บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) แก้ไขบทนิยามของคาว่า “ผู้ประสบภัย” และ “ความเสียหาย” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันความเสียหายสาหรับรถจดทะเบียนในต่างประเทศ
และนาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)
(๓) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ ทวิ)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๖)
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติหลายประการ
ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประสบภัยจากรถนอกจากจะได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือ
อนามัยอันเกิดจากการใช้รถแล้ว ในบางครั้งยังเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอีก สมควรแก้ไขให้ความเสียหาย
ที่เกิดจากการใช้รถครอบคลุมถึงความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยให้ได้รับความ
คุ้มครองในทุกด้าน นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนินการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นไป
โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงสมควรแปรสภาพบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถให้เป็นบริษัทมหาชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถและธุรกิจประกันวินาศภัย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒

ร่าง
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

..........................................
..........................................
..........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

๒
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามของคาว่า “ผู้ประสบภัย” และ “ความเสียหาย” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ประสบภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย หรือผู้ซึ่ง
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น
และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย หรือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน อันเกิดจากการใช้รถ
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
โดยเจ้าของรถไม่มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย
สาหรับผู้ประสบภัยกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ทั้งนี้ ตามจานวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ทวิ ให้จัดตั้ง “บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน)” ขึ้น
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเงินต่าง ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และดาเนินกิจการตามที่
สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
(๒) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(๓) เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(๔) ดาเนินกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ”
ในระหว่างที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน) ยังมิได้มีการ
รับประกันวินาศภัย มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการต้องมีหลักทรัพย์ และเงินสารองวางไว้กับนายทะเบียน
และการต้องดารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยมาใช้บังคับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริม

๓
การประกอบธุรกิจประกันภัยก่อน
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน)
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก่อน และในกรณี
ที่ปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่ากรรมการผู้จัดการ
มีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มีอานาจถอดถอนกรรมการผู้จัดการออกจากตาแหน่งได้และให้คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยมีอานาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการชั่วคราวจนกว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากัด (มหาชน) จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่
บริษัทต้องมอบหมายการรับคาร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน) ดาเนินการแทนบริษัทด้วย และให้บริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบ
อานาจและการจัดสรรเงินเพื่อสารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน) กาหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทุกรอบสามเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับจาก
ผู้เอาประกันภัยในแต่ละสามเดือน เงินสมทบที่บริษัทจ่ายนั้นให้นาไปหักค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากรได้”
มาตรา ๗ ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ดาเนินการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจากัดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยมิให้นา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๘๓ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และให้บริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สามารถประกอบกิจการตามปกติ
ต่อไปได้ แต่จะดาเนินการขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด
ในระหว่างที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ยังมิได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจากัด ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ยังคงปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอยู่ต่อไป
และให้บริษัทต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (มหาชน)
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

๔

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ยังดาเนินการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจากัดไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทา
รายงานประเมินผลการดาเนินการของบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และให้เสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยุบเลิกการดาเนินกิจการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
หรือไม่ เพียงใด
มาตรา ๙ เมื่อรัฐมนตรีเห็นควรให้ยุบเลิกบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
ตามมาตรา ๘ ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ยุบเลิกเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
รัฐมนตรีเห็นควรให้ยุบเลิก
ให้สภาพนิติบุคคลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัดดารงอยู่ตราบเท่าที่
จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการกิจการตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๐ เมื่อยุบเลิกบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด แล้ว
ให้ทาการตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ดาเนินการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เสร็จสิ้นภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้บรรดากฎหมาย ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎหมาย ประกาศ หรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัตินี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๕
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
......................................
นายกรัฐมนตรี

