พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1)(2) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
รถ หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนตร รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และรถยนตรทหาร
ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร
เจาของรถ หมายความวา ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และหมายความ
รวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย
ผูประสบภัย หมายความวา ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทางหรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย
ความเสียหาย หมายความวา ความเสียหายตอชีวิต รางกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถ
ผูซึ่งอยูในรถ หมายความวา ผูซึ่งอยูในหรือบนหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่งกําลังขึ้นหรือ
กําลังลงจากรถนั้นดวย
บริษัท หมายความวา บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประเภท
ประกันภัยรถ
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คาเสียหายเบื้องตน ในกรณีความเสียหายตอรางกาย หมายความวา คารักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัย และในกรณีความเสียหายตอชีวิต หมายความวา คาปลงศพและคาใชจายอัน
จําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตาย ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง
เครื่องหมาย หมายความวา เครื่องหมายแสดงวามีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตาม
พระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการ(1) หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
นายทะเบียน หมายความวา อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมการประกันภัยมอบหมายโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
กองทุน หมายความวา กองทุนทดแทนผูประสบภัย
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5(2) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6(3) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมตํารวจ ผูซึ่งคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคมอบหมายหนึ่งคน ผูแทนสมาคมนายหนาประกันภัย ผูแทนสมาคม
ประกันวินาศภัย ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผูแทนแพทยสภาและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง เปนกรรมการ อธิบดีกรมการประกันภัยเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการ
ประกันภัย เศรษฐศาสตร การแพทย หรือกฎหมาย
มาตรา 6 ทวิ(4) ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 และมาตรา 20 และประกาศตามมาตรา 10
(2) กําหนดมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่บริษัทหรือกองทุนตองจายใหแกผูประสบภัย
(3) พิจารณาปญหาเกี่ยวกับการจายคาเสียหายเบื้องตนและหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเกี่ยวกับรายการ
และจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่นายทะเบียนขอความเห็นหรือ
ตามที่ผูประสบภัยรองขอ
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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มาตรา 6 ตรี(1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา 6 จัตวา(2) ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลใน
ประเภทเดียวกันตามมาตรา 6 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว
นั้น
มาตรา 6 เบญจ(3) ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา 6 ฉ(4) การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา 6 สัตต(1) ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา 6 ฉ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 6 อัฏฐ(2) ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกให
บริษัท สถานพยาบาล หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได
คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใหใชจายจากกองทุน
หมวด 1
การประกันความเสียหาย

มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 8 เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ
ผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท
จํานวนเงินเอาประกันภัย ใหกําหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถแตตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง
มาตรา 8 รถดังตอไปนี้ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7
(1) รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาทและรถสําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(2) รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด
(3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตรทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร
(4) รถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9 รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวโดยเจาของรถไมมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร เจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย ทั้งนี้ ตาม
จํานวนเงิน หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10(3) บริษัทตองรับประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ประกาศดังกลาวจะกําหนดใหขอความในกรมธรรม
ประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยแตกตางกันตามชนิด ประเภทหรือขนาดของรถ หรือลักษณะของผูเอาประกันภัยก็ได
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มาตรา 10 ทวิ(1) ใหจัดตั้ง บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ขึ้น มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ใหบริการเกี่ยวกับการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย
(2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
(3) ดําเนินกิจการอื่นตามที่กําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ
บริษัททุกบริษัทตองเขาชื่อซื้อหุนในการจัดตั้ง การเพิ่มทุน และดําเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ในการจัดตั้งบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ใหรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาใหบริษัทเขาชื่อซื้อหุน และ
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหอธิบดีกรมการประกันภัยรวบรวมหุนที่มีผูเขาชื่อซื้อหุนไวแลวเพื่อกําหนดจํานวน
หุนจัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ และกําหนดรายชื่อผูเปนกรรมการและพนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริษัท
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตลอดจนขอความและขั้นตอนอื่นที่จําเปนตองมีในการจดทะเบียนบริษัทสงไปจด
ทะเบียนบริษัท และใหผูมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดําเนินการตอไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวของ และใหถือวาบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนบริษัทจํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยนับแตไดจด
ทะเบียนดังกลาว
ในระหวางที่บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ยังมิไดมีการรับประกันวินาศภัยมิใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการตองมีหลักทรัพย และเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน และการตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตามกฎหมายวาดวย
ประกันวินาศภัยมาใชบังคับ
การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน
การแตงตั้งกรรมการผูจัดการของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมการประกันภัยกอน และในกรณีที่ปรากฏหลักฐานตออธิบดีกรมการประกันภัยวากรรมการผูจัดการมีพฤติการณ
ที่ไมสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ใหอธิบดีกรมการประกันภัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจถอดถอนกรรมการ
ผูจัดการออกจากตําแหนงได และใหอธิบดีกรมการประกันภัยมีอํานาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการชั่วคราวจนกวาบริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จะแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม
ทุกรอบสามเดือนบริษัทตองออกเงินสมทบเพื่อเปนคาใชจายของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับจากการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ในแตละสามเดือนที่ผานมาใน
อัตราและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เงินสมทบที่บริษัทจายนั้นใหนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรได

(1)

แกไขเพิ่มเติมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

6
บริษัทตองมอบหมายการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแก
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด ดําเนินการแทนบริษัทดวย และใหบริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบ
อํานาจและการจัดสรรเงินเพื่อสํารองจายคาสินไหมทดแทนแทนบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการของบริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด กําหนด
มาตรา 10 ตรี(1) บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 10 ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในสวนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตของบริษัทนั้นได
ใหบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตที่บริษัทไดออกใหแก
ผูเอาประกันภัยตอไปจนกวากรมธรรมประกันภัยรถยนตดังกลาวจะหมดอายุ
มาตรา 11 ภายใตบังคับมาตรา 8 หามมิใหผูใดใชรถที่ไมไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือ
มาตรา 9
มาตรา 12 ใหนายทะเบียนจัดทําเครื่องหมายสงใหบริษัทเพื่อสงมอบใหแกเจาของรถที่ไดจัดใหมีการประกันความ
เสียหายกับบริษัทตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 แลว
เจาของรถตองติดเครื่องหมายไวที่รถ
ลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการติดเครื่องหมาย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 13 ในกรณีที่บริษัทหรือเจาของรถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดความคุมครองไมวาดวย
เหตุใด บริษัทตองแจงการบอกเลิกนั้นใหนายทะเบียนทราบ และเจาของรถตองสงคืนเครื่องหมายตามมาตรา 12 ใหแก
นายทะเบียนหรือทําใหเครื่องหมายนั้นใชตอไปไมได
การแจงการบอกเลิกและการสงคืนเครื่องหมายหรือการทําใหเครื่องหมายนั้นใชตอไปไมได ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 การประกันตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตองมีขอกําหนดใหมีการจายคาเสียหายเบื้องตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย
(2)
เมื่อมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา 7 วรรคสอง แลว หลักเกณฑ วิธีจาย และระยะเวลาการจาย
คาสินไหมทดแทนนอกเหนือจากคาเสียหายเบื้องตน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา 15 กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยซึ่งมีขอความระบุถึงความรับ
ผิดของบริษัทแตกตางไปจากที่กําหนดไวในบทแหงพระราชบัญญัตินี้ บริษัทจะยกเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธความรับผิดตอ
ผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนมิได
มาตรา 16 บริษัทจะยกเอาเหตุแหงความไมสมบูรณหรือการฝาฝนเงื่อนไขของกรมธรรม
ประกันภัยระหวางบริษัทกับเจาของรถ หรือการไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกับเจาของรถ เพื่อปฏิเสธความรับผิดตอ
ผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนมิได เวนแตบริษัทไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยใหเจาของ
รถและนายทะเบียนทราบลวงหนา
การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยใหมีผลเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บริษัทไดมีหนังสือแจงการเลิก
กรมธรรมประกันภัยไปยังผูเอาประกันภัยตามภูมิลําเนาที่ทราบครั้งสุดทาย โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
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มาตรา 17 บริษัทจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยมาเปนขอตอสู
เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได
มาตรา 18 ในกรณีที่รถซึ่งเจาของรถไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทไดโอนไปยังบุคคลอื่นโดยผลของกฎหมายวาดวย
มรดกหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ใหผูไดมาซึ่งรถดังกลาวมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู
มาตรา 19 ในการรับจดทะเบียนรถยนตรตามกฎหมายวาดวยรถยนตร และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ให
นายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวตรวจสอบการไดจัดใหมีประกันความเสียหายตามมาตรา 7 กอนจะรับจดทะเบียนดวย
(1)

หมวด 2
คาสินไหมทดแทน

มาตรา 20 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไว ใหบริษัทจายคาเสียหาย
เบื้องตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย
ความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตน
และการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 21 ในกรณีที่บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนที่ตองจาย ใหผูประสบภัยแจงการไมไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนหรือการไดรับ
คาเสียหายเบื้องตนไมครบจํานวนจากบริษัทตอสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 การไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ไมตัดสิทธิผูประสบภัยที่จะเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 23 ในกรณีดังตอไปนี้ ใหจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน
(1) เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และ
เจาของรถไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน
(2) ขณะเกิดเหตุ รถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถเพราะเหตุที่รถนั้นไดถูก
ยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย และ
เจาของรถไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
(3) ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย และรถนั้นไมมีการประกันภัยกับบริษัท
(2)
(4) มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัย และรถคันที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวารถ
คันใดกอใหเกิดความเสียหาย
(5) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือ
(3)
(6) ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยนั้นเกิดจากรถมาตรา 8 ที่ไมไดเอาประกันตามมาตรา 7

(1) - (3)
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มาตรา 24 ในกรณีที่รถตั้งแตสองคันขึ้นไปกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถ ใหบริษัทที่รับ
ประกันภัยรถแตละคันจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง แตผูประสบภัยมิใชเปนผูซึ่งอยูในรถ ใหบริษัทดังกลาวรวมกันจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจายในอัตราสวนที่เทากัน
สําหรับกรณีตามมาตรา 23 ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายหรือรวมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี
มาตรา 25 ใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 มาตรา 23
หรือมาตรา 24 ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง-ขอ ทั้งนี้ โดยไมตองรอการพิสูจนความ
รับผิด
ใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของเงินคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 26 ในกรณีที่เจาของรถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตน
ใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23 (1) หรือมาตรา 23 (5) แลวแตกรณี เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปตามมาตรา 25 แลว ใหนายทะเบียนมีคําสั่งเรียกเงินตาม
จํานวนที่ไดจายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือบริษัท แลวแตกรณี และเจาของรถหรือบริษัทจะตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอย
ละยี่สิบของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก
ใหเจาของรถหรือบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนพรอมดวยเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งตามคําสั่งของนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
มาตรา 27 การขอรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ผูประสบภัยตองรองขอภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
มาตรา 28 ในกรณีตามมาตรา 23 (1) และ (3) ใหนายทะเบียนยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไวไดหากมิไดมีการ
ยึดรถนั้นไวตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลว จนกวาเจาของรถจะไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจนครบจํานวน
หรือจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถนั้นตาม
กฎหมายอื่นอยูกอนแลวใหกรมการประกันภัยมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยในทรัพยนั้นหากมีการขายทอดตลาด
มาตรา 29 รถที่ยึดไวตามมาตรา 28 ใหนายทะเบียนมีอํานาจขายทอดตลาดไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่เจาของรถตามมาตรา 23 (1) ไมจายเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนแทนตน คืนใหแกกองทุน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน
(2) กรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย และนายทะเบียนไดประกาศหาตัวเจาของรถโดยปด
ประกาศไว ณ ที่ทําการของนายทะเบียนซึ่งไดยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไว และประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่
จําหนายในทองถิ่นที่เกิดเหตุอยางนอยสองวันติดตอกันแตเจาของรถไมปรากฏตัวตอนายทะเบียน ซึ่งไดยึดรถนั้นไวภายใน
สามสิบวันนับแตวันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ
มาตรา 30 วิธีการยึดรถตามมาตรา 28 และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม
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เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ใหหักเปนคาใชจายในการยึดและการขายทอดตลาด และจาย
เปนคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคืนใหแกกองทุน แลวแตกรณี ถามีเงินเหลือเทาใดใหคืนแกเจาของรถ ใน
กรณีที่ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย ใหกรมการประกันภัยเก็บรักษาเงินนั้นไวตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และถาเจาของรถไมเรียกเงินนั้นคืนภายในหาปนบั จากวันที่ขาย
ทอดตลาดใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน
มาตรา 31(1) ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับขี่รถ ผูซึ่งอยูในรถ หรือผูประสบภัย เมื่อบริษัทไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทนหรือเมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย
หรือเมื่อหนวยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) ไดจายเงินคืนกองทุนตามมาตรา 32 ไปแลว
เปนจํานวนเงินเทาใดใหบริษัท หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย หรือหนวยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือ
เจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณี มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวหรือมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินดังกลาว
ได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ตองกระทําภายในหนึ่งปนับแตวันรูตัวผูซึ่งตองรับผิด แตทั้งนี้ ตองไมเกินหาปนับแตวันที่
ไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามหมวดนี้ใหแกผูประสบภัย
มาตรา 32(2) ในกรณีที่นายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดจากรถ
ตามมาตรา 8 ซึ่งไมไดเอาประกันความเสียหายตามมาตรา 7 ใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือ
เจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณี สงเงินตามจํานวนที่ไดจายจากเงินกองทุนคืนใหแกกองทุน
การจายเงินคืนกองทุนสําหรับรถตามมาตรา 8 (1) (2) หรือ (3) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด 3
กองทุนทดแทนผูประสบภัย

มาตรา 33 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา กองทุนทดแทนผูประสบภัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเปนคาใชจายอื่นในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
กองทุนประกอบดวย
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(2)(3) เงินที่บริษัทจายสมทบตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 36 และเงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา 36 ทวิ
(3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(4) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32
(5) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(6) ดอกผลของเงินกองทุน
(7) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินที่ไดมาตาม (4) และ (5)
(1) - (3)
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(8) เงินรายไดอื่น ๆ
เงินและทรัพยสินดังกลาวใหเปนของกรมการประกันภัยเพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยไมตอง
นําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา 34(1) ใหมีสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยขึ้นในกรมการประกันภัยเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน
สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละยี่สิบของดอกผลของกองทุนตอป เพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย
การเบิกจาย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน คาใชจายในการดําเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 35 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 เกิดขึ้น และผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากเจาของรถที่
กอใหเกิดความเสียหายหรือบริษัทได ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย
จากกองทุนเมื่อผูประสบภัยไดนําหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดงพรอมกับการยื่นคํา
ขอ
การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36(2) ใหบริษัทจายเงินสมทบใหแกกองทุนทุกรอบสามเดือนในอัตราไมเกินรอยละสิบของเบี้ยประกันภัยที่
ไดรับจากผูเอาประกันภัยในแตละสามเดือน เงินสมทบที่บริษัทจายนั้นใหนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได
ตามประมวลรัษฎากรได
การเรียกเก็บและการจายเงินสมทบจากบริษัท ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36 ทวิ(3) บริษัทใดไมจายเงินสมทบใหแกกองทุนใหถูกตองและครบถวนตามมาตรา 36 ตองเสียเงินเพิ่มใน
อัตรารอยละสองตอเดือนของเงินสมทบที่ไมไดจาย
หมวด 4
บทกําหนดโทษ

มาตรา 37(4) เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 38(5) บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 10 หรือมาตรา 10 ทวิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสองแสน
หาหมื่นบาท
มาตรา 39(6) ผูใดฝาฝนมาตรา 11 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 40(7) เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคสอง หรือบริษัทหรือเจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา
13 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 41 ผูใดปลอมเครื่องหมาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท

(1) - (7)
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มาตรา 42 ผูใดติดหรือแสดงเครื่องหมายอันเกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา 41 กับรถคันหนึ่งคันใด ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 41
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา 41 ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว
มาตรา 43(1) เจาของรถผูใดติดหรือแสดงเครื่องหมายที่ตองสงคืนตอนายทะเบียนตามมาตรา 13 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 44(2) บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือเจาของรถหรือบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 26 ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท
มาตรา 45 ผูประสบภัยผูใดยื่นคําขอรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตหรือแสดง
หลักฐานอันเปนเท็จเพื่อขอรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 46 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหนายทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ได และเมื่อไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล

มาตรา 47 ใหเจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินการจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และกอนพนระยะเวลาดังกลาวมิใหถือวาเจาของรถนั้นไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9
ใหบทบัญญัติมาตรา 23 (5) มีผลใชบังคับกับรถที่เจาของรถไดจัดใหมีการประกันความเสียหายไวแลวตามมาตรา
7 หรือมาตรา 9
ภายใตบังคับวรรคสอง บทบัญญัติมาตรา 23 ยังมิใหใชบังคับจนกวาจะพนกําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

(1) (2)
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาอุบัติเหตุอันเกิดจากรถไดทวีจํานวน
ขึ้นในแตละป เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยผูประสบภัยดังกลาวไมไดรับการชดใช
คาเสียหายหรือไดรับชดใชคาเสียหายไมคุมกับความเสียหายที่ไดรับจริง และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรอง
คาเสียหายก็จะตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน ดังนั้น เพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหาย
เบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีบทบัญญัติไมเหมาะสมบางประการ และยังมีปญหาในการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปกอน เพื่อดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2535/111/1/4 พฤศจิกายน 2535]
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
บทเฉพาะกาล
มาตรา 19 ใหบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดใหมีสถานที่ดําเนินการเพื่อใหบริการครบทุก
จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนการจัดใหมีสถานที่
ดําเนินการเพิ่มเติมตอไปใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของการใหบริการแกผูประสบภัยจากรถ ใหเปนไปตามที่
อธิบดีกรมการประกันภัยกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถที่
ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติหลายประการที่ยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ แบบและขอความในกรมธรรมประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดใหบริษัทประกันภัยตองจายคาสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด การจัดใหมีบริษัทคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถกลางขึ้นเพื่อใหบริการเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจายคาสินไหมทดแทนแทนบริษัทและ
สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย การกําหนดคาใชจายในการบริหารสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย และการ
กําหนดอัตราเงินสมทบ ระยะเวลา และหลักเกณฑการจายเงินสมทบที่บริษัทตองจายใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัย
รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2540/72ก/23/16 พฤศจิกายน 2540]

