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 พิกัดอัตราเบีย้ประกันภัยรถยนต  

ขอบังคับทั่วไป 

1. การประกันภัยรถยนต 

1.1 การประกันภัยรถยนต 
ก) การประกันภัยรถยนตตองปฏิบัติตามขอบังคับทั่วไป แบบคําขอเอาประกันภัยรถยนต  แบบ

กรมธรรมประกันภัยรถยนต อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบทาย ดังที่กําหนดไว
ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนตตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 การรับ
ประกันภัยรถยนตซึ่งมิไดปฏิบัติตามขอบังคับทั่วไป หรือแบบคําขอเอาประกันภัยรถยนต 
หรือแบบกรมธรรมประกันภัยรถยนต หรืออัตราเบี้ยประกันภัย หรือแบบเอกสารแนบทาย 
นั้นเปนการละเมิดพิกัดอัตรา ฯ 

ข) คําวา "รถยนต" หมายความวา ประเภทรถยนตที่ระบุไวในขอ 4 

1.2 ระยะเวลาประกันภัย 
 คือวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลเริ่มตนใหความคุมครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาใหความ    

คุมครอง โดยบริษัทจะออกกรมธรรมประกันภัยใหมีระยะเวลาประกันภัยเกินกวาหนึ่งปไมได แตใหขยายเวลา
เอาประกันภัยไดโดยการจัดทําเอกสารแนบทาย และระยะเวลาที่เกินกวาหนึ่งปนั้นรวมกันแลวตองไมเกิน      
90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเปนรายวัน 

เวลาเริ่มตนความคุมครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก) กรณีที่แจงขอเอาประกันภัยลวงหนา  ใหถือวาบริษัทรับประกันภัยและใหความคุมครองตั้งแต

เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมตนระยะเวลาประกันภัย 
ข) กรณีที่แจงขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เร่ิมตนระยะเวลาเอาประกันภัย ใหถือวา

เวลาที่เร่ิมมีผลคุมครองคือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย  

เวลาสิ้นสุดความคุมครองคือ เวลา 16.30 น.ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 

2.  ประเภทความคุมครองและจํานวนเงินจํากัดความรับผิดพื้นฐาน 

ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตมี 4 ประเภท แตละประเภทมีจํานวนเงินจํากัดความ  
รับผิดพื้นฐาน ดังนี้ 

2.1 ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily 
Injury: TPBI)  

 หมายถึงความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดตอความ 
บาดเจ็บหรือมรณะของผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่บริษัทตองรับประกันภัย  
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จํานวน 100,000 บาทตอหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทตอหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเปน 
สวนเกินจากความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

2.2 ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD) 
 หมายถึงความรับผิดตอความเสียหายใดๆอันเกิดแกทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยมีจํานวนเงิน

ข้ันต่ําที่บริษัทตองรับประกันภัย จํานวน 200,000 บาทตอหนึ่งครั้ง 
 2.3 ความคุมครองความรับผิดตอความเสียหายของตัวรถยนต (Own Damage: OD) 

 หมายถึงความคุมครองความเสียหายของตัวรถยนตคันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณและสวนควบ 
โดยมีจํานวนเงินข้ันต่ําที่บริษัทตองรับประกันภัย จํานวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต 5,000 บาท)   ทั้งนี้ การ
รับประกันภัยตัวรถยนตไมควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ํากวา 80% ของราคารถยนตในวัน
เร่ิมการประกันภัย เวนแตรถยนตที่ไมมีการเสียภาษีขาเขา 

2.4  ความคุมครองความรับผิดตอความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต (Fire and Theft: F&T) 
 หมายถึงความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนตคันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม และการสูญหาย

รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือส่ิงที่ติดประจําอยูกับ       
ตัวรถยนตเกิดไฟไหมหรือสูญหายไป   โดยมีจํานวนเงินข้ันต่ําที่บริษัทตองรับประกันภัยจํานวน 50,000 บาท    
(รถจักรยานยนต 5,000 บาท)  

 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสามารถเพิ่มใหสูงกวาพ้ืนฐานได  โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครองตามที่ไดระบุไวในพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถยนต 

3. ประเภทกรมธรรมประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยรถยนตมาตรฐานแบงเปน 3  ประเภท  ดังนี้ 
3.1 กรมธรรมประกันภัยประเภท 1 (Comprehensive) คือ กรมธรรมประกันภัยที่มีความคุมครองครบ

ทั้ง 4 ความคุมครองตามขอ 2.1  2.2  2.3  และ  2.4  
จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามขอ  2.3  และ  2.4  ตองมีจํานวนเงินคุมครองเทากัน  

3.2 กรมธรรมประกันภัยประเภท 2 (Third  Party  Liability , Fire  and  Theft) คือ กรมธรรมประกันภัย   
ที่มีความคุมครองตามขอ 2.1  2.2  และ  2.4  

3.3 กรมธรรมประกันภัยประเภท 3 (Third  Party  Liability Only) คือ กรมธรรมประกันภัยที่มีความ   
คุมครองตามขอ 2.1 และ  2.2   

4. ประเภทรถยนต  
จําแนกประเภทรถยนตออกเปน 8 ประเภท ดังนี้ 

(1) ประเภทรถยนตนั่ง 
หมายถึง รถยนตที่นั่งไดไมเกิน 7 คน  รวมทั้งคนขับ ไดแก 
ก) รถเกง 
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ข) รถตรวจการเล็ก หรือรถแวนเล็ก 
ค) รถจิ๊ป  ชวงสั้น 
ง) รถสามลอเคร่ือง 

 (2)  ประเภทรถยนตโดยสาร 
หมายถึง รถยนตที่นั่งไดเกิน 7 คน  รวมทั้งคนขับ  ไดแก 
ก) รถตูโดยสาร 
ข) รถปคอัพ หรือรถโดยสารที่นั่งสองแถว 
ค) รถเมลโดยสาร 

(3) ประเภทรถยนตบรรทุก 
 หมายถึง รถยนตที่ใชเพ่ือการบรรทุก และขนสงสินคาชนิดตางๆ  ไดแก 

ก) ชนิดเกงทึบบรรทุก (แวน) 
ข) ชนิดกระบะไมหรือเหล็ก  และมีหรือไมมีหลังคา (ปกอัพหรือทรัค) 
ค) ชนิดถังเหล็ก (แทงก) 

(4) ประเภทรถยนตลากจูง 
 หมายถึง รถยนตที่ไมมีกระบะสําหรับการบรรทุก และใชในการลากจูง 

(5) ประเภทรถพวง 
หมายถึง รถที่ไมมีเครื่องยนต และใชในการบรรทุกคูกับรถยนตลากจูง หรือใชในการบรรทุก

คูกับรถยนตบรรทุก 
(6) ประเภทรถจักรยานยนต 

หมายถึง รถสองลอที่มีเครื่องยนต  มีหรือไมมีรถพวงก็ได  
(7) ประเภทรถยนตนั่งรับจางสาธารณะ 

หมายถึง รถยนตนั่งไดไมเกิน 7 คน รวมทั้งคนขับซึ่งจดทะเบียนเปนรถยนตนั่งรับจางสาธารณะ  
ไดแก   

ก) รถแทกซี่  
ข) รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง  
ค) รถสามลอแท็กซี่ 

(8) ประเภทรถยนตเบ็ดเตล็ด 
หมายถึง รถยนตที่ไมจัดอยูใน 7 ประเภทรถยนตดังกลาวขางตน  ไดแก 
ก) รถยนตปายแดง 
ข) รถพยาบาล 
ค) รถดับเพลิง 

                           ง) รถใชในการเกษตร 
จ) รถใชในการกอสราง 
ฉ) รถอื่นๆ 
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5. รหัสรถยนต 
รหัสรถยนตที่บริษัทตองระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนต เปนตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

ตัวเลขที่หนึ่ง         แสดงถึง ประเภทรถยนต 
ตัวเลขที่สองและสาม แสดงถึง ลักษณะการใชรถยนต 
รหัสรถยนตที่ปรากฏตามตารางขางตนมีความหมาย ดังนี้ 
ตัวเลขที่หนึ่ง 1 ประเภทรถยนตนั่ง 

2 ประเภทรถยนตโดยสาร 
3 ประเภทรถยนตบรรทุก 
4 ประเภทรถยนตลากจูง 
5 ประเภทรถพวง 
6 ประเภทรถจักรยานยนต 
7 ประเภทรถยนตนั่งรับจางสาธารณะ 
8      ประเภทรถยนตเบ็ดเตล็ด 

ตัวเลขที่สองและสาม  ไดแก 
10       ชนิดรถยนตสวนบุคคล 
20       ชนิดรถยนตใชเพ่ือการพาณิชย 
30       ชนิดรถยนตใชรับจางสาธารณะ 
40       ชนิดรถยนตใชเพ่ือการพาณิชยพิเศษ 

สําหรับประเภทรถยนตเบ็ดเตล็ด กําหนดไวดังนี้ 
01 รถยนตปายแดง 
02 รถพยาบาล 
03 รถดับเพลิง 
04 รถใชในการเกษตร 
05 รถใชในการกอสราง 
06 รถอื่นๆ 

6. ลักษณะการใชรถยนต 
แยกออกเปน ดังนี้  

(1) การใชสวนบุคคล  
หมายถึง รถที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคลธรรมดา และใชรถยนตเพ่ือประโยชนสวนตัว  ไมใช 
รับจาง หรือใหเชา และใหรวมถึง รถที่นิติบุคคลเปนเจาของ แตเปนรถที่มีไวเพ่ือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งใชโดยเฉพาะ  เชน รถประจําตําแหนง   ในกรณีดังกลาวใหระบุช่ือบุคคลนั้นเปน
ผูเอาประกันภัย 
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(2) การใชเพ่ือการพาณิชย 
หมายถึง รถที่ใชรับจาง ใหเชา หรือรถที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคลธรรมดา แตโดยปกติการ
ใชรถจะใชเพ่ือการขนสงผูโดยสาร หรือบรรทุกสินคา เพ่ือประโยชนทางการคา หรือธุรกิจ 
หรือเปนรถที่ผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล 

(3) การใชรับจางสาธารณะ 
 หมายถึง รถที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และใชรถในทางรับจาง 
 สาธารณะ 

 (4) การใชเพ่ือการพาณิชยพิเศษ 
หมายถึง รถที่ใชเพ่ือการพาณิชย สําหรับการบรรทุกและขนสงสินคาที่มีความเสี่ยงภัยสูง เชน 
การบรรทุกเช้ือเพลิง กรด แกส   

(5) รถยนตปายแดง 
หมายถึง การประกันภัยของผูคารถยนต หรืออูซอมรถยนต โดยสามารถรับประกันภัยตาม
ปายแดง หรือบุคคลขับขี่ระบุช่ือก็ได  

(6) รถพยาบาล 
หมายถึง รถของสถานพยาบาลที่ใชในการรับสงผูปวย โดยมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน แตไมรวมถึง
รถอื่นๆ ของสถานพยาบาล 

(7) รถดับเพลิง 
(8) รถใชในการเกษตร 

หมายถึง รถที่เกษตรกรใชในการประกอบอาชีพกสิกรรม เชน รถอีแตน รถแทรกเตอรที่มี
อุปกรณการหวาน การไถ การเก็บเกี่ยว การนวด  

(9) รถใชในการกอสราง 
หมายถึง รถที่ใชในกิจการกอสราง เชน รถบดถนน รถเกลด รถโมปูน และรถแทรกเตอรที่ใช
ในการกอสราง  

(10) รถอื่นๆ 
 หมายถึง รถที่อยูนอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตน 

7. ขนาดรถยนต   
ขนาดรถยนตแยกตามลักษณะการใชรถยนต โดยแยกออกเปน 

(1) ขนาดเครื่องยนต   ใชสําหรับรถยนตนั่ง รถยนตนั่งรับจางสาธารณะ รถจักรยานยนต         
รถพยาบาล 

(2) จํานวนที่นั่ง  ใชสําหรับรถยนตโดยสาร 
(3) น้ําหนักบรรทุก  ใชสําหรับรถยนตบรรทุก รถยนตลากจูง รถพวง รถดับเพลิง รถใชในการ

เกษตร รถใชในการกอสราง ทั้งนี้ น้ําหนักบรรทุกใหหมายความถึงน้ําหนักรถ และน้ําหนัก
บรรทุกรวมกัน 
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8. การรับประกันภัยรถยนต-การระบุขอความในรายการการใชรถยนต 
8.1 การรับประกันภัยรถยนตตองรับประกันภัยตามประเภทรถยนต รหัสรถยนต ลักษณะการใช     

รถยนต และขนาดรถยนตตามตารางตอไปนี้ 
ประเภทรถยนต รหัสฯ ลักษณะการใชรถยนต ขนาดเครื่องยนต/จํานวนที่นั่ง/น้ําหนักบรรทุก 
รถยนตนั่ง 110 

120 
การใชสวนบุคคล 
การใชเพ่ือการพาณิชย 

ไมเกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  

รถยนตโดยสาร 210 
220 
230 

การใชสวนบุคคล 
การใชเพ่ือการพาณิชย 
การใชรับจางสาธารณะ 

ไมเกิน 20 ที่นั่ง เกิน 20 ที่นั่ง  
แตไมเกิน 40 ที่นั่ง 

เกิน 40 ที่นั่ง 

รถยนตบรรทุก 320 
340 

การใชเพ่ือการพาณิชย 
การใชเพ่ือการพาณิชย
พิเศษ 

ไมเกิน 4,000 ก.ก. เกิน 4,000 ก.ก. 
แตไมเกิน 12,000 
ก.ก. 

เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนตลากจูง 420 การใชเพ่ือการพาณิชย ไมเกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.  
รถพวง 520 

540 
การใชเพ่ือการพาณิชย 
การใชเพ่ือการพาณิชย
พิเศษ 

ไมเกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.  

รถจักรยานยนต 610 
620 
630 

การใชสวนบุคคล 
การใชเพ่ือการพาณิชย 
การใชรับจางสาธารณะ 

ไมเกิน 110 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนตนั่งรับจาง
สาธารณะ 

730 การใชรับจางสาธารณะ ไมเกิน 1,000 ซี.ซี. เกิน 1,000 ซี.ซี. 
แตไมเกิน 2,000 
ซี.ซี. 

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

รถยนตเบ็ดเตล็ด 801 รถยนตปายแดง - - - 
 802 รถพยาบาล ไมเกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  
 803 รถดับเพลิง ไมเกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
 804 รถใชในการเกษตร ไมเกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
 805 รถใชในการกอสราง ไมเกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
 806 รถอื่นๆ    

8.2 บริษัทตองระบุลักษณะการใชรถยนตไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนตตามรายการ     
การใชรถยนต ดังนี้ 
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ประเภทรถยนต รหัสฯ ลักษณะการใชรถยนต ขอความที่ระบุในกรมธรรมประกันภัยรถยนต 
รถยนตนั่ง 110 

120 
การใชสวนบุคคล 
การใชเพ่ือการพาณิชย 

ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา 
ใชเพ่ือการพาณิชย ไมใชรับจางสาธารณะ 

รถยนตโดยสาร 210 
220 
230 

การใชสวนบุคคล 
การใชเพ่ือการพาณิชย 
การใชรับจางสาธารณะ 

ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา 
ใชเพ่ือการพาณิชย ไมใชรับจางสาธารณะ 
ใชรับจางสาธารณะ 

รถยนตบรรทุก 320 
 

340 

การใชเพ่ือการพาณิชย 
 
การใชเพ่ือการพาณิชย
พิเศษ 

ใชเพ่ือการพาณิชย ไมใชเพ่ือการบรรทุกและขนสงสินคาที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เชน เช้ือเพลิง กรด แกส 
ใชเพ่ือการพาณิชยพิเศษ การบรรทุกและขนสงสินคาที่มีความ
เส่ียงภัยสูง เชน เช้ือเพลิง กรด แกส 

รถยนตลากจูง 420 การใชเพ่ือการพาณิชย ใชเพ่ือการพาณิชย 
รถพวง 520 

 
540 

การใชเพ่ือการพาณิชย 
 
การใชเพ่ือการพาณิชย
พิเศษ 

ใชเพ่ือการพาณิชย ไมใชเพ่ือการบรรทุกและขนสงสินคาที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เชน เช้ือเพลิง กรด แกส 
ใชเพ่ือการพาณิชยพิเศษ การบรรทุกและขนสงสินคาที่มีความ
เส่ียงภัยสูง เชน เช้ือเพลิง กรด แกส 

รถจักรยานยนต 610 
620 
630 

การใชสวนบุคคล 
การใชเพ่ือการพาณิชย 
การใชรับจางสาธารณะ 

ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา 
ใชเพ่ือการพาณิชย ไมใชรับจางสาธารณะ 
ใชรับจางสาธารณะ 

รถยนตนั่งรับจาง
สาธารณะ 

730 การใชรับจางสาธารณะ ใชรับจางสาธารณะ 

รถยนตเบ็ดเตล็ด 801 รถยนตปายแดง ใชเพ่ือการคารถยนต และการซอมรถยนต 
 802 รถพยาบาล รถพยาบาล 
 803 รถดับเพลิง รถดับเพลิง 
 804 รถใชในการเกษตร รถใชในการเกษตร 
 805 รถใชในการกอสราง รถใชในการกอสราง 
 806 รถอื่นๆ รถอื่นๆ 

9.   อัตราเบี้ยประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่กําหนดไวในตารางอัตราเบี้ยประกันภัย  เปนอัตราเบี้ยประกันภัยของระยะเวลา

การเอาประกันภัยเต็มป  ประกอบดวยตารางอัตราเบี้ยประกันภัย  4  ตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 1  เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน  
ตารางที่ 2  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย  
ตารางที่ 3  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครอง  
ตารางที่ 4  อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบทาย  
 



 
 

89

ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน  
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่กําหนดไวตามตารางอัตราฯ เปนเบี้ยประกันภัยที่กําหนดขึ้นตาม

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดพื้นฐานของรถทั้ง 8 ประเภทรถยนต โดยแยกเปนเบี้ยประกันภัยพื้นฐานสําหรับ
การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยประเภท 1  กรมธรรมประกันภัยประเภท 2  และกรมธรรมประกันภัย
ประเภท 3   

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่กําหนดไวเปนเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูงและข้ันต่ํา  
มิใหบริษัทใชเบี้ยประกันภัยพื้นฐานสูงเกินกวาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง หรือใชเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานต่ํากวาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ํา ในการคํานวณเบี้ยประกันภัย 
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย  

หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่เปนตัวแปรในการคํานวณเบี้ยประกันภัย โดยคิดจากความ
เส่ียงภัยแตละชนิดเพื่อใหเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากรถยนตแตละประเภทเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของ  
รถยนตประเภทนั้นๆ ปรากฏตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย ทั้ง 8 ประเภท จําแนกได 7 ชนิด ดังนี้ 

 (1)  ลักษณะการใชรถยนต แยกรายละเอียดดังนี้ 
1.1  การใชสวนบุคคล  สําหรับรถรหัส 110   210   610  
1.2  การใชเพ่ือการพาณิชย  สําหรับรถรหัส 120   220   320   420   520   620 

                               1.3  การใชรับจางสาธารณะ  สําหรับรถรหัส 230  630  730 
1.4  การใชเพ่ือการพาณิชยพิเศษ  สําหรับรถรหัส 340   540 
1.5 รถยนตปายแดง  สําหรับรถรหัส 801 
1.6 รถพยาบาล  สําหรับรถรหัส 802 
1.7 รถดับเพลิง  สําหรับรถรหัส 803 
1.8 รถใชในการเกษตร  สําหรับรถรหัส 804 
1.9 รถใชในการกอสราง  สําหรับรถรหัส 805 
1.10 รถอื่นๆ  สําหรับรถรหัส 806 

(2) ขนาดรถยนต  แยกออกเปน 
2.1 ขนาดเครื่องยนต  สําหรับรถรหัส 110   120   610   620  630 730  802  
2.2 จํานวนที่นั่ง  สําหรับรถรหัส 210   220   230 
2.3 น้ําหนักบรรทุก  สําหรับรถรหัส 320  340  420  520  540  803  804 805  

( 3)  อายุผูขับขี่  อายุผูขับขี่ที่กําหนดไวในตารางอัตราฯกําหนดไวเปน 4 ชวงอายุ  ไดแก 
1.1 อายุตั้งแต  18 ป ถึง  24 ป 
1.2 อายุตั้งแต  25 ป ถึง  35 ป 
1.3 อายุตั้งแต  36 ป ถึง  50 ป 
1.4 อายุเกิน  50 ปข้ึนไป  
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 ผูเอาประกันภัยสามารถระบุช่ือผูขับขี่ไดไมเกิน 2 คน อัตราที่กําหนดในตารางอัตราฯ
กําหนดใหใชอายุผูขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยมากกวาเปนเกณฑในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

สวนการนับอายุใหนับปที่เกิด ถึงปที่ย่ืนคําขอเอาประกันภัย 
อายุผูขับขี่ใชสําหรับรถรหัส 110   210   610 (เฉพาะรถสวนบุคคลเทานั้น) 

(4) กลุมรถยนต  
กลุมรถยนตแบงออกเปน 5 กลุม โดยอาศัยราคาอะไหลและคาซอมเปนตัวกําหนด     

การแบงกลุมรถยนตดังกลาว โดยจําแนกรายละเอียดตาม ย่ีหอ รุน รายละเอียดระบุไวในตารางกลุมรถยนต 
กรณีรถยนตรุนที่มิไดระบุไวในตารางกลุมรถยนต ใหใชอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตาม

ความเสี่ยงภัยตามกลุมของยี่หอ  ซึ่งจําแนกตามการผลิตภายในประเทศและรถที่นําเขาจากตางประเทศ 
กรณีรถยนตย่ีหอที่มิไดระบุไวในตารางกลุมรถยนต ใหใชอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตาม

ความเสี่ยงภัยตามกลุมรถยนตที่ใกลเคียง 
กลุมรถยนตใชสําหรับ รถรหัส  110  120  (เฉพาะรถยนตนั่งเทานั้น) 

 (5) อายุรถยนต 
อายุรถยนตเปนตัวแปรความเสี่ยงภัยที่ใชคํานวณเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจากอายุ

การใชงาน ซึ่งจะมีผลทําใหความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง สวนการนับอายุรถยนตใหนับปที่จดทะเบียน      
รถยนต ถึงปที่ย่ืนคําขอเอาประกันภัย  

อายุรถยนตใชสําหรับรถทุกรหัส ยกเวนรถรหัส  801 (รถยนตปายแดง) 
(6) จํานวนเงินเอาประกันภัย 

คือ จํานวนเงินเอาประกันภัยของตัวรถคันที่เอาประกันภัย  อัตราเบี้ยประกันภัยใหใช
ตามตารางอัตราฯ  แยกตามประเภทรถยนต 

จํานวนเงินเอาประกันภัยที่มิไดระบุไวในตารางอัตราฯ ใหใชอัตราของจํานวนเงินเอา   
ประกันภัยที่สูงกวา 

จํานวนเงินเอาประกันภัยใหรวมถึง อุปกรณ สวนควบ เครื่องตกแตงรถ และอุปกรณเพ่ิม
พิเศษ เชน อุปกรณดัมพ เปนตน (ถามี) 

(7) อุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
หมายถึง อุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับรถยนตบางประเภท ซึ่งทําใหความเสี่ยงภัยในการใชรถ

เพ่ิมข้ึน และมีผลทําใหคาสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นดวย เชน อุปกรณดัมพ หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic) 
หรือ รถยนตบรรทุกที่มีเครื่องทําความเย็น ฯลฯ 

อุปกรณเพ่ิมพิเศษใชสําหรับรถรหัส 320   340   520  และ  540 

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครอง  
หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่เพ่ิมขึ้นสําหรับการเพิ่มจํานวนเงินความรับผิดตอบุคคลภายนอก     

ที่เกินกวาจํานวนเงินจํากัดความรับผิดพื้นฐาน  การกําหนดจํานวนเงินความรับผิดสําหรับบุคคลภายนอก ตอง
เพ่ิมตามขั้นที่กําหนดในตารางอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครอง ทั้งนี้สามารถเพิ่มจํานวนเงินความรับผิด
ตอบุคคลภายนอกได 2 ความคุมครอง คือ   
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- ความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดตอความบาดเจ็บ
หรือมรณะของผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย  (บจ.) 

-   ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  (ทส.) 

ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบทาย 
หมายถึง เบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความคุมครองที่ระบุไวในเอกสารแนบทายกรมธรรม               

ประกันภัยรถยนต ประกอบดวย 
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 
ผูเอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลคุมครองผูขับขี่และผูโดยสาร      

ในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทายแสดงความคุมครอง โดยใชอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามตารางที่กําหนด 

การประกันภัยคารักษาพยาบาล 
ผูเอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยคารักษาพยาบาลคุมครองผูขับขี่และผูโดยสารใน     

รถคันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทายแสดงความคุมครอง โดยใชอัตราเบี้ยประกันภัย  
ตามตารางที่กําหนด  

การประกันตัวผูขับขี่ 
ผูเอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยการประกันตัวผูขับขี่ในคดีอาญา  ซึ่งบริษัทตองจัดทํา

เอกสารแนบทายแสดงความคุมครอง โดยใชอัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางที่กําหนด  

10. สวนลดและสวนเพ่ิมเบี้ยประกันภัย 
ในการประกันภัยรถยนต  ผู เอาประกันภัยอาจได รับสวนลดเบี้ยประกันภัย หรือสวนเพิ่ม           

เบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังตอไปนี้  
10.1 การประกันภัยกลุม  หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท    

ตั้งแต 3 คันข้ึนไป จะไดรับสวนลดจํานวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแตละคัน หลังจากที่หักสวนลด     
เบี้ยประกันภัยสําหรับความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเองแลว การประกันภัยกลุมตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก) ตองมีประกันภัยพรอมกัน 3 คันขึ้นไป ถาประกันภัยไมพรอมกัน ใหสวนลดเฉพาะคันที่ 3    
และคันตอๆ ไป 

ข) รถยนตเชาซื้อจะใหสวนลดกลุมไมได   นอกจากผูเชาซื้อเปนบุคคลคนเดียวกัน  และได   
เอาประกันภัยรถยนต 3 คันขึ้นไป 

ค) รถจักรยานยนตใหสวนลดกลุมไดตามจํานวนคันของรถจักรยานยนตเทานั้น  หามนับ
รวมจักรยานยนตกับรถยนตอ่ืนๆ เขาเปนกลุม 

10.2 อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี และอัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 
อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี คือ อัตราสวนลดเบี้ยประกันภัยสําหรับผูเอาประกันภัยในการ

ตออายุการเอาประกันภัย โดยในระหวางปที่เอาประกันภัยที่ผานมาไมมีการเรียกรองใหบริษัทชดใชคาสินไหม        
ทดแทน  
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อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี คือ  อัตราสวนเพิ่มเบี้ยประกันภัยสําหรับผูเอาประกันภัย 
ในการตออายุการเอาประกันภัย โดยในระหวางปที่เอาประกันภัยที่ผานมามีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน    
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันที่เอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณี
อีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป มีจํานวนเงินรวมกันเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย 
 ก) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติด ี
  (1) ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทนอยกวา 3 คัน บริษัทจะลด
เบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เปนลําดับขั้น ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง    
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัยปแรก 
  ข้ันที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง    
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน 
  ข้ันที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง    
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน 
   ข้ันที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง     
คาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น 
  ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น 
  คําวา “รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึงรถยนตคันที่มีการ
เรียกรองคาเสียหาย  แตคาเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรูตัวผูตองรับผิดตาม
กฎหมาย  ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได   
 หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติ
ดีมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทแลว  ในการตออายุการประกันภัยปตอไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแก     
ผูเอาประกันภัย ดังนี้ 
 (ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม  หากการเรียกรองนั้นเกิดจากความประมาทของ    
รถยนตคันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได 
 (ข) ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิม แตไมเกินอัตราปกติ  หากมีการเรียกรองที่รถยนต
คันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได ตั้งแต 2 ครั้ง ข้ึนไป  
รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 
 (2) ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทตั้งแต 3 คันขึ้นไป บริษัท   
จะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้ 
 - 30% ของเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท  หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย  ในกรณีไดเอาประกันภัยรถยนต      
3 คัน ถึง 9 คัน 

 - 35% ของเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท  หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย  ในกรณีไดเอาประกันภัยรถยนต 
10 คัน ถึง 19 คัน 
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  - 40% ของเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท  หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย  ในกรณีไดเอาประกันภัยรถยนต    
20 คัน หรือกวานั้น  
  ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น 

คําวา “จํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัท” ไมรวมถึงคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําของบุคคลภายนอกและรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย  ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่
บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได 

กรณีผูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับผูรับประกันภัยอื่น  และมาตออายุการประกันภัยกับ
บริษัท บริษัทจะนําความในขอ (1) และ (2) มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได 

ข) การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 
ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถเอาประกันภัยไวกับบริษัทคันเดียวหรือหลายคัน และมีการ    

เรียกรองคาเสียหายระหวางปที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันที่เอาประกันภัยเปนฝายประมาท
หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไปรวมกันมีจํานวนเงิน
เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้น ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1   20%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ 
ขั้นที่ 2  30%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น

ตอบริษัท 2 ปติดตอกัน 
ขั้นที่ 3  40%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น

ตอบริษัท 3 ปติดตอกัน 
ขั้นที่ 4  50%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น

ตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น 
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลําดับขั้นใด และในป

กรมธรรมประกันภัยนั้น มีการเรียกรองคาเสียหาย ที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไม
สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แตมีคาเสียหายไมเกิน 200% 
ของเบี้ยประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิม เชนในปทีผ่านมา 
แตหากไมมีการเรียกรองคาเสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจาก
ความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
ไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 

10.3 ความเสียหายสวนแรก 
 ความเสียหายสวนแรก หมายถึง สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายที่ผู เอา       
ประกันภัยตองรับผิดชอบเอง แบงเปน 
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ก) คาเสียหายสวนแรก ที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย โดยอาจ
ตกลงใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรก สําหรับความคุมครองความเสียหายตอรถยนต หรือ
ความเสียหายสวนแรก สําหรับความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะตองลดเบี้ย
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้ 
 (1) ความเสียหายสวนแรก สําหรับความคุมครองความเสียหายตอรถยนต 

- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
- สวนที่เกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
 (2)  ความเสียหายสวนแรก สําหรับความคุมครองความเสียหายตอรถจักรยานยนต 

- 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
- สวนที่เกิน 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 20% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
 (3) ความเสียหายสวนแรก สําหรับความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก 

- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
- สวนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
ข) ความเสียหายสวนแรก เนื่องจากผูเอาประกันภัยผิดสัญญา เชน รถยนตคันเอาประกันภัย

ไปเกิดความเสียหาย ในขณะที่มีบุคคลอื่น ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมประกันภัยเปนผูขับขี่ เปนตน 
ค) ความเสียหายสวนแรก สําหรับกรณีที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย เชน ความเสียหาย

ตอรถยนตที่เกิดจากการชน ซึ่งผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได 

10.4 สวนลดอื่น 
 สวนลดอื่น ใหจํากัดเฉพาะสวนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีดังตอไปนี้ 
 ก) ในกรณีที่ผู เอาประกันภัยไดทําประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ไมผานตัวแทนประกัน       

วินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย  บริษัทจะตองใหสวนลดเบี้ยประกันภัยแกผูเอาประกันภัยตามอัตรา    
ที่นายทะเบียนกําหนด 

 ข) ในกรณีรถยนตที่ทําประกันภัย เปนรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารไมเกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช
เปนสวนบุคคล  ซึ่งทําประกันภัยประเภท 1  บริษัทอาจใหสวนลดเบี้ยประกันภัยแกผูเอาประกันภัยไดไมเกิน 
15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ  หากรถยนตที่ทําประกันภัยนั้นเปนรถใหมและมีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป  

11. เง่ือนไขอื่นๆ 
11.1 การชําระเบี้ยประกันภัย 

หามรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนงวด ๆ 
11.2  การหยุดใชรถยนต 

 ผูเอาประกันภัยอาจแจงการหยุดใชรถยนตเพ่ือขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทไดโดย
มีเง่ือนไข ดังนี้ 
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ก) ตองแจงลวงหนาเพ่ือขอหยุดการใชรถยนต การคืนเบี้ยประกันภัยใหเฉล่ียเปนรายวัน  
ข) หามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใชรถยนตในกรณีดังตอไปนี้ :- 

(1) ระหวางทําการซอมแซม 
(2) หยุดการใชรถยนตนอยกวา 30 วัน 

11.3 การเปลี่ยนรถยนต 
  การเอารถยนตคันอื่นมาเปลี่ยนแทนรถยนตคันเอาประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มข้ึน

หรือลดลงตองคิดเบี้ยประกันภัยที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน 

11.4 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
ผูเอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยได ดังตอไปนี้ 
ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไม

นอยกวา 15 วัน  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ     
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม   
ประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน  

ข) ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปน     
ลายลักษณอักษรและมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว 

ค) กรณีที่เปนการประกันภัยกลุมและมีการลดจํานวนรถยนต ใหคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย   
รายวัน 

11.5 รถยนตเชาซื้อ 
การประกันภัยรถยนตเชาซื้อ ใหบริษัทจัดทํากรมธรรมประกันภัยใหผูเชาซื้อเปนผูเอาประกันภัย

แตผูเดียวเทานั้น การยกผลประโยชนตามสวนไดเสียใหผูใหเชาซื้อ ใหบริษัทใชเอกสารแนบทาย ร.ย 24 หาม
ใหสวนลดกลุมสําหรับรถยนตเชาซื้อ นอกจากผูเชาซื้อคนเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท 3 คันขึ้นไป 

11.6 อาณาเขตที่คุมครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่กําหนดไวเปนอัตราสําหรับการใชรถยนตในอาณาเขตประเทศไทย    

การขยายเพื่อคุมครองการใชรถยนตในประเทศพมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร  เวียดนาม และ/หรือ      
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหทําไดโดยคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป (Gross 
Annual Premium) แตรวมกันแลวไมเกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป (Gross Annual Premium) 

11.7  การประกันภัยไมเต็มป 
การรับประกันภัยไมเต็มป ตองคํานวณเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น        

ดังตอไปนี้ 
จํานวนวัน 
ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย
ประกันภัย   
เต็มป 

จํานวนวัน 
ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย
ประกันภัย  
เต็มป 

จํานวนวัน 
ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย
ประกันภัย   
เต็มป 

1-9 10 120-129 46 240-249 75 
10-19 15 130-139 49 250-259 77 
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จํานวนวัน 
ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย
ประกันภัย   
เต็มป 

จํานวนวัน 
ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย
ประกันภัย  
เต็มป 

จํานวนวัน 
ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย
ประกันภัย   
เต็มป 

20-29 19 140-149 52 260-269 80 
30-39 21 150-159 54 270-279 82 
40-49 24 160-169 57 280-289 84 
50-59 27 170-179 60 290-299 86 
60-69 30 180-189 62 300-309 88 
70-79 32 190-199 64 310-319 91 
80-89 35 200-209 67 320-329 93 
90-99 38 210-219 69 330-339 95 

100-109 41 220-229 71 340-349 97 
110-119 43 230-239 73 350-359 99 

    360-366 100 
ในกรณีที่เปนการประกันภัยกลุมและเปนการเพิ่มจํานวนรถยนตนั้น ตองใชอัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน 

11.8 การรับประกันภัยรถยนตที่มีอุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
 บริษัทตองระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย ในชองแบบตัวถังวา “อุปกรณเพ่ิม
พิเศษ” 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลง 
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนตคันเอาประกันภัย หรือเพ่ิม หรือลดความคุมครอง บริษัทจะ

ตองจัดทําเอกสารแนบทายระบุขอความตามประเภทการแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบที่กําหนด 
รายการแกไข เปลี่ยนแปลงมีทั้งส้ิน  29 แบบ ดังนี้      

 ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
ผูเอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยเพิ่ม สําหรับการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซึ่งบริษัท

ตองจัดทําเอกสารแนบทายการแกไขเปลี่ยนแปลง ระบุช่ือเอกสาร  “ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุสวน
บุคคล”  และแนบเอกสารแนบทายเงื่อนไขความคุมครองเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
 ร.ย. 02 การประกันภัยคารักษาพยาบาล 

 ผูเอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยเพิ่ม สําหรับการประกันภัยคารักษาพยาบาลคุมครอง        
ผูขับขี่และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทายการแกไขเปลี่ยนแปลง ระบุช่ือ
เอกสาร  “ร.ย. 02 การประกันภัยคารักษาพยาบาล”  
 ร.ย. 03 การประกันตัวผูขับขี่ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงการคุมครองการประกันตัวผูขับขี่ในคดีอาญา  ใหบริษัทจัดทําเอกสาร    
แนบทายการแกไขเปลี่ยนแปลง ระบุช่ือเอกสาร  “ร.ย. 03 การประกันตัวผูขับขี่”   
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 ร.ย. 04 การขยายอาณาเขต 
 ร.ย. 05 การขยายระยะเวลาประกันภัย 

 ร.ย. 06 การประกันภัยการคารถยนต (ปายแดง) 
กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยรถสําหรับการคารถยนต  บริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทาย

โดยระบุหมายเลขทะเบียนปายแดง ซึ่งเปนปายทะเบียนที่ผูเอาประกันภัยมีสิทธิใชในการคารถยนตตาม       
กฎหมาย  

 ร.ย. 07 การประกันภัยการคารถยนต (ผูขับขี่ระบุช่ือ) 
กรณีผูเอาประกันภัยเปนผูคารถยนตหรืออูซอมรถยนต เอาประกันภัยสําหรับการคารถยนต      

(ผูขับขี่ระบุช่ือ) บริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทายระบุช่ือผู ขับขี่รถที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม      
ประกันภัย 
 ร.ย. 08 การเพิ่มความคุมครอง 
 ร.ย. 09 การเพิ่มจํานวนรถยนตที่เอาประกันภัย 
 ร.ย. 10 การลดจํานวนรถยนตที่เอาประกันภัย 
 ร.ย. 11 การเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 ร.ย. 12 การเลิกความคุมครอง 
 ร.ย. 13 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 
 ร.ย. 14 การกําหนดความเสียหายสวนแรก 
 ร.ย. 15 การหยุดใชรถยนต 

กรณีที่ผูเอาประกันภัยแจงหยุดการใชรถยนตเพ่ือขอรับเบี้ยประกันภัยคืนตามขอ 11.2 บริษัทตอง
จัดทําเอกสารแนบทายระบุวันเริ่มหยุดการใชรถคันเอาประกันภัย  
 ร.ย. 16 การเริ่มใชรถยนตหลังวันแจงหยุดการใช 

กรณีที่ผูเอาประกันภัยเริ่มใชรถยนตหลังวันแจงหยุดการใชรถยนต บริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทาย
ระบุวันที่เร่ิมคุมครองใหม และคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยในระหวางที่หยุดใชรถยนตตามขอ 11.2 
 ร.ย. 17 การแกรายการรถยนต 
 ร.ย. 18 การแกไขอัตราเบี้ยประกันภัย 
 ร.ย. 19 การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย 
 ร.ย. 20 การเปลี่ยนจํานวนเงินจํากัดความรับผิด 
 ร.ย. 21 การเปลี่ยนจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
 ร.ย. 22 การเปลี่ยนแปลงการใชรถยนต 
 ร.ย. 23 การเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัย ช่ือ ที่อยู อาชีพ 
 ร.ย. 24 การจายคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชน 

ผูเอาประกันภัยอาจตกลงใหบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความสูญหาย หรือความเสียหาย
ที่ไมอาจซอมไดสําหรับรถคันเอาประกันภัย  ซึ่งไดมีการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ใหแกผูรับ
ประโยชนได โดยบริษัทตองจัดทําเอกสารแนบทายระบุช่ือผูรับประโยชน 
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 ร.ย. 25 การเปลี่ยนรถยนต 
 ร.ย. 26 การประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ 
 ร.ย. 27 การประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ 
 ร.ย. 28 การเปลี่ยน/เพ่ิมผูขับขี่ 
 ร.ย. 29 การขยายความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ของกรมธรรมประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตองคิดเบี้ยประกันภัยที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเวนแตการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยโดยผูเอา
ประกันภัย  ใหคืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยรถยนต 

 
 

 


