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พระราชกําหนด
กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
พระราชกํ า หนดนี้มี บ ทบั ญ ญัติ บ างประการเกี่ย วกั บ การจํ า กั ด สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรีย กว่า “พระราชกําหนดกองทุน ส่งเสริมการประกัน ภัย พิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และภัย พิบัติอื่น ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
“ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” หมายความว่า บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลัง เรียกว่า “กองทุน ส่งเสริม
การประกัน ภัย พิบัติ” มีฐานะเป็น นิติบุคคลมีวัต ถุประสงค์เพื่อบริหารจัด การความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยการรับ ประกั น ภั ย และทํ าประกัน ภัย ต่อ และให้ ความช่ว ยเหลื อทางการเงิ น แก่ผู้ ประกอบธุร กิ จ
ประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๕ รายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๒
(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๓
(๔) เงินที่เป็นเบี้ยประกันภัย
(๕) เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการชดเชยค่ า สิ น ไหมทดแทนหรื อ การคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย จากการทํ า
ประกันภัยต่อ
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๗ กิจการของกองทุน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ว ยการประกัน วิน าศภัย
และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา ๘ กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔
อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
(๔) กระทํ า การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งในการจั ด การให้ สํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุน
มาตรา ๙ การจ่ายเงินจากกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดังต่อไปนี้
(๑) การดําเนินการในการรับประกันภัยและการทําประกันภัยต่อ และการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) การบริหารกองทุน และการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุน
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มาตรา ๑๐ การรับประกันภัยและการทําประกันภัยต่อของกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กองทุนอาจมอบหมายหรือว่าจ้างนิติบุคคลอื่นให้ดําเนินการแทนก็ได้
มาตรา ๑๑ ประเภทของการประกันภัย แบบและกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย
และการชดเชยค่าสิน ไหมทดแทนในการรับประกัน ภัย ของกองทุน ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและคณะกรรมการเห็นสมควร กองทุนอาจให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการชดเชยค่าสินไหมทดแทน
ในการรับประกันวินาศภัยที่เป็นภัยพิบัติร้ายแรง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งแจ้งความประสงค์
ต่อกองทุน และเมื่อกองทุน พิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจประกัน
วิ น าศภั ย ทราบแล้ ว ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย นํ า ส่ ง เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ตามอั ต รา
ที่คณะกรรมการกําหนด
การให้ความช่วยเหลือ การขอรับความช่วยเหลือ และการนําส่งเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และให้นําความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้ก ระทรวงการคลั ง โดยอนุมัติ ค ณะรัฐ มนตรี มีอํา นาจกู้เ งิน บาทหรือ เงิน ตรา
ต่ า งประเทศในนามรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และนํ า ส่ ง เข้ า กองทุ น เพื่ อ ให้ นํ า ไปใช้ จ่ า ยตาม
วัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าหมื่นล้านบาท
มาตรา ๑๔ วงเงิน การจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับการกู้เงิน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
มาตรา ๑๕ ค่าใช้ จ่ายในการกู้เงิน และการออกและการจั ด การตราสารหนี้ อาจจ่ ายจากเงิ น
ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินกู้รายนั้นก็ได้
มาตรา ๑๖ ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอํานาจหน้าที่ดําเนิน การเกี่ย วกับการบริหาร
และจัดการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การชําระหนี้ และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๑๗ นอกจากกรณีที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชกําหนดนี้ ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจํานวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ
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ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในกระทรวงการคลั ง คนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร
และอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๙ การดํารงตําแหน่ง และการพ้น จากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกองทุ น ให้ ดํ า เนิ น กิ จ การให้ เ ป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบในการดําเนินงานของกองทุน
(๒) เสนอแนะต่อ คณะรัฐ มนตรี เพื่อ มีม ติให้ หน่ว ยงานของรั ฐหน่ ว ยงานหนึ่ง หน่ว ยงานใด
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารกิจการของกองทุนตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๔) กํา หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บการรับ เงิ น การจ่ า ยเงิน การเก็ บรั กษาเงิ น และการจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทุน
(๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชกํ า หนดนี้ คณะกรรมการมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ การบัญชีของกองทุนให้จัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๔ ให้ ก องทุ น จั ด ทํ า งบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ทํ า การส่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้ว ยความเห็น ชอบของสํานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เป็น ผู้สอบบัญ ชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สิน ของกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็น ข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ และให้ส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่การดํา เนิน กิ จการของกองทุ น ไม่ มีค วามจํา เป็น อี กต่อไป ให้รัฐ มนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการยุบเลิกกองทุน
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้ว ย ให้กองทุน ยุบเลิกเมื่อพ้น กําหนดสามสิบวัน นับแต่วัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

ให้สภาพนิติบุคคลของกองทุน ดํารงอยู่ต ราบเท่าที่จําเป็น เพื่อประโยชน์ในการดําเนิน กิจการ
ตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๒๖ เมื่อยุบเลิกกองทุนแล้ว ให้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมทั้งการโอน
หรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับ นี้ คือ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เ กิด
วิกฤตการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศ เยียวยาความเสียหายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ โดยการจัดให้มีการลงทุน
ในโครงสร้างสาธารณูป โภคพื้นฐานที่จําเป็น นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง ทําให้ร ะบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อ ความเชื่อมั่นของสาธารณะ
จึง จําเป็นต้อ งมีมาตรการฟื้นฟูป ระเทศทั้ง การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การป้องกันภัยพิบัติที่ใกล้จ ะถึง
และการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุน ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว
จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากและต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทาง และโดยที่ปรากฏว่า ในขณะนี้
ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัยทีเ่ กิด
จากภัยพิบัติ ส่ง ผลให้ประชาชนและผู้ป ระกอบการต้อ งเสียเบี้ยประกันเป็นจํานวนสูง มากหรือ ไม่สามารถ
เอาประกันภัยได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินและกิจการ
ของบุคคลดังกล่าวที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เพื่อจัดตั้งกองทุนในการทําหน้าที่บริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้

