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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 74 (9) และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 มาตรา 5 มาตรา 85 (10) และมาตรา 88
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า รถราชการ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีการใช้งานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รถราชการ” หมายถึง รถราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้แก่ รถส่วนกลาง รถประจาตาแหน่ง และรถรับรอง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดยการซื้อ การรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือ และได้ขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการทาประกันภัยทรัพย์สินตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงสถานะทางการคลังและการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสาคัญ
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ในการจั ด ท าประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งพิ จ ารณาด้ ว ยว่ า
ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มกับความคุ้มครองที่จะได้รับหรือไม่
ข้อ 6 ทรัพย์สินที่จะเสนอขอทาประกันภัยได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นทรัพย์สินที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของบุคคลอื่น
(2) เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อได้รับความเสียหายแล้ว จะส่งผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อนของสาธารณชนเป็นวงกว้าง
(3) เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
(4) ไม่เป็นทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขตามสัญญาหรือสัญญาสัมปทานบังคับให้ต้องทาประกันภัย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทาประกันภัยทรัพย์สิน
ข้อ 7 การทาประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องเป็น รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2) ลักษณะการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทาประกั นภัย โดยไม่กระทบ
ต่อการปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่
ข้อ 8 นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 การจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ด้วย
(1) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อาเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่
อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอจะนะ ต้องเป็นรถยนต์ที่มีภารกิจปกติในพื้นที่
(2) รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปกติ หรือเมื่อเกิด
อุ บั ติ เ หตุแ ล้ ว มีโ อกาสจะก่ อให้ เกิด ความเสีย หาย ส่ ง ผลกระทบต่อ ชีวิต และทรั พ ย์สิ นของบุคคลอื่น
ในวงกว้างหรือจานวนมาก เช่น รถพยาบาล รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ดับเพลิง
รถยนต์บรรทุกน้ามัน รถยนต์บรรทุกสารเคมี รถยนต์บรรทุกก๊าซ รถยนต์โดยสารหรือรถยนต์บัสโดยสาร
จานวนตั้งแต่ 20 ที่นั่งขึ้นไป เป็นต้น
ข้อ 9 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ พิ จ ารณาประเภทของการจั ด ท าประกั น ภั ย ตามข้ อ 8
ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
การจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางนอกจากกรณีตามข้อ 8 ให้จัดทาประกันภัยภาคสมัครใจ
ในความคุ้มครองประเภทที่ 3 ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน
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ข้อ 10 รายการครุภัณฑ์ตามรูปแบบจาแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเสนอขอจัดทาประกันภัยได้ มีดังนี้
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(3) ครุภัณฑ์โรงงาน
สิ่งก่อสร้างที่สามารถเสนอขอจัดทาประกันภัยได้ต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นดินและยึดติดเป็นอันเดียวกับพื้นดินนั้น ยกเว้นอาคารสานักงานหรืออาคารที่ทาการ
รวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักข้าราชการ
ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ข้อ 12 การจัดทาประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดาเนินการไปแล้ว
โดยชอบและสุจริต ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ให้มีผลใช้บังคับได้ตามระเบียบนี้
ข้อ 13 ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจตี ค วาม
วินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

