสวน
ภายหลังการชดเชยค่าสินไหมทดแทน และการสืบทรัพย์จากธนาคาร เป็นต้น
ง. การประเมินสถานการณ์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการบริหารทุนหมุนเวียนข้างต้น พบว่า
1) การกระจายภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงาน คปภ.
เพื่ อเป็ น การบริ ห ารทรั พยากรร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ของสํ า นั กงาน คปภ. โดยรวมให้ มี
ประสิทธิภาพ
2) สํานักงาน คปภ. ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ซึ่งสํานักงาน คปภ. ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ
 ด้านการปรับจํานวนเงินความคุ้มครอง และค่าเสียหายเบื้องต้น ได้ดําเนินการใน ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เมื่อปลายปี 2557 ได้มีการปรับวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นส่วนค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า จาก 15,000 บาท/ราย เป็น 30,000 บาท/ราย ส่วนค่าปลงศพ/ค่าทดแทนกรณีสูญเสีย
อวัยวะคงเดิมที่ 35,000 บาท/ราย
ส่วนที่ 2 เมื่อกลางปี 2559 ได้มีการปรับวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
เพิ่ม 1) ความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย จาก 50,000 บาท/ราย เป็น 80,000 บาท/ราย
2) ความคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ จาก 200,000 บาท เป็น 200,000 – 300,000 บาท 3) ความคุ้มครอง
ความเสียหายกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จาก 200,000 บาท/ราย เป็น 300,000 บาท/ราย
 การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยในปี 2560 คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim)
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องตามแผน
 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามคําสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
3) มีข้อจํากัดในการพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะพนักงาน
ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างปีต่อปี
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3. การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ ร่วมกั บฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ย ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประเมินสถานะทางยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยข้างต้นครบทุกมิติ รวมถึงได้พิจารณาจากผลการศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอต่อการพัฒนา
ระบบประกัน ภั ย ตาม พ.ร.บ.คุ้ มครองผู้ ป ระสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 ของสถาบั น วิจั ย เพื่อการพั ฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) และผลการสํ า รวจความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย ตาม พ.ร.บ.คุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่สามารถนําไปกําหนดทิศทาง นโยบายที่ชัดเจน สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1 กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย เป็ น กองทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย มี ก ารกํ า หนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ อํ า นาจหน้ า ที่ รวมถึ งแหล่ งที่ มาของรายได้ อย่ า งชั ดเจน อี กทั้ งจากผลการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ทําให้มีทุนเพียงพอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานและนโยบายต่างๆ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถได้เป็นอย่างดี
S2 นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญหลายด้าน รวม 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีอํานาจหน้าที่
ในการกําหนดนโยบายการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2) คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั นภั ย ทํ าหน้ าที่ ในการกํ าหนดนโยบายและทิ ศทางการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานกองทุ นทดแทน
ผู้ประสบภัย และ 3) คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ทําหน้าที่กํากับการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
S3 กองทุ นทดแทนผู้ประสบภัย ได้ มีการปรั บโครงสร้างให้ อยู่ภายใต้ สํานั กนายทะเบี ยน
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่มีความรับผิดชอบงานด้านการกํากับและขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ทั้งระบบ ทําให้บทบาทภารกิจของกองทุนฯ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีความชัดเจนมากขึ้น
S4 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีหน่วยบริการอยู่ในสํานักงาน คปภ.เขต/จังหวัดทั่วประเทศ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการทํางานที่พร้อมต่อการพัฒนา
S5 สํานักงาน คปภ. มีพันธมิตรและเครือข่ายที่มีศักยภาพจํานวนมาก เช่น อาสาสมัคร
ประกันภัย สถานศึกษา สถานพยาบาล สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จํากัด บริษัทประกันภัย รวมถึง หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในความ
ร่ ว มมื อเกี่ ย วกั บ การประชาสั มพั น ธ์ การส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นการประกั น ภั ย รถตาม พ.ร.บ. คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
S6 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยเฉพาะงาน
ไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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W2 กระบวนการทํ า งานของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ยั ง มี ขั้น ตอนการทํ า งานที่ ไ ม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวเท่าภาคเอกชน เนื่องจากมีการระบุไว้ชัดเจนใน พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เช่น การลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ การฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
W3 มี ข้ อจํ า กั ด ด้ า นงบประมาณในการบริ ห ารจั ด การสํ า นั กงานกองทุ น ฯ ซึ่ งกฎหมาย
กําหนดให้สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของดอกผลของ
เงินกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุน
W๔ การติดตามไล่เบี้ย เรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ บางกรณีส่งผลกระทบ
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสํานักงาน คปภ.
W๕ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ขาดความต่อเนื่อง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1 ความก้าวหน้า ความทันสมัย และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้
การดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
O2 ปัจจุบันอัตราผู้ใช้รถมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเร่งการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ อย่างต่อเนื่อง
O3 สังคมไทยในระดับภูมิภาคมีเครือข่ายภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นอยู่เป็นจํานวนมาก
ซึ่งสามารถเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ได้ครอบคลุม
ในทุกระดับทั่วประเทศ และเป็นช่องทางสําคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ได้เป็นอย่างดี
O4 บริ ษั ทกลางคุ้ มครองผู้ ประสบภั ย จากรถ จํ า กั ด จั ดตั้ งขึ้ นตามกฎหมาย และมี สาขา
กระจายอยู่ทั่วประเทศ และกองทุนฯ สามารถมอบหมายให้บริษัท กลางฯ ดําเนินการให้บริการประชาชนและ
รณรงค์ส่งเสริมความรู้แทนกองทุนฯ ได้
อุปสรรค (Threats)
T1 ประชาชนไม่เห็นความสําคัญและไม่ตระหนักถึงความจําเป็นของการทําประกันภัยรถ
ตาม พ.ร.บ. รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันภัย
T2 กลไกในการลงโทษผู้ที่ไม่ได้ทําประกันภัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และผู้ขับขี่
ไม่ตระหนักถึงความสําคัญ และโทษที่จะได้รับจากการทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ได้
T3 มีรถจํานวนมากในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ชําระภาษีประจําปีกับกรมการขนส่งทางบก
จึงไม่สามารถอาศัยข้อกฎหมายที่ว่า ไม่สามารถชําระภาษีได้ ถ้าไม่มีการทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ
T4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการจัดทําประกันภัย เช่น สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ไม่ให้ความสําคัญในการตรวจสอบการจัดทําประกันภัยรถอย่างจริงจัง
T5 ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนหรือสืบทรัพย์
ภายหลังจากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถ
T6 ลูกหนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โอกาสที่จะได้รับชําระหนี้คืนน้อยมาก
แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 256๒ – 256๔
กองทุ นทดแทนผู้ป ระสบภัย ภายใต้การกํา กับ ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ได้ศึกษาและประเมิน สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกที่ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ ยังคงยึ ดกรอบหลักการ
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เพื่ อตอบสนองต่ อความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว น อั น ประกอบด้ ว ย ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ
ประชาชนทั่วไป บุคลากรในองค์กร หน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแล รวมถึงบริษัทประกันภัยและสอดคล้องกับ
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยได้ดําเนินการ ดังนี้
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (แผน 3 ปี) โดยวิเคราะห์และประเมินปัจจัยแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ สําหรับปี 256๒ – 256๔
2. การประเมินสถานการณ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิเคราะห์ตาม Balanced
Scorecard ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 256๒ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ๓ ปี (ปี 256๒ – 256๔) แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน คปภ. ระยะ ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์
สํานักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๒ และยึดหลักตามมาตรการสําคัญที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้การดําเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทิศทางการดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยปี 256๒ - 256๔
จากการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พบว่า
ก้ า วต่ อ ไปของการดํ า เนิ น การกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย นั้ น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลมากขึ้น และสอดรับกับ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งทําให้
การดํ า เนิ น งานของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ต้ อ งมี การพั ฒ นากระบวนการทํ า งานให้ ส อดคล้ อ งต่ อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาพรวมในการดําเนินงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ซึ่งมีประเด็นหลัก 2 ประการ คือ
1. ด้านบุคลากร : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังมีอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
และเจ้าหน้าที่บางส่วนยังมีประสบการณ์และความชํานาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก อีกทั้งการขาด
องค์ความรู้ในด้านการติดตามไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนฯ จากผู้ต้องรับผิดชอบ ซึ่งในอนาคต
งานในส่วนนี้จะมีสัดส่วนปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้นมาก อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณงานที่สะสม ประกอบกับ
มีผู้ประสบภัยยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจํานวนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
มีสั ญ ญาณและแนวโน้ มที่ ดี ที่จ ะมี การแก้ ปั ญ หาในเรื่ องนี้ เนื่องจากในขณะนี้ สํ า นั กงาน คปภ. ได้ มีการ
วิเคราะห์อัตรากําลังใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทําให้กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจงานได้เพิ่มมากขึ้น
พร้อมกันนี้ สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการกําหนดแผนงานในด้านการพัฒนาทักษะและ
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอีกด้วย
2. จากการที่ มีผู้ประสบภั ยยื่ นขอรับค่ าเสี ยหายเบื้ องต้ นจากกองทุ นทดแทนผู้ ประสบภั ย
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น คาดว่ามาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) การเพิ่มจํานวนเงินความคุ้มครองในส่วนของ
ค่าเสียหายเบื้องต้น และ 2) ปริมาณรถไม่จัดทําประกันภัยมีจํานวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ ในส่วนภู มิภาค เป็ นรถที่ใช้ งานมานาน สภาพไม่ สมบู รณ์ มี การดั ดแปลงซ่ อมแซมที่ ไม่ ได้ มาตรฐาน ไม่ มี
หลักฐานแสดงการจดทะเบียน เป็นรถไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบก
และไม่มีการเสี ยภาษีประจําปี ทํ าให้ เมื่ อเกิ ดอุ บัติเหตุ กองทุ นทดแทนผู้ประสบภั ยมี ภาระหน้าที่ ในการจ่าย
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ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ผลที่ตามมา คือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องดําเนินการไล่เบี้ยเรียก
เงินคืนกองทุนฯ จากเข้าของรถหรือผู้ก่อเหตุ ซึ่งมีภาระด้านค่าใช้จ่ายและบุคลากร
ดังนั้ น แผนยุทธศาสตร์กองทุ นฯ ในช่วงปี 256๒ – 256๔ กองทุนฯ จึงมี เป้ าหมายที่จะ
ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน เพื่อให้หน่วยบริการของสํานักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั่วประเทศมีมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
• การเพิ่มประสิทธิภาพการไล่เบี้ยเรียกคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีกฎระเบียบให้มี
การผ่อนชําระ และระบบงานที่เอื้อต่อการผ่อนชําระหนี้คืน รวมถึงเพิ่มกระบวนงานติดตามการไล่เบี้ยเรียก
คืนและจําหน่ายบัญชีลูกหนี้กองทุนเป็นหนี้สูญ
• การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจทั้ ง สิ ทธิ และหน้ า ที่ ข องการทํ า
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และบทบาทหน้าที่กองทุนฯ เพื่อให้รถเข้าสู่การประกันภัยรถภาคบังคับให้มากขึ้น
และเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระสบภั ย มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจสิ ท ธิ ข องตนมากขึ้ น รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการ
ประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่
• การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรของกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งมีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ซึ่งผลจากการทบทวน พบว่า แผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ รวมทั้งยังสามารถรองรับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์
ได้มีการปรับถ้อยคําในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้มีความชัดเจนขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์

กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย เป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการขั บ เคลื่ อนการคุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
พันธกิจ
1. จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ
2. รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของการประกันภัยรถ รวมถึงโทษจากการไม่ทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ
3. ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เป็นมาตรฐาน
วัตถุประสงค์/ 1. เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์
เป้าประสงค์
ที่กฎหมายกําหนด อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. เพื่อให้เจ้าของรถ ผู้ประสบภัยจากรถ และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
สิทธิ หน้าที่ ความจําเป็นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
รวมถึงผลของการไม่จัดทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนให้มีมาตรฐาน และส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็น
ของการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย 1. ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
เชิงกลยุทธ์ 2. ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย
๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองจากการประกันภัย
รถตาม พ.ร.บ.ฯ
3. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน โปร่งใส
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย วั ตถุ ประสงค์ เชิงกลยุทธ์ แผนงานและคํ าอธิบ าย โดยแบ่ ง
ยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ด้านตามหลัก Balanced Scorecard ดังนี้
Financial

Stakeholder
บริหารจัดการให้มที ุนเพียงพอ
รองรับการดําเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความจําเป็นของการ
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

Internal Process
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้านการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ฯ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

Learn & Growth
พัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ
กองทุนฯ

เพิ่มศักยภาพการ
ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้น

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
เชื่อมโยงข้อมูล

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ ให้รองรับ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

เมื่อจําแนกยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางและ
บริษัทที่ปรึกษา สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ระยะ ๓ ปี ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ด้าน
กองทุนฯ มีการบริหารจัดการการเงิน
การเงิน
ที่เพียงพอรองรับการดําเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอ
ต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แผนงานและคําอธิบาย
ตัวชี้วัด
- เพิ่มศักยภาพการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
•ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยดําเนินการตาม
ชําระหนี้คนื จากเจ้าของรถ
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงินเพิ่ม
ของกองทุนฯ พ.ศ.2560 และดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน
ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากเจ้าของรถให้ครบถ้วนตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบการผ่อนชําระค่าเสียหาย
เบื้องต้นดําเนินการตามระเบียบสํานักงาน
คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขอผ่อนชําระหนี้คา่ เสียหายเบื้องต้น
พ.ศ. 2561
ผลผลิต (Output) :
- จํานวนเงินที่กองทุนฯได้รบั ชําระหนี้คนื
จากการไล่เบี้ยเรียกคืนตามมาตรา 26 แห่ง
พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2 ของมูลหนีค้ งค้าง
- มีระบบการผ่อนชําระค่าเสียหาย
เบื้องต้นและคู่มือการใช้งานระบบการผ่อน
ชําระค่าเสียหายเบื้องต้น

ผลลัพธ์ (Outcome) :
- กองทุนฯ มีการบริหารจัดการการเงิน
ที่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ด้านผู้มสี ่วน - ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อ
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อที่หลากหลาย
ได้ส่วนเสีย คุณภาพการให้บริการของกองทุนทดแทน ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ
ผู้ประสบภัย
- พัฒนาเครือข่ายด้านการประกันภัยที่สามารถ
- ผู้ประสบภัยจากรถได้รบั การเยียวยา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน
เบื้องต้นอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
- บูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประสบภัย
หรือทายาทผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง

 ตัวชี้วัดที่ ๒.1 ร้อยละ
ของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ
 ตัวชี้วัดที่ ๒.2 ความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ยุทธศาสตร์

ด้าน
ปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงานและคําอธิบาย
ผลผลิต (Output) :
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
รู้สิทธิ หน้าที่ของการทําประกันภัยรถตาม
พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผู้ประสบภัยจากรถมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการงานขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นอย่างน้อยร้อยละ 80
- จํานวนเครือข่ายด้านการประกันภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ผลลัพธ์ (Outcome) :
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
จัดทําประกันภัยเพิ่มขึ้น
- ผู้ประสบภัยจากรถได้รบั การบริการ
ที่ดี รวดเร็วและเหมาะสม
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สิทธิ - ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และ
หน้าที่ของตนเองจากการประกันภัยรถตาม การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. รถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
2535
จากรถ พ.ศ. 2535
- ผู้ประสบภัยจากรถได้รบั การช่วยเหลือ - เสริมสร้างศักยภาพของกองทุนทดแทน
เยียวยาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
ผู้ประสบภัย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการอํานวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถ
- จัดทําคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
- ปรับปรุงคู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
- เร่งรัดการดําเนินการเรียกเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการผู้ประสบภัยจากรถ
ผลผลิต (Output) :
- กองทุนฯ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นได้
ภายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดภายใน
๗ วัน ได้อย่างน้อยร้อยละ ๕0
- รายงานผลการศึกษาโครงสร้างและ
รูปแบบการจัดการกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย

ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดที่ ๓.1 การเร่งรัด
การดําเนินการเรียกเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน โปร่งใส

แผนงานและคําอธิบาย
- มีคู่มือปฏิบัตงิ านตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
- มีคู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ได้รบั การ
ปรับปรุง
- ประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถ
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ (Outcome) :
- ผู้ประสบภัยจากรถได้รบั การ
ช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ มีพฤติกรรมเป็นผู้ให้บริการที่ดี
สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
- พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเชื่อมโยงข้อมูล
- พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการจัดการ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ ให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ มีพฤติกรรม
เป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจทิ ัล
ตัวชี้วัดที่ 4.๓ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ตัวชี้วัดที่ 4.๔ ระดับ
ผลผลิต (Output) :
ความสําเร็จของการศึกษา
- บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์และ โครงสร้างและรูปแบบการ
จัดการกองทุนทดแทน
มีพฤติกรรมในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
- ผลการศึกษาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน ผู้ประสบภัย
กองทุนฯ เข้าสู่การทํางานในระบบดิจิทลั
ครบวงจร (e-Office)
ผลลัพธ์ (Outcome) :
- กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

