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เนื้อหาประกอบรายงานประจ�ำปี 2551
กองทุนหมุนเวียน

“กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย”

1. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแหล่งที่มาของเงินทุน

เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในการจัดตั้ง “กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ โดยเป็นทุนส�ำหรับจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและอนามัยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ
และหรือได้รับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิต ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท
โดยธรรมของผู้ประสบภัย และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งแหล่งที่มากองทุน
ประกอบด้วย เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินที่บริษัทจ่ายเงินสมทบ เงินอุดหนุน เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เงิน หรือ ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ดอกผลของเงินกองทุน เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตามกฎหมาย
และเงินรายได้อื่นๆ
ปัจจุบันส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีทั้งสิ้น 73 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จ�ำนวน 69 แห่ง และส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต ซึ่งรับผิดชอบ
การให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3 แห่ง และส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ�ำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการ
เกี่ยวกับกิจการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
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2. เจตนารมณ์ ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

นโยบายจัดการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ได้ก�ำหนดให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน
และระบบประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียน ดังนี้

วิสัยทัศน์
“คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถ โดยรณรงค์ให้มีการจัดท�ำประกันภัยรถตามที่กฎหมายก�ำหนด
และพัฒนาบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ/ภารกิจ
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2. ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
3. รณรงค์ให้เจ้าของรถทุกคนทุกคัน จัดท�ำประกันภัยรถตามที่กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถก�ำหนด
4. ก�ำกับดูแลและส่งเสริมให้ระบบการปฏิบัติงานค่าเสียหายเบื้องต้น งานการเงินและบัญชี ของส�ำนักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และได้มาตรฐานที่ยอมรับ
5. บริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีสภาพคล่องที่เหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
           1. จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23
2. บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายอื่นของส�ำนักงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ งานการเงิน  งานบัญชี
งานค่าเสียหายเบื้องต้น งานติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น
4. พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ทันสมัย สอดคล้องและ
เป็นธรรม
5. ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น
จากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรา 31
หรือใช้สิทธิยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรา 28 - 30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถ
ตามมาตรา 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี
6. ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
7. พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย โดยการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยรถให้มีศักยภาพ
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3. โครงสร้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

(ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรฐานกลาง
ของราชการ และจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
เพื่อผู้ประสบภัยจากรถ

ฝ่ายบริหารทั่วไปและกองทุน

ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด
69 แห่ง และส�ำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ส่วนบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
ส่วนการเงิน
ส่วนบัญชีและงบประมาณ
ส่วนอ�ำนวยการ
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4. คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ” ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
     
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
     
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
     
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
     
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
     
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
     
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
     
ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
     
ผู้ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
         
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย
      10. ผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัย
      11. ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัย
      12. ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
      13. ผู้แทนแพทยสภา
      14. ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
        
โดยพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ หรือกฎหมาย
      15. อธิบดีกรมการประกันภัย
      16. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนายทะเบียนคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ

1. เดิมผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย แก้ไขโดยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2. เดิมผู้แทนกรมการปกครอง แก้ไขโดยมาตรา 48 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ
		 การโอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
3. เดิมผู้แทนกรมต�ำรวจ แก้ไขโดยมาตรา 3 และ 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต�ำรวจกระทรวงมหาดไทย
ไปจัดตั้งเป็นส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541

ทั้งนี้มาตรา 6 ทวิ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 และมาตรา 20 และประกาศตามมาตรา 10
2. ก�ำหนดมาตรฐานกลางของรายการและจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลที่บริษัท หรือกองทุนต้องจ่ายแก่ผู้ประสบภัย
3. พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามที่นายทะเบียนขอความเห็น หรือตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ
4. ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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5. ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญในรอบปี 2551

5.1 การลดขั้นตอนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้ส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตระหนักถึงการบรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที จึงก�ำหนดแผนลดขั้นตอนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
จาก 7 วัน เหลือ3.5 วัน ในปี 2548 จาก 3.5 วัน เหลือ 1 ชั่วโมง 10 นาที ในปี 2549 และจาก 1 ชั่วโมง 10 นาที
เหลือเพียง 45 นาที ในปี 2550 และจาก 45 นาที เหลือเพียง 25 นาที ซึ่งผลการด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง

5.2 การพัฒนาระบบปฏิบัติการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยส�ำหรับปี พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั่วประเทศ รวม 73 แห่ง ปฏิบัติงาน
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น งานการเงิน และงานบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผ่านระบบงานเครือข่ายที่เรียกว่า
ระบบจ่าย และตรวจสอบค่าเสียหายเบื้องต้น ระบบงานการเงินและบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีความรวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยให้มี
ความรวดเร็วและทันท่วงที โดยผ่านระบบ Bizpayment ของ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

5.3 การพัฒนาบุคลากร

หัวใจของความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คือ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก� ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เดียวกันทั่วประเทศ การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้มีการจัด
อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในหลักวิชาการประกันภัยรถ ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกิจกรรม
อบรมสัมมนา การสนับสนุนคู่มือเอกสาร และข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารเทศ
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5.4 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการน�ำความรู้ประกันภัยรถสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีการรับรู้เข้าใจ และเข้าถึงหลักการประกันภัยรถที่ถูกต้องรวมถึงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่พึงได้รับตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนเป็นธรรม ซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะด�ำเนินกิจกรรมโดยใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ การด�ำเนินกิจกรรมเชิงรุกต่างๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงการขยายเครือข่ายบุคลากร
ประกันภัยรถ

5.5 โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน

เพื่อตอบสนองนโยบาย “การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ” ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการ
ความรู้ประกันภัยสู่โรงเรียน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนสามารถเลือกใช้ประโยชน์ของการประกันภัย ได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง อีกทั้งสร้างความตระหนักให้เยาวชนมีจิตส�ำนึกในการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยการ
ประกันภัย ทั้งนี้ ในปี 2547 - 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา
ทั่วประเทศ

5.6 มาตรการไล่เบี้ยเรียกคืนกองทุน

เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม “ระเบียบกรมการประกันภัย ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึด
หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550”
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ดังกล่าวต่อผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศทั้งในระดับผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน และระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
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6. สถานะภาพทางการเงินในรอบปีบัญชี 2551

เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้บริหารจัดการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ให้มีการใช้จ่ายด้วยความประหยัด เพื่อความมั่นคงในฐานะการเงินของกองทุน และเนื่องจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจถดถอย ท�ำให้รายได้รวมของกองทุนได้ลดลงจาก 181.71 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 176.96 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นผลจากรายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัยได้มีการจัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 1.00 ซึ่งได้รับ
ในปี 2551 จ�ำนวน 107.29 ล้านบาท
ส�ำหรับรายจ่ายของกองทุน จ�ำแนกเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำนวน
41.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ จ�ำนวน 71.65 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 6.50 ล้านบาท
โดยปรากฏจ�ำนวนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็น 119.59 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้สูง(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปี 2551
จ�ำนวน 57.37 ล้านบาท

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน

ข้อจ�ำกัดของระเบียบในการจัดหารายได้ : ภายใต้นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยเพือ่ ลดต้นทุนธุรกิจประกันภัย กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจึงคงอัตราเงินสมทบทีเ่ หมาะสม
กับหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยอาศัยรายได้จากผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่สามารถจัดหารายได้จากการลงทุนประเภทอื่นๆ ได้ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ และการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติได้อย่างถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการรายได้สูง(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
ประจ�ำปี

8. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนในอนาคต

8.1 พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
8.2 สนับสนุนทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสม
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรกองทุนทดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

9. งบการเงินประจ�ำปี 2550 - 2551
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) • Office of Insurance Commission (OIC)
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2551

2550

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
      เงินลงทุนชั่วคราว
      เงินทดรองจ่าย
      ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น
      ลูกหนี้เงินยืม
      ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน
      รายได้ค้างรับ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
       เงินลงทุนระยะยาว
       ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

20,732,872.34
2,024,218,956.29
176,739,663.36
3,199,828.57
590,859.30
    61,485,184.60
2,286,967,364.46
2,286,967,364.46

53,678,920.57
647,579,341.06
20,000.00
141,308,012.92
1,243,990.80
622,719.30
    67,528,988.17
911,981,972.82
1,311,000,000.00
           30,658.93
2,223,012,631.75

30,473.00
16,142,665.38
2,323,186.75
         721,525.00
19,217,850.13

403,355.93
9,601,338.02
2,323,186.75
         306,690.00
12,634,570.70

2,267,749,514.33
2,267,749,514.33

2,210,378,061.05
2,210,378,061.05

2,286,967,364.46

2,223,012,631.75

หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
      ค่าเสียหายเบื้องต้นค้างจ่าย  
      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
      รายได้รับล่วงหน้า
      เงินค�้ำประกัน
รวมหนี้สิน
ทุน
      เงินกองทุน
รวมทุน
รวมหนี้สินและทุน
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4.7
4.8

4.9
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
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งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และส�ำหรับงวดสี่เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2551

2550

107,297,471.51
68,906,242.47
320,973.94
         437,940.13
176,962,628.05

(1 ก.ย. -31 ธ.ค. 50)
39,683,651.65
2,720,937.86
113,116.40
         354,415.60
42,872,121.51

รายได้
    เงินสมทบ - บริษัทประกันภัย
      ดอกเบี้ยรับ
      เงินเพิ่มตามกฎหมาย
      รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย
41,429,591.89
      ค่าเสียหายเบื้องต้น
(รายละเอียดประกอบ) 71,835,533.99
      ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น (รายละเอียดประกอบ)       6,326,048.89
119,591,174.77
รวมค่าใช้จ่าย

11,881,804.64
16,668,196.69
         119,421.55
28,669,422.88

57,371,453.28

14,202,698.63

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

4.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และส�ำหรับงวดสี่เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

หน่วย : บาท

2551
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
    ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินสมทบประกันสังคม
    เงินช่วยค่าครองชีพ
    ค่าพิมพ์สมุดบัญชีและแบบพิมพ์ต่าง ๆ
    ค่าใช้จ่ายในการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนกองทุนฯ
    ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และส่งเสริมการท�ำ พ.ร.บ.
    ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนประกันภัย
    ค่าครุภัณฑ์
    ค่าใช้จ่ายพัฒนาประกันภัย
    ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
    หนี้สูญ
รวม

2550
(1 ก.ย. -31 ธ.ค. 50)

9,466,480.01
1,542,891.40
769,230.00
14,612.50
34,249,492.06
18,421,654.75
725,932.13
6,310,241.14
180,000.00
        155,000.00
71,835,533.99

2,317,148.65
280,694.39
347,820.00
141,493.48
6,634,476.90
5,339,347.17
53,100.00
1,504,116.10
50,000.00
16,668,196.69

289,486.00
5,457,000.00
511,386.00
59,065.79
            9,111.10
6,326,048.89

100,446.00
14,420.00
            4,555.55
119,421.55

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบฯ
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกองทุน
    ค่าใช้สอยและอื่นๆ
    ค่าเสื่อมราคา
รวม
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และส�ำหรับงวดสี่เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรมการประกันภัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2551 โดยให้มีส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในกรมการประกันภัย เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับกองทุนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที ทั้งยังเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเสียหายของผู้ประสบภัยจากรถ และช่วย
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิการสงเคราะห์ด้วย โดยได้รับเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2536 จ�ำนวน 65 ล้านบาทและได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2537
จ�ำนวน 35 ล้านบาท และประจ�ำปี พ.ศ. 2538 จ�ำนวน 200 ล้านบาท รวมได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 235 ล้านบาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับจากรัฐบาลทั้งสิ้นจ�ำนวน 300 ล้านบาท
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย” ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เนื่องจากการประกอบธุรกิจประกันภัยมีลักษณะเป็นธุรกรรม
ทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและต่อผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นผู้บริโภค
เพื่อให้การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัย จึงควรอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง โดยมาตรา 49 ก�ำหนดให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ เงินของกองทุน
ทดแทนผูป้ ระสบภัย หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทีม่ อี ยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับไปเป็นของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.1 การบันทึกบัญชีใช้ระบบคู่ และถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0528.2/23839  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2543 เรื่อง ระบบบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
ส�ำหรับงบการเงินงวดปี 2550 ที่น�ำมาเปรียบเทียบมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
ได้เปลี่ยนสถานะกรมการประกันภัยเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550
2.3 ระบบบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นระบบกระจายอ�ำนาจ โดยให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย (ส่วนกลาง) ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด
มีระบบการบันทึกบัญชี และควบคุมรายการบัญชีของตนเองโดยครบถ้วนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนด
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2.4 การจัดท�ำงบการเงิน ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นผู้รับผิดชอบจัดท�ำงบการเงินในภาพรวม
ซึ่งงบการเงินนี้ได้รวมงบการเงินของจังหวัดและเขตต่างๆ รวมกับส่วนกลาง โดยได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว
2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นของส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยใช้จ่ายจากเงินกองทุน
ไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1 รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างที่บริษัทจะต้องน�ำส่งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 เงินเพิ่มตามกฎหมาย รับรู้รายได้เมื่อบริษัทน�ำเงินเพิ่มตามกฎหมายมาช�ำระแล้ว
3.3 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
3.4 ทุนประเดิมและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบันทึกเป็นรายได้
3.5 ค่าใช้จ่าย บันทึกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.6 ค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนฯ จ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยจากรถ จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที
เมื่อมีการจ่ายเงิน ประกอบด้วย 2 กรณี
1. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะ
ถูกยักยอกฉ้อโกง และอื่น ๆ (ตามมาตรา 23 (2))
2. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นมีผู้ขับขี่หลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถ
คันใด (ตามมาตรา 23 (4))
3.7 ค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนฯ จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถแล้วบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นประกอบด้วย 4 กรณี
1. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9
และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายไม่ครบจ�ำนวน
2. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ และมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9
3. บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ�ำนวน
4. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 8 ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
3.8 ทรัพย์สินที่จัดซื้อโดยกองทุน และ/หรือรับบริจาค ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
บันทึกเป็นทรัพย์สินในราคาทุนและค�ำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินโดยวิธีเส้นตรงตามที่กระทรวง การคลังก�ำหนด

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์ “บัญชีเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบัญชี 1”
เงินฝากออมทรัพย์ “บัญชีเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด”
เงินฝากออมทรัพย์ “บัญชีเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต”
เงินฝากออมทรัพย์ “บัญชีเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบัญชี 3”
รวม
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2551
0.02
  20.11
0.56
0.03
0.01
20.73
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หน่วย : ล้านบาท

2550
28.10
24.18
1.40
53.68

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
เงินฝากประจ�ำประเภทระยะเวลาเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
เงินฝากประจ�ำประเภทระยะเวลาเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
รวม

2551

หน่วย : ล้านบาท

2550

105.52
1,918.70
2,024.22

10.88
636.70
647.58

99.28
68.43
8.80
     0.23
176.74

70.83
61.86
8.37
     0.25
141.31

4.3 ลูกหนีค้ ่าเสียหายเบื้องต้น ประกอบด้วย
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - เจ้าของรถ
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - บริษัทประกันภัย
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - ทางราชการ
ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น - ที่ศาลสั่ง
รวม

ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ตามนัย มาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 โดยกองทุนฯ จะใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือแจ้งให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งคืนกองทุนฯ ในภายหลัง
ในงวดปี 2551 ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น-บริษัทประกันภัย จ�ำนวน 68.43 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้เป็นของ
บริษัทพาณิชย์การประกันภัย จ�ำนวน 50.31 ล้านบาท ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามค�ำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 214/2548 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ศาลล้มละลายกลาง มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 5516/2548 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ได้ยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เป็นเจ้าหนี้รายที่ 5386 จ�ำนวน 44.07 ล้านบาท

4.4 รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย
เงินสมทบบริษัทประกันภัยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

2551
28.31
33.18
61.49

หน่วย : ล้านบาท

2550
29.83
37.70
67.53

เงินสมทบบริษัทประกันภัยค้างรับ ณ 31 ธันวาคม 2551 จ�ำนวน 28.31 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้เป็นของบริษัท
พาณิชย์การประกันภัย จ�ำนวน 2.38 ล้านบาท ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามค�ำสั่ง
กระทรวงพาณิชย์ ที่ 214/2548 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ศาลล้มละลายกลาง มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 5516/2548 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ยื่นค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เป็นเจ้าหนี้รายที่ 5386

4.5 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
เงินฝากประจ�ำประเภทระยะเวลาเกิน 12 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน
เงินฝากประจ�ำประเภทเกิน 24 เดือนขึ้นไป
รวม

2551
-

หน่วย : ล้านบาท

2550

1,265.00
      46.00
1,311.00
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4.6 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - สุทธิ
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ

2551
-

หน่วย : ล้านบาท

2550

0.05
        0.02
0.03

ในงวดปี 2551 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้มอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

4.7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย
ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ค้างจ่าย
ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฯ ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
รวม

10.44
0.62
0.55
0.57
0.82
2.70
0.23
0.21
16.14

4.51
0.25
2.45
0.84
1.11
0.34
0.05
0.05
9.60

4.8 รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า จ�ำนวน 2.32 ล้านบาท เป็นเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กองทุนทดแทนประสบภัย
เกินกว่าจ�ำนวนที่ต้องจ่ายตามที่กฎหมายก�ำหนด

4.9 เงินกองทุน ประกอบด้วย
เงินกองทุนรับโอนมาจากกรมการประกันภัย
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ�ำงวด            
รวม

2,196.18
14.20
57.37
2,267.75

2,196.18
14.20
2,210.38

176.96
119.59
57.37

42.87
28.67
14.20

4.10 ผลการด�ำเนินงาน กองทุนฯ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
รายได้
หัก ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

ผลการด�ำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในงวดบัญชีปี 2551 กองทุนฯ มีรายได้จ�ำนวน 176.96
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสมทบที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ในอัตราร้อยละ 1 จ�ำนวน 107.30 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 68.90 ล้านบาท เงินเพิ่มตามกฎหมาย
และรายได้อื่นจ�ำนวน 0.76 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 119.59 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเสียหายเบื้องต้น
ที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยซึ่งไม่ทราบผู้กระท�ำละเมิด จ�ำนวน 41.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานจ�ำนวน
71.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 6.33 ล้านบาท ท�ำให้กองทุนฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้
57.37 ล้านบาท
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ระเบียบคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พ.ศ. 2552
ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 บัญญัติให้
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้ออกระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา
การจัดการกองทุนและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
ประกอบกับการด�ำรงต�ำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบต่อการด�ำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายการเก็บรักษา การจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2543 ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินการของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 34 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ประกอบมาตรา 3 (3)   แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ได้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ประเภทประกันภัยรถ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค
ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต หรือส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือต�ำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกันกับ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำหน้าที่รับจ่ายเงินของส�ำนักงานด้วย
“ตู้นิรภัย” หมายความว่า ก�ำปั่นตู้เหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้ส�ำหรับเก็บรักษาเงินของส�ำนักงาน
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินตามข้อ
ผูกพันแล้ว
“ใบส�ำคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
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“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความว่า หลักฐานการรับเงินที่ส�ำนักงานออกให้แก่ผู้ช�ำระเงิน และลักษณะใบเสร็จ
รับเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ
ผูซ้ งึ่ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อ 4 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 5 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส�ำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณี
ตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารและค่าใช้จา่ ยอืน่ ของส�ำนักงานในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2550
ข้อ 6 กองทุนประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
(1)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(2)  เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามมาตรา 36 และเงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ
(3)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(4)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32
(5)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(6)  ดอกผลของเงินกองทุน
(7)  เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (4) และ (5)
(8)  เงินรายได้อื่นๆ
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 7 การรับเงินเข้ากองทุนให้รับได้โดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
(1)  รับเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือดร๊าฟ
(2)  โดยทางธนาคารตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ 8 เช็คที่จะรับทุกกรณีต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(1)  สั่งจ่ายแก่ส�ำนักงานและต้องมิใช่เช็คโอนด้วยสลักหลัง
(2)  มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และห้ามมิให้รับเช็ค
ลงวันที่ล่วงหน้า
(3)  เป็นเช็คของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาผูกพันกับการจ่ายเงินแก่ส�ำนักงานโดยตรงเท่านั้น
(4)  เป็นเช็คที่เรียกเก็บได้ ณ ธนาคารในท้องที่ที่ส�ำนักงานซึ่งระบุเป็นผู้รับเงินตามเช็คตั้งอยู่เท่านั้น
(5) เป็นเช็คขีดคร่อม และขีดฆ่าค�ำว่า “ผู้ถือ”
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ข้อ 9 การเรียกเก็บเงินสมทบจากบริษัท ตามมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ส�ำหรับการรับเงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา 33 (4) (5) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
การรับเงินทุกประเภท ยกเว้นเงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 เมื่อเลขาธิการพิจารณาอนุมัติแผนงาน งานโครงการ กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายของกองทุนตามที่ได้
จัดสรรแล้ว ให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด�ำเนินการเบิกเงินหรือโอนเงินให้แก่หน่วยงานนั้น
หมวด 3
การจ่ายเงิน
ข้อ 11 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(2) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของส�ำนักงานในการด�ำ เนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ตามที่เลขาธิการเห็นชอบ
(3) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี
ติดตามคดีการด�ำเนินการยึดอายัด การขายทอดตลาดทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการฟ้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืนกองทุน
และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการก�ำกับดูแลนโยบาย การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
(4) ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ และคณะอนุ ก รรมการ
ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแต่งตั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม
ในอัตรา ดังนี้
(ก)  ประธานกรรมการ 5,000 บาท
(ข)  รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ 4,500 บาท
(ค)  กรรมการและอนุกรรมการ 4,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 11 (2) (3) ให้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการก�ำหนด
ให้ ส� ำ นั ก งานกองทุ น ทดแทนผู ้ ป ระสบภั ย จั ด ท� ำ ประมาณการรายรั บ -รายจ่ า ยประจ� ำ ปี ข องกองทุ น เสนอ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนมิถุนายนทุกปี ส�ำหรับการท�ำงบประมาณปีถัดไป
หมวด 4
การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ข้อ 12 ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 11
(1) ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้เป็นอ�ำนาจของเลขาธิการหรือพนักงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
		
(2) ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค หรือเขต หรือจังหวัด ให้เป็นอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค หรือเขต หรือจังหวัด หรือพนักงานของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
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ข้อ 13 การอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 12 ให้ผู้มีอ� ำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินลงลายมือชื่อในหลักฐาน
การจ่ายหรือใบส�ำคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานการขอรับช�ำระหนี้ทุกฉบับ หรือลงลายมือชื่อในงบหน้าหลักฐานการจ่าย
หรือใบส�ำคัญคู่จ่ายก็ได้
ข้อ 14 การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเงินรายใดซึ่งตาม
ลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส�ำคัญรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ 15 การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกราย จะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชี
เงินฝากธนาคารแล้วแต่กรณี ในวันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ 16 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกใบส� ำคัญคู่จ่าย หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
การจ่ายเงินโดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
หมวด 5
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ 17 ให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
17.1 ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้เปิดบัญชี 3 บัญชี คือ
(1) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชี ที่ 1” เพื่อการรับเงิน
ตามข้อ 6 เข้ากองทุนและเพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 2” และหรือเพื่อโอนเข้าบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 1” และหรือเพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต
…บัญชีที่ 1” และหรือเพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 1” และหรือเพื่อโอน
เข้าบัญชีสถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบ
(2) บัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 2” เพื่อการจ่ายเงิน
ของกองทุนตามข้อ 11
(3) บัญชีเงินฝากประจ�ำ  ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยฝากประจ�ำ” ภายหลังจาก
การจัดสรรเงินบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
บัญชีที่ 2” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 1” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต
…บัญชีที่ 1”  หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 1”
17.2 ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต ให้เปิดบัญชี 3 บัญชี คือ
(1) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต...บัญชีที่ 1” เพื่อการรับเงิน
ของส�ำนักงานและเพื่อการรับโอนเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 2” และเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต
…บัญชีที่ 3” ในกรณีเป็นการโอนเงินดอกผลของเงินกองทุนตามข้อ 6 (6)
(2) บัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 2”
เพื่อการจ่ายเงินตามข้อ 11
(3) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 3” เพื่อการ
รับเงินตามข้อ 6 (4) (5) (6) (7) และ (8) และเพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1”
โดยจะหักไว้เพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
17.3 ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด ให้เปิดบัญชี 3 บัญชี คือ
(1) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 1” เพื่อการรับ
เงินของส�ำนักงานและเพื่อการรับโอนเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 2”และเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
จังหวัด…บัญชีที่ 3”  ในกรณีเป็นการโอนเงินดอกผลของเงินกองทุนตามข้อ 6 (6)
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(2) บัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 2”
เพื่อการจ่ายเงินตามข้อ 11
(3) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 3”
เพื่อการรับเงินตามข้อ 6 (4) (5) (6) (7) และ (8) และเพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1”
โดยจะหักไว้เพื่อการใดๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น
17.4 ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค ให้เปิดบัญชี 3 บัญชี คือ
(1) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 1” เพื่อการรับเงิน
ของส�ำนักงานและเพื่อการรับโอนเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 2” และเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…
บัญชีที่ 3” ในกรณีเป็นการโอนเงินดอกผลของเงินกองทุนตาม ข้อ 6 (6)
(2) บัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 2”
เพื่อการจ่ายเงินตามข้อ 11
(3) บัญชีออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 3” เพื่อการรับเงิน
ตาม ข้อ 6 (4) (5) (6) (7) และ (8) และเพื่อโอนเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” โดยจะหักไว้
เพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ 18 บรรดาเงินรายรับทั้งปวงของกองทุนที่สำ� นักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส�ำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยภาค ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขตหรือส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดได้รับ
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ให้น�ำส่งเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 3”
หรือ “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 3” หรือ “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 3”
ทั้งสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยจะหักไว้เพื่อการใดๆ ไม่ได้
เมื่อส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต หรือส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด น�ำเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 3” “เงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 3” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 3” แล้ว ให้โอนเงินดังกล่าว
เข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่รับเงิน แต่หากวันใดมียอดเงิน
ในบัญชีเกินกว่าจ�ำนวน 10,000 บาท ให้น�ำเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบัญชีที่ 1” ภายในวันที่
รับเงินนั้น หรืออย่างช้าภายในวันท�ำการถัดไป
ข้อ 19 ให้ส�ำนักงานมีเงินสดเพื่อทดรองจ่ายภายในวงเงินตามที่เลขาธิการก�ำหนดโดยเบิกเงินจากบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 2” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 2” หรือบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 2” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 2”
หมวด 6
การสั่งจ่าย
ข้อ 20 การจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบนี้ ให้จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือโอนทาง
ธนาคาร หรืออื่นๆ ตามที่เลขาธิการเห็นชอบ
ข้อ 21 การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ให้เขียนสั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 11 และขีดฆ่า
ค�ำว่า “ผู้ถือ”
ข้อ 22 การสั่งจ่ายเงินกองทุนให้กระท�ำ ดังนี้
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(1) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อน�ำเงิน
เข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 2” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค...บัญชีที่ 1”
หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต...บัญชีที่ 1” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด...
บัญชีที่ 1” หรือบัญชี  “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยฝากประจ�ำ” หรือบัญชีสถาบันการเงินที่เลขาธิการเห็นชอบ
(2) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยฝากประจ�ำ” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อน�ำ
เงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” หรือบัญชีสถาบันการเงินที่เลขาธิการเห็นชอบ
(3) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต….บัญชีที่ 1” จะท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อ
น�ำเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 2” เว้นแต่ การโอนเงินดอกผลเงินกองทุนตามข้อ 6 (6)
ที่เกิดจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 1” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อน�ำเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 3” เท่านั้น
(4) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด….บัญชีที่ 1” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะ
เพื่อน�ำเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 2” เว้นแต่การโอนเงินดอกผลเงินกองทุนตามข้อ
6 (6) ที่เกิดจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 1” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อน�ำเงินเข้าบัญชี
“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 3” เท่านั้น
(5) การจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 3” “เงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 3” หรือบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 3” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อน�ำ
เข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” เท่านั้น
(6) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 1” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อ
น�ำเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 2” เว้นแต่ การโอนเงินดอกผลเงินกองทุนตามข้อ 6 (6)
ที่เกิดจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาคบัญชีที่ 1” ให้ท�ำได้แต่เฉพาะเพื่อน�ำเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 3” เท่านั้น
ข้อ 23 การสั่งจ่ายเงินกองทุน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 1” และ “บัญชีเงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยฝากประจ�ำ” ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อร่วมกันสองฝ่าย ฝ่ายละ 1 คน คือ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือผู้ช่วย
เลขาธิการฝ่ายหนึ่ง กับพนักงานส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในระดับพนักงานปฏิบัติงานอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
(2) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บัญชีที่ 2” ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค
2 คน ซึ่งต้องเป็นพนักงานของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในระดับพนักงานปฏิบัติงานอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
(3) การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 1” บัญชี “เงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 2” บัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค…บัญชีที่ 3” บัญชี “เงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 1” บัญชี“เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 2” บัญชี “เงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยเขต…บัญชีที่ 3” บัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 1” บัญชี “เงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 2” บัญชี “เงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด…บัญชีที่ 3” ต้องมีพนักงานของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นนายทะเบียน
ลงลายมือชื่อร่วมกับพนักงานของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งในระดับพนักงานปฏิบัติงานอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอีก 1 คน
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หมวด 7
การบัญชี
ข้อ 24 การจัดท�ำบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท�ำบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ 25 การปิดบัญชีให้กระท�ำปีละครั้งตามปีปฏิทิน และให้จัดท�ำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ส่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบตรวจสอบ และเมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผูส้ อบบัญชีอสิ ระทีส่ ำ� นักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ให้ ค วามเห็ น ชอบรั บ รองแล้ ว ให้ ส ่ ง ส� ำ เนางบการเงิ น ดั ง กล่ า วให้ ส� ำ นั ก งบประมาณและ
กรมบัญชีกลางเพื่อทราบต่อไป เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำงบการเงินในภาพรวมของส�ำนักงานกองทุนผู้ประสบภัย
และงบการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
ข้อ 26 ทุกสิ้นเดือน ให้ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภาค ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต
และส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด จัดท�ำรายงานการรับจ่ายเงินและหรืออื่นๆ ส่งให้ส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและจัดท�ำงบการเงินของปีที่ล่วงมาแล้ว ส่งส�ำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ข้อ 27 ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการด�ำเนินงานการเงินและบัญชีของกองทุน และรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ 28 ลูกหนี้ที่ต้องรับผิดชอบคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนผู้ประสบภัยเมื่อได้ด�ำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน
จนถึงที่สุดแล้ว ก็ให้จ�ำหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ โดยเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ หากปรากฏ
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.  ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่ช�ำระหนี้ได้
2.  ไม่สามารถติดตามตัวบุคคลที่ต้องรับผิดได้
3.  หนี้นั้นหมดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง
4.  หนี้นั้นพ้นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่ออกค�ำสั่งให้ชดใช้เงิน
5.  การด�ำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
หมวด 8
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 29 วิธีปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่ละกรณีไป

									

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
ลงชื่อ

                        

          (นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
                         ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                          ประธานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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สถานที่ติดต่อกับส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 73 แห่ง
ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาค 1
1

เชียงใหม่

อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2)
ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50000
E-mail : Chiangmai@oic.or.th

053-112-730-2

053-112-730-1

2

เชียงราย

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
E-mail : Chiangrai@oic.or.th

053-719-397

053-717-195

3

น่าน

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4/16  ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  55000
E-mail : Nan@oic.or.th

054-751-274
054-771-692

054-711-158

4

พะเยา

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
E-mail : Phayao@oic.or.th

054-482-340

054-481-311

5

แพร่

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
35 ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง
อ.ในเวียง จ.แพร่  54000
E-mail : Phrae@oic.or.th

054-522-698

054-522-076

6

ล�ำปาง

อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)

054-265-064

054-265-065

ถนนล�ำปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ล�ำปาง  52000

E-mail : Lampang@oic.or.th
7

สุโขทัย

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
9  ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000
E-mail : Sukhothai@oic.or.th

055-613-511

055-610-214

8

อุตรดิตถ์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
168 หมู่ที่ 3 ต.ป่าเขา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์  53000
E-mail : Uttaradit@oic.or.th

055-414-881

055-442-918

นครสวรรค์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
400/65 ถ.สวรรค์วิถี
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์  60000
E-mail : Nakhonsawan@oic.or.th

056-226-863

056-226-862

ภาค 2
1
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ล�ำดับ
2

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ก�ำแพงเพชร

ที่ตั้ง
ศูนย์ราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร
ชั้น 1 ถ.ก�ำแพงเพชร-สุโขทัย

โทรศัพท์

โทรสาร

055-705-051-2

055-705-051

ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร  62000

E-mail : Kamphaengphet@oic.or.th
3

ชัยนาท

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
116 หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นชลประทาน
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
E-mail : Chainat@oic.or.th

056-421-356

056-413-027

4

ตาก

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
82/2  ถนนมหาดไทยบ�ำรุง ต.ระแหง
อ.เมือง จ.ตาก  63000
E-mail : Tak@oic.or.th

055-514-648

055-540-896

5

พิจิตร

อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร  66000
E-mail : Phichit@oic.or.th

056-613-540

056-616-446

6

พิษณุโลก

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
(ชั้น 1) 14 ถนนจ่านกร้อง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
E-mail : Phitsanulok@oic.or.th

055-282-386

055-282-385

7

เพชรบูรณ์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
193 หมู่ที่ 1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000
E-mail : Phetchabun@oic.or.th

056-737-053

056-737-052

8

ลพบุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
2/3 ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000
E-mail : Lopburi@oic.or.th

036-421-770

036-421-633

9

สิงห์บุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ต.บางรามัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
16000
E-mail : Singburi@oic.or.th

036-507-197

036-539-165

10

อุทัยธานี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
129  ถนนอุทัย-หนองฉาง ต.น�้ำซึม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี  61000
E-mail : Uthaithani@oic.or.th

056-970-117

056-970-117
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ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาค 3
1

ขอนแก่น

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4 / 1  ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
E-mail : Khonkaen@oic.or.th

043-244-280-1

043-244-280-1

2

กาฬสินธุ์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
3/3 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
E-mail : Kalasin@oic.or.th

043-821-260

043-813-257

3

นครพนม

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
(หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา  
อ.เมือง จ.นครพนม   48000
E-mail : Nakhonphanom@oic.or.th

042-513-143

042-513-143

4

มุกดาหาร

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
042-633-212
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ถ.วิวิชสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000
E-mail : Mukdahan@oic.or.th

042-611-713

5

เลย

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
302/9 ถนนเลย-เชียงคาน
ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย  42000
E-mail : Loei@oic.or.th

042-812-953

042-835-050

6

สกลนคร

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4/4 ถ.ไสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร  47000
E-mail : sakonnakhon@oic.or.th

042-730-469

042-714-838

7

หนองบัวล�ำภู

อาคารศูนย์ราชการจังหวัด  (ชั้น 1) ถนน
หนองบัวล�ำภู-เลย ต.ล�ำภู
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู  39000
E-mail : nongbualamphu@oic.or.th

042-312-014

042-312-015

8

อุดรธานี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
17-18 ถนนสี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
E-mail : Udonthani@oic.or.th

042-243-891

042-244-635

นครราชสีมา

230/25 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
E-mail : nakhonratchasima@oic.or.th

044-257-203

044-257-204

ภาค 4
1
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ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

2

ชัยภูมิ

อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนบรรณาการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000
E-mail : Chaiyaphum@oic.or.th

044-823-148

044-822-490

3

บุรีรัมย์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
67/22  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000
E-mail : buriram@oic.or.th

044-621-181

044-614-962

4

ยโสธร

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
125 หมู่ที่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.ส�ำราญ
อ.เมือง จ.ยโสธร  35000
E-mail : Yasothon@oic.or.th

045-712-521

045-724-689

5

ร้อยเอ็ด

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
58 ถนนรัฐกิจไคลคลา อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
E-mail : Roiet@oic.or.th

043-527-235
043-514-440

043-527-235

6

ศรีสะเกษ

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ถนนขุนอ�ำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000
E-mail : Sisaket@oic.or.th

045-622-558

045-612-404

7

สระบุรี

อาคารศาลากลางจังหวัด  (ชั้น 2)
549/1 ถ.พิชัยณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี  18000
E-mail : Saraburi@oic.or.th

036-222-706

036-222-705

8

สุรินทร์

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
15 ถนนเทศบาล 4 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000
E-mail : Surin@oic.or.th

044-516-019

044-510-670

9

อ�ำนาจเจริญ

อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)
ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ  37000
E-mail : Amnatcharoen@oic.or.th

045-523-059

045-523060

10

อุบลราชธานี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
บริเวณศาลากลางจังหวัด อ�ำเภอเมือง
จ.อุบลราชธานี  34000
E-mail : Ubonratchathani@oic.or.th

045-243-462

045-245-901
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ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

038-276-498
038-276-499

038-276-498

ภาค 5
ชลบุรี

1

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า

ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

E-mail : Chonburi@oic.or.th

2

ฉะเชิงเทรา

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
246/3 ถนนรุพงษ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา  24000
E-mail : Chachoengsao@oic.or.th

038-514-525
038-814-278

038-514-525

3

จันทบุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
1162/2  ถนนท่าแฉลบ  ต.ตลาด
อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
E-mail : Chanthaburi@oic.or.th

039-322-198-9

039-322-198

4

ตราด

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
322/1 ถนนดอนจวน-บ้านล่าง
ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด  23000
E-mail : trat@oic.or.th

039-532-532
039-520-734
039-524-809

039-520-734

5

นครนายก

อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก
(ชั้น 1) ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.นครนายก  26000
E-mail : Nakhonnayok@oic.or.th

037-313-527

037-313-611

6

ระยอง

อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2)
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  21150
E-mail : Rayong@oic.or.th

038-694-051

038-694-052

7

สมุทรปราการ

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
3/1 ซ.ศรีวิทยานอก ถ.ศรีสมุทร

023-880-113

023-870-054

ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

E-mail : Samutprakan@oic.or.th
8

สระแก้ว

อาคารศาลากลางจังหวัด  (ชั้น 1)
ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง
จ.สระแก้ว  27000
E-mail : sakaeo@oic.or.th

037-425-014

037-425-015

นครปฐม

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
(ชั้น 5) ต�ำบลถนนขาด  อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม  73000
E-mail : Nakhonpathom@oic.or.th

034-340-060-2

034-340-063

ภาค 6
1
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ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

2

กาญจนบุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
100/38 ถ.แม่น�้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000
E-mail : Kanchanaburi@oic.or.th

034-564-298-9

034-564-298

3

ปทุมธานี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
35/2 หมู่ที่ 1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต

02-567-0352

02-567-4792

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
61 ถนนสุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

032-603-718

032-602-157

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000

E-mail : Pathumthani@oic.or.th
4

ประจวบคีรีขันธ์

E-mail : Prachuapkhirikhan@oic.or.th

5

พระนครศรีอยุธยา

อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  
ถ.สายเอเชีย  ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
E-mail : ayutthaya@oic.or.th

035-336-529

035-213-384

6

เพชรบุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
263 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง
จ.เพชรบุรี  76000
E-mail : Phetchaburi@oic.or.th

032-413-076

032-424-230

7

ราชบุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
45 ถนนหน้าอ�ำเภอ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000
E-mail : Ratchaburi@oic.or.th

032-323-269

032-323-268

8

สมุทรสาคร

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
1092/90 ถนนเอกชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร  74000
E-mail : samutsakhon@oic.or.th

034-820-088

034-412-354

9

สุพรรณบุรี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
9/9 หมู่ที่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี  72000
E-mail : Suphanburi@oic.or.th

035-555-251

035-555-252

10

อ่างทอง

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
22/1 หมู่ที่ 2 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง
อ�ำเภอเมือง จ.อ่างทอง  14000
E-mail : Angthong@oic.or.th

035-613-422

035-613-031
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ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

นนทบุรี

44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
E-mail : Nonthaburi@oic.or.th

02-547-6000-03 02-547-6000-03

1

สงขลา

5  ถนนศรีภูวนารถใน อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90000
E-mail : Songkhla@oic.or.th

074-252-105

074-722-511

2

กระบี่

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมือง จ. กระบี่  81000
E-mail : Krabi@oic.or.th

075-663-589-1

075-663-590

3

ชุมพร

อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ศูนย์ราชการจังหวัด อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร  86000
E-mail : Chumphon@oic.or.th

077-504-079

077-504-829

4

ตรัง

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
28 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง  92000
E-mail : Trang@oic.or.th

075-222-613

075-214-012

5

นครศรีธรรมราช

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
075-347-322
86 หมู่ที่ 1 ถนนมะขามชุม-นาเคียน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
E-mail : Nakhonsithammarat@oic.or.th

075-347-321

6

นราธิวาส

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
บริเวณศาลากลางจังหวัด

073-514-605

073-514-299

11

ภาค 7

ถ.วรคามพิพิธ อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000

E-mail : Narathiwat@oic.or.th

7

ปัตตานี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
12 ถ.เจริญประดิษฐ์  ซอย 5
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000
E-mail : Pattani@oic.or.th

073-336-213

073-336-212

8

พังงา

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
647/1 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา   82000
E-mail : Phangnga@oic.or.th

076-440-422

076-411-949

9

พัทลุง

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง  93000
E-mail : Phatthalung@oic.or.th

074-614-145

074-614-205
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ล�ำดับ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จังหวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

10

ภูเก็ต

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
1/1 ถนนมนตรี  ต.ตลาด อ.เมือง
จ.ภูเก็ต  83000
E-mail : Phuket@oic.or.th

076-219-296

076-215-335

11

ยะลา

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ.สุขยางค์
อ.เมือง จ.ยะลา  95000
E-mail : Yala@oic.or.th

073-203-510

073-213-755

12

ระนอง

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
15/16  ถนนลุวัง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง  85000
E-mail : Ranong@oic.or.th

077-823-878

077-812-224

13

สตูล

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
1/74  ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล  91000
E-mail : satun@oic.or.th

074-722-511

074-722-511

14

สุราษฎร์ธานี

อาคารส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
27/8  ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000
E-mail : Suratthani@oic.or.th

077-281-528

077-287-120

02-562-0751-4

02-562-0751-3

02-476-9938

ส�ำนักงาน คปภ. เขต
8/8 ชั้น 2 ซอยวิภาวดี 44
กรุงเทพฯ - ตะวันออก (พระโขนง) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
กรุงเทพฯ - เหนือ (บางเขน)
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   10900
E-mail : bangkok01@oic.or.th

1

เขต 1

2

เขต 2

กรุงเทพฯ - ใต้ (ธนบุรี)
กรุงเทพฯ - ตะวันตก (ตลิ่งชัน)

2887 ซอยรัชดาภิเษก 6
ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
E-mail : bangkok02@oic.or.th

02-476-9940-3

3

เขต 3

1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8

02-361-3769-70 02-361-3769-70

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

E-mail : bangkok03@oic.or.th

ส�ำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง
1

ส�ำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย

ส�ำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
02-515-3999
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม ต่อ 5213 - 5215
การประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : victimfund@oic.or.th

02-513-4595
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ภาพกิจกรรม
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