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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรองขอรับ
คาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหย กเลิกกฎกระทรวงกํา หนดหลั กเกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไขการร องขอรั บ
คาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ในกรณีที่บริษัทที่รับประกันภัยไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐ หรือจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนที่ตองจาย ใหผูประสบภัยแจงตอสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย พรอมขอเท็จจริง ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรมประกันภัย
(๒) จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนที่ประสงคไดรับ
(๓) วันที่ไปยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทที่รับประกันภัย
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หากผูประสบภัยไมสามารถแจงได ใหสถานพยาบาลที่รักษาผูประสบภัยทายาทหรือญาติ
หรือผูมีสวนไดเสียของผูประสบภัยในกรณีที่ผูประสบภัยเกิดความเสียหายตอรางกาย หรือทายาท
โดยธรรมของผูประสบภัยในกรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตาย แลวแตกรณี แจงแทนได
ขอ ๓ เมื่ อมี ก รณี ต ามมาตรา ๒๓ เกิด ขึ้น และผู ป ระสบภั ยไม อาจขอรับ ค าเสี ยหาย
เบื้องต น จากเจาของรถซึ่ง มิไดจัด ใหมีการประกัน ความเสียหายหรือ จากบริษัทที่รั บประกั น ภัยได
ผูประสบภัยอาจยื่นคํารองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตอสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามแบบ
ที่นายทะเบียนกําหนด และตองมีหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) ความเสียหายตอรางกาย
(ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(ข) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ ท างราชการเป น ผู อ อกให สํ า เนา
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดซึ่งสามารถพิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี
(ค) สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใด จนเปนเหตุใหมีสิทธิ
ไดรับเงิน คาเสียหายเบื้องตน เพิ่ม ขึ้น อีกจํานวนสามหมื่น หาพันบาท นอกจากตองยื่นหลักฐานตาม
(ก) (ข) และ (ค) แลว ใหยื่น ใบรับรองแพทยหรือความเห็น แพทยหรือหลักฐานอื่น ใดที่ระบุวา
เปนผูประสบภัยซึ่งไดรับความเสียหายตอรางกายดังกลาวดวย
(๒) ความเสียหายตอชีวิต
(ก) สําเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ซึ่งสามารถ
พิสูจนไดวาผูที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย
(ข) สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
ในกรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตายภายหลังจากการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
นอกจากตองยื่นหลักฐานตาม (๒) แลว ใหยื่นหลักฐานตาม (๑) ดวย
ขอ ๔ บุคคลผูมีสิทธิรองขอรับคาเสียหายเบื้องตน มีดังตอไปนี้
(๑) กรณี ค วามเสี ย หายต อ ร า งกาย ให ผู ป ระสบภั ย เป น ผู ร อ งขอ หากผู ป ระสบภั ย
ไมสามารถรองขอได ใหสถานพยาบาลที่รักษาผูประสบภัยและไดรับโอนสิทธิเรียกรองจากผูประสบภัย
บริษัทกลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ที่รับโอนสิทธิเรียกรอง จากสถานพยาบาลที่รักษา
ผูประสบภัย ทายาทหรือญาติ หรือผูมีสวนไดเสียของผูประสบภัย แลวแตกรณี รองขอแทน
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ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใด จนเปนเหตุใหมีสิทธิ
ไดรับเงิน คาเสี ยหายเบื้องตน เพิ่ม ขึ้น อีกจํานวนสามหมื่น หาพัน บาท ใหผูประสบภัยเปน ผูรองขอ
หากผูประสบภัย ไมส ามารถรองขอได ให ทายาทหรื อญาติ หรื อผูมี สวนได เสีย ของผูป ระสบภั ย
แลวแตกรณี รองขอแทน
(๒) กรณีความเสียหายตอชีวิต ใหทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยเปนผูรองขอ
ขอ ๕ การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน ทดแทนผูประสบภัยตอง
กระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ขอ ๖ การจายคาเสียหายเบื้องตน ใหจายแกผูรองขอตามขอ ๔ แลวแตกรณี เปนเงินสด
หรือเปนเช็คที่มิไดลงวันที่ลวงหนา ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการพิสูจน
ความรับผิด
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงความเสียหาย
ที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน
จากบริษัทที่รับประกันภัย จึงตองปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตน
และการจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยใหสอดคลองกัน อีกทั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรา ๓๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติคุ ม ครองผู ประสบภั ย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติม โดย
พระราชบัญ ญัติคุมครองผูประสบภัย จากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติใหสํานัก งานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย จายคาเสียหายเบื้องตน ใหแกผูประสบภัยจากกองทุน เมื่อผูประสบภัยไดนําหลัก ฐาน
สําเนาบัน ทึ ก ประจําวั น ของพนัก งานสอบสวนมาแสดงพรอ มกับการยื่น คําขอดว ย จึง จําเปน ตอ งออก
กฎกระทรวงนี้

