
แนวทางและหลกัเกณฑ์
การจัดท าประกนัภัยทรัพย์สินของทางราชการ

กลุ่มบริหารสินทรัพย ์กองคลงั
21 ม.ค. 2565



“ทรัพย์สินของทางราชการ” หมายถึงทรัพยสิ์นท่ีเป็นของ กระทรวง ทบวง กรม ทรัพยสิ์นอ่ืนของ
ทางราชการ ท่ีจะเสนอจดัท าประกนัภยัไดต้อ้งเป็นทรัพยสิ์นตามความหมายของ พรบ. การจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

“สถานที่ราชการ” หมายถึง ส านกังานหรืออาคารท่ีท าการ รวมถึงอาคารประกอบอ่ืน ท่ีใชป้ระโยชน์
ต่อเน่ืองและบา้นพกัของขา้ราชการ

“รถของทางราชการ” หมายถึง รถยนต ์หรือรถจกัรยานยนต ์ท่ีจดัไวเ้พื่อกิจการอนัเป็น
ส่วนกลางของทางราชการ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกลัน่กรองการจดัเอาประกนัภยัทรัพยสิ์นของรัฐ



1.ทรัพย์สินของทางราชการทีส่ามารถจัดท าประกนัภัยได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรรมการฯ

2.การจัดท าประกนัภัยทรัพย์สินของทางราชการ ทีต้่องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

1.1 ท่ีมีกฎหมายบงัคบัก าหนดใหต้อ้งท าประกนัภยั เช่น อากาศยานไร้คนขบั
1.2 ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามมติ ครม.เป็นการเฉพาะรายไวแ้ลว้ และตามหลกัเกณฑข์องมติ ครม. 

เม่ือวนัท่ี 3 พ.ค.2548
1.3 ท่ีคณะกรรมการฯ ไดเ้ห็นชอบและอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ การจดัท าประกนัภยัรถของ

ทางราชการภาคสมคัรใจ

ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของทางราชการ และหรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถด าเนินการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
ตามพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ขอบเขตของการจดัท าประกนัภยั



• 1.ตอ้งเป็นรถของทางราชการท่ีใชใ้นการปฏิบติัตามภารกิจของหน่วยงาน
เท่านั้น

• 2.ลกัษณะการใชร้ถของทางราชการ เพ่ือปฏิบติังานตามภารกิจของ
หน่วยงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ

• 3.หน่วยงานผูเ้สนอขอท าประกนัภยั ตอ้งมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอท่ี    
จะด าเนินการโดยไม่ขอตั้งงบประมาณเป็นการเฉพาะ

• 4.หากหน่วยงานใดมีเหตุผลความจ าเป็นนอกเหนือไปจากท่ี
คณะกรรมการฯ ก าหนดใหเ้สนอขออนุมติัเป็นเฉพาะกรณี

หลกัเกณฑ์

เบือ้งตน้

การจัดท าประกนัภัยรถของทางราชการภาคสมคัรใจ



-ใหส่้วนราชการท่ีขอท าประกนัภยั
เจรจาในเร่ืองของการคุม้ครองความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการก่อการร้ายดว้ย

-หากสถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ
ใหด้ าเนินการขอท าประกนัภยัรถภาค
สมคัรใจตามกลุ่มท่ี 2 หรือ กลุ่มท่ี 3 
แลว้แต่กรณี หรือน าเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาก่อน

-ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาอนุมติั
จ านวนรถท่ีจะจดัท าประกนัภยัเท่าท่ี
จ  าเป็นและเหมาะสมของส่วนราชการ/
หน่วยงานนั้น ๆ

-ใหจ้ดัท าประกนัภยัภาคสมคัรใจ 
ความคุม้ครองประเภทท่ี 3

-วงเงินความคุม้ครองความรับผดิ ความ
เสียหายต่อชีวติ ร่างกายและอนามยัของ
บุคคลภายนอก ไม่เกินขั้นต ่าตามค าสัง่
นายทะเบียนฯ

- ใชง้านในสถานการณ์ฉุกเฉินและหรือ
สถานการณ์พิเศษ ไดแ้ก่ รถพยาบาล           
รถฉุกเฉิน รถบรรเทาสาธารณภยั 
รถดบัเพลิง รถยนตท่ี์ใชใ้นภารกิจติดตาม
จบักมุผูก้ระท าผิดกฎหมาย รถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นภารกิจและในขบวน
เสดจ็ฯ และในขบวนคณะรัฐมนตรี เป็นตน้

- ใชเ้พื่อการบรรทุกวตัถุ และหรือวสัดุ
อนัตราย ไดแ้ก่ รถบรรทุกน ้ามนั              
รถบรรทุกสารเคมี รถบรรทุกก๊าซ เป็นตน้
- รถยนตโ์ดยสารหรือรถบสัโดยสาร 
จ านวนตั้งแต่ 20 ท่ีนัง่ข้ึนไป

หลักการในการจัดท าประกันภัยรถของทางราชการภาคสมัครใจ

กลุ่ม 2 ท่ีมีลกัษณะการใชง้านท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุให้มากกว่า
รถยนตป์กติ

ก ลุ่ม  1 ส าหรับรถยนต์ใน เขตพื้ น ท่ี
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อ าเภอ
ของ จ.สงขลา

กลุ่ม 3 ส าหรับรถยนต์นอกเหนือจากกลุ่ม
ท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2



การจดัท าประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรรมการฯ

หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้

1.เป็นทรัพยสิ์นท่ีเม่ือเกิดความเสียหายแลว้ อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอนัตรายต่อชีวติร่างกาย อนามยั
และทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนเช่น เสารับ-ส่งสญัญาณ เสาตรวจวดัคุณภาพอากาศ ป้ายช่ือท่ีท าการ/
ส านกังานท่ีติดตั้งบนอาคารสูง จานรับสญัญาณดาวเทียมท่ีติดตั้งอยูบ่นท่ีสูง เคร่ืองบิน

2.เป็นทรัพยสิ์นท่ีใชเ้พื่อบริการสาธารณะ ซ่ึงเม่ือไดรั้บความเสียหายแลว้จะส่งผลกระทบต่อความ
เดือดร้อนของสาธารณชนเป็นวงกวา้งเช่น เข่ือน สนามบิน สถานีขนส่ง

3.เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย ์อุปกรณ์ทางการ
ส่ือสาร ระบบควบคุมหรือระบบตรวจสอบต่างๆ

4.ไม่เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีเง่ือนไขตามสญัญา หรือสญัญาสมัปทานบงัคบัใหต้อ้งท าประกนัภยั เน่ืองจาก
ตอ้งท าประกนัภยัตามเง่ือนไขสญัญาอยูแ่ลว้





แนวทางและหลกัเกณฑฯ์ (เดิม)
( 29 กนัยายน 2549 )

แนวทางและหลกัเกณฑฯ์  (ปรับปรุง)
( 29 มีนาคม 2564 )

กลุ่มท่ี 1
- อนุมติัเป็นหลกัการใหจ้ดัท าประกนัภยัรถยนตร์าชการภาคสมคัรใจ ส าหรับ
รถยนตร์าชการส่วนกลางของส่วนราชการ /หน่วยงาน ในเขตพืน้ที่ 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ โดยรถยนตร์าชการท่ีขอท าประกนัภยัจะตอ้งเป็นรถยนต์
ราชการท่ีมีภารกิจปกติในพื้นท่ีและมีการจดทะเบียนรถยนตใ์นพื้นท่ี ทั้งน้ี ใน
การจดัท าประกนัภยัใหส่้วนราชการท่ีขอท าประกนัภยัเจรจาในเร่ืองของการ
คุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากการก่อการร้ายดว้ย และหากเหตุการณ์ใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตก้ลบัสู่ภาวะปกติ  ในการขอท าประกนัภยัรถยนตร์าชการ
ภาคสมคัรใจใหด้ าเนินการตามกลุ่มท่ี 2 และหรือ 3 แลว้แต่กรณี หรือน าเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน

กลุ่มท่ี 1
- อนุมติัเป็นหลกัการใหจ้ดัท าประกนัภยัรถของทางราชการภาคสมคัรใจ 
ส าหรับรถยนต์ในเขตพืน้ที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวดัยะลา 
จังหวดัปัตตานี จังหวดันราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ได้แก่ อ าเภอ
สะบ้าย้อย อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ และอ าเภอนาทว ีโดยรถราชการท่ีขอท า
ประกนัภยัจะตอ้งเป็นรถยนตร์าชการท่ีมีภารกิจปกติในพื้นท่ี โดยมีเอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีภารกิจปกติ และมีการใชง้านประจ าในพ้ืนท่ี  และ 4 
อ าเภอ ของจงัหวดัสงขลา ทั้งน้ี ในการจดัท าประกนัภยัใหส่้วนราชการท่ีขอท า
ประกนัภยัเจรจาในเร่ืองของความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากการก่อการ
ร้าย และหากเหตุการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อ าเภอในจงัหวดั
สงขลา กลบัสู่ภาวะปกติ ในการขอท าประกนัภยัรถยนตร์าชการภาคสมคัรใจ  
ใหด้ าเนินการตามกลุ่มท่ี 2 และหรือ 3 แลว้แต่กรณีหรือน าเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาก่อน



แนวทางและหลกัเกณฑฯ์ (เดิม)
( 29 กนัยายน 2549 )

แนวทางและหลกัเกณฑฯ์  (ปรับปรุง)
( 29 มีนาคม 2564 )

กลุ่มที ่2
- อนุมติัเป็นหลกัการใหจ้ดัท าประกนัภยัรถยนตร์าชการภาคสมคัรใจ 
ส าหรับรถยนตร์าชการ ท่ีมีลกัษณะการใชง้านท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง
ในการเกิดอุบติัเหตุไดม้ากกวา่รถยนตร์าชการปกติและหรือเม่ือเกิด
อุบติัเหตุแลว้มีโอกาสจะก่อใหเ้กิดความเสียหายผลกระทบต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนในวงกวา้งและจ านวนมากดงัน้ี

กลุ่มที ่2
- อนุมติัเป็นหลกัการใหจ้ดัท าประกนัภยัรถของทางราชการภาคสมคัรใจ 
ท่ีมีลกัษณะการใชง้านท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ
ไดม้ากกวา่รถยนตป์กติและเม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้มีโอกาสจะก่อให้
เกิดความเสียหายผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน
ในวงกวา้งและจ านวนมากดงัน้ี



แนวทางและหลกัเกณฑฯ์ (เดิม)
( 29 กนัยายน 2549 )

แนวทางและหลกัเกณฑฯ์  (ปรับปรุง)
( 29 มีนาคม 2564 )

กลุ่มที่ 2
2.1 รถยนตร์าชการท่ีมีลกัษณะใชง้านในสถานการณ์ฉุกเฉินและหรือ
สถานการณ์พิเศษ ซ่ึงมีโอกาสเกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ 
รถพยาบาล รถฉุกเฉิน รถบรรเทาสาธารณภยั รถดบัเพลิง รถยนตท่ี์ใชใ้น
ภารกิจติดตามจบักมุผูก้ระท าผดิกฎหมาย รถยนต์ท่ีใชใ้นภารกิจและใน
ขบวนเสดจ็พระราชด าเนินของพระบรมวงศานุวงศ ์และรถยนตใ์นขบวน
คณะรัฐมนตรี เป็นตน้                                             
2.2 รถยนตร์าชการท่ีใชเ้พื่อการบรรทุกวตัถุและหรือวสัดุอนัตราย ไดแ้ก่ 
รถบรรทุกน ้ามนั รถบรรทุกสารเคมี รถบรรทุกก๊าซ เป็นตน้
2.3 รถยนตร์าชการในลกัษณะเป็นรถยนตโ์ดยสารและหรือรถบสัโดยสาร 
จ านวนตั้งแต่ 20 ท่ีนัง่ข้ึนไป

กลุ่มที่ 2
2.1 รถยนตท่ี์มีลกัษณะการใชง้านในสถานการณ์ฉุกเฉินและหรือ
สถานการณ์พิเศษ ซ่ึงมีโอกาสเกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ 
รถพยาบาล รถฉุกเฉิน รถบรรเทาสาธารณภยั รถดบัเพลิง รถยนตท่ี์ใชภ้ารกิจ
ติดตามจบักุมผูก้ระท าผดิกฎหมาย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีใชใ้น
ภารกิจและในขบวนเสดจ็พระราชด าเนินของพระบรมวงศานุวงศ ์และ
ในขบวนคณะรัฐมนตรี เป็นตน้                                            
2.2 รถยนตท่ี์ใชเ้พื่อการบรรทุกวตัถุและหรือวสัดุอนัตราย ไดแ้ก่ 
รถบรรทุกน ้ามนั รถบรรทุกสารเคมี รถบรรทุกก๊าซ เป็นตน้                                                                 
2.3 รถยนตใ์นลกัษณะเป็นรถยนตโ์ดยสารและหรือรถบสัโดยสาร 
จ านวนตั้งแต่ 20 ท่ีนัง่ข้ึนไป



แนวทางและหลกัเกณฑฯ์ (เดิม)
( 29 กนัยายน 2549 )

แนวทางและหลกัเกณฑฯ์  (ปรับปรุง)
( 29 มีนาคม 2564 )

กลุ่ม 3
- อนุมติัในหลกัการใหจ้ดัท าประกนัภยัรถยนตร์าชการภาคสมคัรใจ นอกเหนือจาก
กลุ่มท่ี 2 ในอตัราร้อยละ 15 ของจ านวนรถที่ส่วนราชการจดทะเบียนและใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน

- การจดัท าประกนัภยัรถยนตร์าชการภาคสมคัรใจในกลุ่มท่ี 3 ใหจ้ดัท าประกนัภยั
รถยนตร์าชการภาคสมคัรใจความคุม้ครองประเภทท่ี 3 ในวงเงินคุม้ครองไม่เกิน
300,000 บาทต่อคน

ทั้งน้ี ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัใหจ้ดัท าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจตามความจ าเป็นและเหมาะสมของส่วนราชการ/หน่วยงานนั้น ๆ

กลุ่ม 3
- อนุมติัในหลกัการใหจ้ดัท าประกนัภยัรถของทางราชการภาคสมคัรใจ นอกเหนือจาก    
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ได ้โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพจิารณาอนุมัติจ านวนรถที่จะจัดท า
ประกนัภัยเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมของส่วนราชการ / หน่วยงานนั้นๆ ภายใต้วงเงนิ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมเพ่ือการนี้
เป็นการเฉพาะ 
- การจดัท าประกนัภยัรถของทางราชการภาคสมคัรใจในกลุ่มท่ี 3 ใหจ้ดัท าประกนัภยัภาค
สมคัรใจความคุม้ครองประเภทท่ี 3 ในวงเงินความคุม้ครองความรับผดิ ความเสียหายต่อ   
ชีวิตร่างกาย และอนามยัของบุคคลภายนอกไม่เกินขั้นต ่าตามค าสั่งนายทะเบียนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์รวมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ และพิกดั  
อตัราเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด

ทั้งน้ี การจดัท าประกนัภยัรถของทางราชการภาคสมคัรใจในกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัจากรถของทางราชการ
ท่ีจดทะเบียนและใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ส าหรับจ านวนรถท่ีจะจดัท าประกนัภยัใหพ้ิจารณาเท่าท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมของส่วนราชการ/หน่วยงานนั้นๆ ภายใตว้งเงินงบประมาณรายจ่าย      
ท่ีไดรั้บจดัสรร โดยไม่ขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ




