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ภาคผนวก  ก 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกัยการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
 
  เปนการประกนัภัยรถที่กฎหมายไมไดบังคับ ขึ้นอยูกับความพอใจของผูเอาประกันภัยที่
เห็นถึงความเสี่ยงภัยแหงตนและมีความคิดที่จะกระจายความเสีย่งภยัออกไปยังบุคคลอื่นคือการ
ประกันภัยไวกับบริษัทผูรับประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภยัสามารถเลือกซื้อความคุมครองตาม
ประเภทที่ผูเอาประกันภัยประสงค โดยบริษัทประกันภยัจะออกกรมธรรมประกันภยัใหไวเปน
หลักฐาน โดยมีความคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนตามแบบที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ 
สาระสําคัญของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  
ประเภทของการประกันภัย การประกันภัยรถยนตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. การประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่  
การประกันภัยรถยนตประเภทนี้ เปนการประกันภัยทีใ่ชมาแตดั้งเดิมในประเทศไทยซึ่งใน 

การประกันภัยประเภทนี้จะคุมครองความรับผิด และความเสียหายตอรถยนตที่เกดิในระหวางการ
ใชหรือการขับขี่ของบุคคลใด ๆ ก็ตาม ที่ใชหรือขับขี่โดยไดรับความยนิยอมจากผูเอาประกันภัย 
ทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และขอยกเวน ที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย  

2. การประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขบัขี่  
การประกันภัยรถยนตประเภทนี้ เปนการประกันภัยที่มกีารพัฒนาขึ้นมาใหมในประเทศ

ไทย โดยหลักการที่สําคัญสําหรับการประกันภยัประเภทนี้ คือ จะคุมครองความรับผิด หรือความ
เสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่ ในการทําประกัน
รถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่นั้น ผูเอาประกันภัยสามารถระบุช่ือผูขับขี่ที่ไดรับความคุมครองไดถึง 
2 คน แตจะระบุคนเดียวกไ็ด  

ในกรณีที่ระบุ 2 คนนั้น การคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย จะใชผูขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเปนฐาน
ในการคํานวณเบี้ยประกันภยั ซ่ึงปจจัยที่ใชเปนตัวกาํหนดความเสี่ยงสําหรับการประกนัภัยระบุช่ือผู
ขับขี่ เพิ่มเติมจากการประกนัภยัประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ก็คือ อายุของผูขับขี่   โดยมีการแบงชวง
อายุของผูขับขี่จากชวงที่มีความเสี่ยงภยันอยไปยังชวงที่มคีวามเสี่ยงภัยมากเปน 4 ชวงอายุ ดังนี้  

   -   อายุเกนิ 50 ปขึ้นไป  
   -   อายุ 36-50 ป  
   -   อายุ 25-35 ป  
   -   อายุ 18-24 ป  
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 สําหรับรถยนตที่ผูเอาประกนัภัยจะนํามาทาํประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไดนั้น จะตอง
เปนรถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลเทานั้น รถยนตที่ใชรับจางสาธารณะหรอืใชเพื่อการพาณิชย หรือใช
เพื่อการพาณิชยพิเศษ ไมสามารถทําประกันภัยประเภทดงักลาวได ดังนัน้รถยนตที่จะสามารถทํา
ประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ได จึงจํากัดไวเพยีง 3 ประเภทเทานัน้ คือ รถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถยนตโดยสารสวนบุคคล และรถจักรยานยนตสวนบุคคล  
  
อัตราเบี้ยประกันภัย  

อัตราเบี้ยประกันภยัที่กําหนดในพกิัดอัตราเบี้ยประกันภยัรถยนต เปนอัตราของระยะเวลา
การเอาประกนัภัยเต็มปโดยกําหนดเปนเบีย้ประกนัภยัขัน้ต่ําและขั้นสงู ซ่ึงผูรับประกันภยั จะเรียก
เก็บเบี้ยประกนัภัยต่ํากวา หรือสูงกวาอัตราเบี้ยประกันภยัที่นายทะเบยีนกําหนดไวไมได 
 
ประเภทความคุมครอง  

จากที่กลาวมาขางตนแลววา การประกันภัยรถยนตในปจจุบันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่ และการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ 
แตไมวาจะเปนการประกนัภัยประเภทใดก็ตาม ตางก็จะแบงความคุมครองออกเปน 2 สวน
เหมือนกนัดังนี้  
 

1. ความคุมครองตามกรมธรรมหลัก ซ่ึงจะแบงเปน  
1.1 ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ในสวนความคุมครองนี้ บริษัท

ผูรับประกันภยัจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก หากวาความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกบุคคลภายนอกนัน้ ผูเอาประกนัภัยเปนฝายทีจ่ะตองรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงความคุมครอง
ในสวนนี้จะแบงเปน  
  (ก) ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  ความคุมครอง
ในสวนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนี้ ไดนําเอาความคุมครองความรับ
ผิดตอความบาดเจ็บ มรณะ (บจ.) และความคุมครองความรับผิดตอผูโดยสาร (ผส.) เดิม มารวมเปน
ความคุมครองเดียว ดังนัน้บคุคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองในสวนนี้ จึงรวมถึงทั้ง
บุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอาประกันภัย และบคุคลภายนอกที่โดยสารอยูในหรือกําลังขึน้ 
หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยดวย     แตอยางไรก็ตาม บุคคลดังตอไปนีจ้ะไมไดรับ
ความคุมครองตาม 1.1 (ก)  
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 - ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกนัภัยในขณะเกดิอุบัติเหตุ  
 - คูสมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจางในทางการที่จางของผูขับขี่นั้น 
สําหรับจํานวนเงินคุมครองในสวนของความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยนีจ้ะ

คุมครองเฉพาะจํานวนเงนิคาเสียหายสวนที่เกินกวาจํานวนเงนิคุมครองสูงสุดตามกรมธรรม
คุมครองผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงอาจจะเปนจํานวนเงินสวนที่เกิน 50,000 บาท หรือสวนที่เกิน 
100,000 บาทก็ได แลวแตวาความเสียหายนั้นจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถสูงสุดเทาใด  
     นอกจากนั้นจาํนวนเงินคุมครองสูงสุดตอคนและตออุบตัิเหตุแตละครั้ง ที่ระบุไว
ตามความคุมครองสวนนี้นั้น หมายถึง จํานวนเงนิความรบัผิดสูงสุดของบริษัทสําหรับความ
คุมครองในสวนนี้โดยตรง ไมเกี่ยวของกับสวนความคุมครองอื่น ฉะนัน้จะไมมีการนําเอายอดเงิน
ความคุมครองสวนอื่น มาหกัออกจากจํานวนเงนิความคุมครองในสวนนี้ เชน หากกรมธรรมระบุ
ความคุมครองในสวนนี้ไววา ?ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุด
ตาม พ.ร.บ. 100,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คร้ัง? ตอมารถยนตคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุ
ชนผูอ่ืนถึงแกความตาย คิดเปนคาเสียหายตามมูลละเมิดได 200,000 บาท เมื่อทายาทของผูเสียชีวิต
ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากบรษิัทซึ่งรับประกันภยัตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย
จากรถมาเต็มจาํนวน 100,000 บาทแลว บริษัทซึ่งรับประกันภยัตามกรมธรรมนี้ จะนาํเงินจํานวน 
100,000 บาท ที่ทายาทไดรับมาแลว มาหกัออกจากจํานวนเงินเอาประกนัภัย 100,000 บาท ตาม
กรมธรรมนี้ไมได บริษัทซึ่งรับประกันภัยตามกรมธรรมนี้จะตองจายเตม็จํานวน 100,000 บาท 
(100,000 + 100,000 บาท)  

ในสวนของความคุมครองชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนี้ แมจะเปน
กรณีที่ทําประกันภยัประเภทระบช่ืุอผูขับขี่ไว และความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของ
บุคคลภายนอกนั้นเปนความรับผิดตามกฎหมายของผูขับขี่ ซ่ึงมิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือไวในกรมธรรมก็
ตาม บริษัทก็ยงัคงผูกพันรับผิดตอความเสยีหายของบุคคลภายนอกนั้นเต็มจํานวน โดยผูเอา
ประกันภัยไมตองเขารวมรับผิดในจํานวนความเสียหายสวนแรกเอง ดังเชนความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอกตาม (ข) ทั้งนี้เนื่องจากความคุมครองนี้เปนความคุมครองสวนที่เกิน
จากความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ ความคุมครองตามกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถจึงถือเสมือนเปนความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภยัรับผิดชอบเองอยูแลว  
  (ข) ความเสยีหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก    บริษัทจะรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายทีแ่ทจริง แตไม
เกินจํานวนเงนิเอาประกนัภยั       แตทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครองตาม 1.1 (ข)  
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   - ทรัพยสินทีผู่เอาประกันภยั ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกนัภัยในขณะเกดิอุบัติเหตุ 
คูสมรส บิดามารดา บุตร ของผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่เปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม 
ครอบครอง  

 - เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดนิ สนาม หรือส่ิงหนึ่งสิ่ง
ใดที่อยูใตส่ิงดงักลาวอันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือน้ําหนักบรรทุกของ
รถยนต  

 - ทรัพยสินทีบ่รรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึน้ หรือกําลังยกลงจากรถยนต  
ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ และไปเกดิอุบัติเหตกุอใหเกิดความ 

เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก หากความเสียหายที่เกดิขึ้นนั้น เปนความรับผิดตาม
กฎหมายของผูขับขี่รถยนตคันเอาประกนัภยั แตผูขับขี่มิใชผูขับขี่ที่ระบุไวในกรมธรรมแลว บริษัท
ยังคงตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวน แตเมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก
ไปเต็มจํานวนแลว บริษัทสามารถเรียกจํานวนเงนิความเสยีหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตอง
รับผิดชอบเองคืนจากผูเอาประกันภัยไดตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกิน 2,000 บาท  

ในสวนของความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกตาม 1.1 นี้ ไดมีการตัด
ขอยกเวนเรื่องใบอนุญาตขับขี่ออก ดังนั้นแมผูเอาประกนัภัยหรือผูขับขี่จะไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ 
บริษัทก็ยังคงตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวน และจะเรียกจํานวนเงนิทีต่นไดจายไปคนื
จากผูเอาประกนัภัยในภายหลังไมไดดวย  
 
  ความคุมครองตอรถยนต  

เดิมในสวนความคุมครองตอรถยนต จะมกีารจัดความคุมครองตามประเภทของภยัที่จะเกดิ
แกรถยนตออกเปน 6 ความคุมครอง ไดแก ความคุมครองที่เกิดจากภยั  

  -   การชน (กช.)  
  -   ลักทรัพยทั้งคัน (ลท.)  
  -   ลักทรัพยทั้งคันโดยลูกจาง (ลจ.)  
  -   ลักทรัพยอุปกรณ (ลอ.)  
  -   จลาจล (จจ.)  
  -   ภัยอ่ืน  
โดยผูเอาประกันภยัสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามประเภทของภัยที่ตนมีความเสีย่งได 

ซ่ึงหากผูเอาประกันภัยมไิดซ้ือความคุมครองภัยใดไว กจ็ะมีการออกเอกสารแนบทายยกเวนความ
เสียหายทีเ่กิดจากภยันั้นไว แตเมื่อมีการปรับโครงสรางอัตราเบี้ยประกนัภัยใหมในครั้งนี้ ไดมีการ
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จัดแบงความคุมครองออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต และความ
คุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม  

1.2 ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต  
ความคุมครองความเสียหายตอรถยนตนี้ จะไมมีการแยกซื้อ หรือไมซ้ือภัยหนึ่งภัยใดดังเชน

แตกอน ดังนั้นความเสียหายตอรถยนตไมวาจะเกดิจากภยัที่เดิมเรยีกวา การชน จลาจล หรือภัยอ่ืนใด
ก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครองในสวนนี้ (เวนแตความเสยีหายที่เกดิไฟไหม) โดยบรษิัทจะชดใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายที่เกดิขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภยัตอรถยนต รวมทั้งอุปกรณ
เครื่องตกแตง หรือส่ิงที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต  

ในกรณีที่เปนการทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่แลว หากรถยนตคันดังกลาวไปเกิด
อุบัติเหตุพลิกคว่ําหรือมีการชนเกิดขึน้ ทําใหรถยนตไดรับความเสียหายในขณะที่มีบคุคลอื่นซึ่งมิใช
บุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว บริษัทกย็ังคงผูกพันตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึน้
นั้น ภายใตเงื่อนไขที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเอง เปนจํานวน 6,000 
บาท เวนแตความเสียหายที่เกิดขึ้นนัน้มิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผู
เอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได  

สําหรับขอยกเวนในสวนความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึน้ขณะขับขี่ โดยบคุคลที่ไมเคยมี
ใบอนุญาตขับขี่นั้น จะไมนํามาใชบังคับสําหรับการประกนัภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ หากผูขับขี่ 
ในขณะเกดิอบุัติเหตุเปนผูขบัขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรม ทั้งนี้เนื่องจากผูขับขี่ดังกลาวไดผานการ
พิจารณารับประกันภัยจากบริษัทแลววาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการขับขี่ จึงตกลงรับ
ประกันภัยไว ฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะมีผูที่ระบุช่ือเปนผูขับขี่แลว ก็ไมจําเปนตอง
ตรวจสอบความสามารถในการขับขี่อีก แมโดยขอเท็จจรงิจะปรากฏวาผูที่ระบุช่ือนั้นไมเคยมี
ใบอนุญาตขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตใุหบริษัทยกขึน้มาปฏิเสธความรับผิดได  

1.3 ความคุมครองรถยนตสญูหาย ไฟไหม 
ความสูญหายในที่นี้จะรวมถงึความสูญหายทั้งคัน (ลท.เดมิ) สูญหายแตบางสวน(ลอ.เดิม) 

และไมวาจะสูญหายจากลักทรัพยของลูกจาง (ลจ.เดิม) หรือบุคคลใดเปนผูลักทรัพยก็ตาม ก็จะ
ไดรับความคุมครองในสวนนี้ทั้งสิ้น จะไมมีการแยกซื้อภยัที่ไดรับความคุมครองเปน ลท. ลอ. ลจ. 
ดังเชนแตกอนอีกตอไป สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเมือ่
รถยนต หรือสวนหนึ่งสวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือส่ิงที่ติดประจําอยูกับ
ตัวรถยนตเกิดไฟไหม หรือสูญหายไป   ความคุมครองในสวนนีน้อกจากจะคุมครองการสูญหาย
แลว ยังคุมครองรวมไปถึงความเสียหายของรถยนตที่เกดิจากไฟไหมดวย โดยไฟไหมในทีน่ี้
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หมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหม ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง 
หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืนใดกต็าม  

ในสวนของความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แมจะเปนกรณีที่ทําประกันภัยประเภท
ระบุช่ือผูขับขี่ไว และรถยนตเกิดสูญหาย หรือไฟไหมขึน้ในขณะที่มีบคุคลอื่น ซ่ึงมิใชบุคคลที่ระบุ
ช่ือในกรมธรรมเปนผูใชรถยนตก็ตาม กไ็มเปนเหตใุหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความ
เสียหายสวนแรกเองแตอยางใด บริษัทยังคงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 
เชนเดยีวกับ การประกันภัยแบบไมระบุช่ือผูขับขี่ ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา ตวัผูขับขี่ไมไดเปนปจจยั
สําหรับความเสี่ยงภัยตอการสูญหาย ไฟไหมของรถยนต  

ความคุมครองตาม 1.1 1.2 1.3 เปนความคุมครองหลักที่ผูเอาประกันภยัสามารถเลือกซื้อได
ตามสภาพความเสี่ยงภยัของตน ซ่ึงจะเปนผลใหมีกรมธรรมหลายรูปแบบ แยกตามความคุมครองที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยดงันี้  

(ก) กรมธรรมประเภทคุมครองรวม (Comprehensive Cover) หรือที่เรียกกันวากรมธรรม
ประเภท 1 ซ่ึงกรมธรรมประเภทนีจ้ะใหความคุมครอง ทั้งในสวนของความรับผิดชอบตอ
บุคคลภายนอก คุมครองความเสียหายตอรถยนต ตลอดจนคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมดวย 
(คุมครอง 1.1 + 1.2 + 1.3) 
   (ข) กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก และคุมครองรถยนตสูญหาย 
ไฟไหม (Third Party Liability, Fire and Theft) หรือที่มักจะเรียกกันวา กรมธรรมประเภท 2 
(คุมครอง 1.1 + 1.3)  
     (ค) กรมธรรมประเภทคุมครองความรบัผิดตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability) หรือ
ที่เรียกวา กรมธรรมประเภท 3 ซ่ึงกรมธรรมประเภทนี้จะคุมครองเฉพาะความรับผิดของผูเอา
ประกันภัยที่มตีอบุคคลภายนอกเทานัน้ (คุมครองเฉพาะ 1.1)  
     (ง) กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบคุคลภายนอก (Third Party 
Properties Liability) หรือที่เรียกวา กรมธรรมประเภท 4 กรมธรรมประเภทนีจ้ะใหความคุมครอง
เฉพาะขอตกลงคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก 100,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละ
คร้ัง  
   กรณีการใชรถในเวลาที่เกิดอบุตัิเหตุนอกเหนือจากที่ระบไุวในรายการ 6 ของตาราง ผูเอา
ประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไป แตไมเกนิ 2,000 บาท ตอ
อุบัติเหตุแตละคร้ัง  
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2. ความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย  
อยางไรก็ตามกรมธรรมทั้ง 3 แบบขางตน นอกจากจะมีความคุมครองหลักดังที่กลาว

มาแลว ยังมีความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย ซ่ึงผูเอาประกันภัยอาจเลือกซื้อความ
คุมครองเพิ่มเติมไดอีกดังนี ้

2.1 การประกันภัยอุบตัิเหตสุวนบุคคล 
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนความคุมครองตามเอกสารแนบทาย ซ่ึงจะคุมครอง

ความบาดเจบ็จากอุบัติเหตุของผูขับขี่ หรือผูโดยสารที่อยูในหรือกําลังขึน้ หรือกําลังลงจากรถยนต
คันเอาประกนัภัย หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหบคุคลนั้นเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซ่ึงบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงนิแนนอน ตามที่
เอาประกันภัยไว โดยไมตองคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับเปนความรับผิดของผูใด  

ความรับผิดของบริษัทในจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนทีบ่ริษัทจะตองจายตาม
เอกสารแนบทายนี้ เปนความรับผิดที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความรับผิดตามความคุมครองหลัก 
ดังนั้น แมผูขับขี่หรือผูโดยสารจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลละเมิดเตม็จํานวนแลวก็
ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทหลุดพนความรบัผิดตามเอกสารแนบทายนี้ บริษัทยังคงผูกพันตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเตม็จํานวนความคุมครองของเอกสารแนบทายนี้ดวย 
   2.2 การประกันภัยคารักษาพยาบาล 

การประกันภัยคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทายนี้ จะคุมครองความบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุของบคุคลที่อยูใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย หากความ
บาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหบคุคลนั้นตองเขารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทจายคารักษาพยาบาล 
คาบริการทางการแพทย คาผาตัด คาโรงพยาบาล ตามจํานวนทีจ่ายไปจริง แตไมเกินจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดของบริษัทที่ระบุไว ทั้งนีโ้ดยไมคํานึงวาความบาดเจบ็ที่ไดรับจะเปนความรับผิด
ของผูใด  

เดิมการประกนัภัยคารักษาพยาบาล จะคุมครองเฉพาะคารักษาพยาบาลสวนที่เกนิกวาความ
คุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเทานัน้ ปจจุบันแกไขใหคุมครองตั้งแตบาทแรก
ของคารักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ดังนั้นผูที่ไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ จึงสามารถ
เลือกไดวาจะใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากความคุมครองในสวนนี้ หรือสวนอื่น หรือจากผูรับ
ประกันภัยอ่ืนก็ได บริษัทจะเกี่ยงใหไปใชสิทธิเบิกจากความคุมครองอื่นกอนมิได  

2.3 การประกันตัวผูขับขี ่
เมื่อผูเอาประกนัภัย หรือผูขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภยั นํารถยนตคนัเอา

ประกันภัยไปใช และเกิดอุบตัิเหตุขึ้น ซ่ึงเปนผลใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไว
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ในคดีอาญา ไมวาจะเปนการควบคุมในชัน้พนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ หรือศาล (จนถึงศาล
ฎีกา) ก็ตาม หากมีการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสวนนีไ้วแลว บริษัทจะตองทําการประกันตวัผูเอา
ประกันภัย หรือผูขับขี่นั้นโดยไมชักชา ในวงเงินไมเกินจาํนวนเงินจํากดัความรับผิดที่ระบุไว   และ
ถึงแมวาความเสียหายที่เกิดขึน้ เปนความเสียหายที่ไมไดรับความคุมครองในสวนของความ
คุมครองหลักก็ตาม ก็ไมเปนเหตใุหบริษทัหลุดพนหนาที่ตามสัญญาที่จะตองทําการประกันตวัผูเอา
ประกันภัยหรือผูขับขี่  

ในสวนของความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายทุกความคุมครองนั้น แมจะเปน
กรณีทําประกนัภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ และเกิดเหตุทําใหผูไดรับความคุมครองตาม
เอกสารแนบทาย 2.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเกดิเหตุทําใหบุคคลที่อยูใน หรือ
กําลังขึ้น กําลังลงจากรถไดรับบาดเจ็บ หรือเกิดเหตุทําใหผูขับขี่ตองถูกควบคุมตวั ในขณะที่มีบุคคล
อ่ืนซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิด 
หรือรับผิดนอยลงแตอยางใด บริษัทยังคงผูกพันรับผิดตามขอตกลงคุมครองเพิ่มเติมนั้นเต็มจํานวน 
โดยผูเอาประกันภยัไมตองมีสวนรับผิดชอบในคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด  

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การประกันภยัประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ กับการ
ประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ จะมีความแตกตางในสวนที่เกี่ยวกับความคุมครองเพียง 2 ประการ
เทานั้น คือ  

1. ในกรณีที่เปนการประกนัภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ หากความรับผิด หรือความ
เสียหายไดเกิดขึ้นในขณะที่มบีุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกนัภัยเปนผูขับขี่ ผูเอา
ประกันภัยไมจําตองเขามารวมรับผิดในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด ซ่ึงจะตางจากการ
ประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ กลาวคือ แมวาความรับผิด หรือความเสียหายไดเกดิขึ้นในขณะที่มี
บุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกนัภัยเปนผูขับขี่ก็ตาม แตหากบุคคลที่ไดรับความยินยอม
จากผูเอาประกนัภัยนั้นมใิชบคุคลที่ระบุช่ือเปนผูขับขี่ในกรมธรรมแลว ผูเอาประกันภยัก็จะตองเขา
มารับผิดในความเสียหายสวนแรกเองดังนี้  

     -   2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  
     -   6,000 บาทแรก ของความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากการชน การคว่ํา  
2. การประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ ในหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต

จะยังคงมีขอยกเวนเกีย่วกับใบอนุญาตขับขี่อยู    แตในสวนการประกนัภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ 
ขอยกเวนดังกลาวจะไมใชบงัคับ หากผูขับขี่ในขณะเกดิความเสียหายเปนผูขับขี่ที่ระบุช่ือใน
กรมธรรม 
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ที่กลาวมาขางตน เปนการกลาวโดยภาพรวมของการประกันภัยรถยนต วาผูเอาประกันภยั
สามารถเลือกการทําประกันภัยไดอยางไร มีความคุมครองอะไรบาง และแตละความคุมครองมี
หลักการสําคัญเปนอยางไรบาง ยังมิไดมกีารลงในรายละเอียด ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดของ
เงื่อนไขแตละขอ วาเงื่อนไขที่กําหนดไวแตละขอ ไมวาจะเปนเงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขขอตกลง
คุมครอง เงื่อนไขขอยกเวน มีความหมายและเจตนารมณเปนอยางไร เพื่อความเขาใจที่ถูกตองเปน
แนวทางเดยีวกัน ดังนี้  
 
คําขอเอาประกันภัย  

ในการพจิารณารับประกันภยั บริษัทจะตองมีขอมูลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการรับ
ประกันภัย และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว บริษัทจะตองจัดใหมีเอกสารชนิดหนึง่ ซ่ึงเรียกวา คาํ
ขอเอาประกันภัยรถยนต โดยในใบคําขอเอาประกันภัยรถยนตดังกลาว จะมีรายละเอยีดเกี่ยวกับ
ขอมูลในการรับประกันภัย ใหผูเอาประกนัภัยกรอกขอมูลดังกลาว ไดแก  

1. ช่ือ-ที่อยู อาชีพของผูขอเอาประกันภัย ทัง้นี้เพื่อใหบริษทัสามารถตรวจสอบไดวาบคุคล
ที่ขอเอาประกนัภัยมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภยัหรือไม  

2. ประเภทของการประกันภยัที่ตองการ โดยหากรถยนตที่ประสงคจะขอเอาประกันภัยเปน
รถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลแลว ผูขอเอาประกันภัยจะตองพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยให
เหมาะสมกับสภาพความเสีย่งภยัของตน โดยหากเปนรถยนตที่มีบุคคลที่ใชขับขี่เพียง 1-2 คนก็ควร
ที่จะเลือกการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ทั้งเพื่อจะไดเปนการประหยดั เสียเบีย้ประกนัภยัใน
อัตราที่ถูกลงกวาการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ แตหากรถยนตคันดังกลาวมผูีใชมากกวา 2 
คน ทั้งผูขอเอาประกันภัยไมพรอมที่จะตองมามีสวนรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองแลว ก็
อาจเลือกทําประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ก็ได  

ในการขอเอาประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ผูเอาประกันภยัจะตองระบุช่ือผูขับขี่ที่
ประสงคจะใหบริษัทคุมครอง พรอมกับระบุวัน/เดือน/ปเกิด และอาชพีของแตละบุคคลไวดวย และ
เพื่อมิใหมีปญหาโตแยงในภายหลังไดวา ผูขอเอาประกันภัยมีเจตนาจะปกปด หรือแถลงเท็จเกี่ยวกับ
อายุหรือความสามารถในการขับรถยนตของผูขับขี่ จึงกําหนดใหผูขอเอาประกันภัยแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาใบอนุญาตขับขี่ไปพรอมกับใบคําขอเอาประกันภัยดวย และหาก
บริษัทตกลงรับประกันภัย โดยที่ผูขอเอาประกันภัยมไิดแนบหลักฐานทั้งสองมาดวยแลว ตองถือวา
บริษัทไมติดใจในสวนที่เกีย่วของกับขอมลูดังกลาว บริษัทจะยกขึน้มากลาวอางในภายหลังมิไดวา 
ผูขอเอาประกันภัยปกปด หรือแถลงเท็จเกีย่วกับเรื่องดังกลาว  
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3. เลขเครื่องหมาย บริษัท ระยะเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากความคุมครองในสวนความรบัผิด
ตอชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกจะคุมครองเฉพาะสวนทีเ่กนิวงเงนิคุมครองสูงสุดตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ (กรมธรรม พ.ร.บ.) จึงจําเปนตองระบุขอมูลสวนนี้ไว ทั้งนี้
เพื่อวา หากผูขอเอาประกันภยัทําประกนัตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถกับบริษัทอื่น 
บริษัทผูรับประกนัภัยรถยนตนี้จะไดสามารถแจงใหบุคคลภายนอกไปใชสิทธิเรียกรองขั้นตนจาก
บริษัทอื่นนั้นได  

4. การใชรถยนต ผูขอเอาประกันภัยมหีนาที่ระบุแตเพยีงวา ตนประสงคจะนํารถยนตที่ขอ
เอาประกันภัยนั้นไปใชประโยชนอยางไรเทานั้น สวนบริษัทมีหนาที่พจิารณากําหนดลักษณะการใช
รถยนตตามพกิัดอัตราเบี้ยประกันภัย  

ในกรณีผูขอเอาประกันภัยจะระบุวา ประสงคจะนํารถยนตไปใชสวนบคุคล ไมรับจาง หรือ
ใหเชา หรือใชในกจิการอื่นใดก็ตาม แตหากพิจารณาถึงประเภทรถยนตตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนตแลว รถยนตนั้นไมสามารถกําหนดลักษณะการใชใหเปนการใชสวนบุคคลได 
เชน กรณีรถบรรทุก ซ่ึงจัดอยูในรหัสประเภทรถยนต : รถยนตบรรทุก (รหัส 320 340) ผูขอเอา
ประกันภัยประสงคที่จะขอเอาประกันภัยอยางรถยนตนั่งสวนบุคคล แตตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยไมสามารถกําหนดลักษณะการใชเปนการใชสวนบุคคลได ใหบริษัทกําหนดลักษณะการ
ใชใหถูกตอง  

กรณีรถปคอัพที่มีโครงสรางรถเขาขายรหัสประเภทรถยนต : รถยนตโดยสาร (รหัส 
210,220, 230) เชน รถปคอัพดัดแปลง หรือรถแวน รถโดยสารสองแถว ฯลฯ สามารถขอเอา
ประกันภัยที่มลัีกษณะการใชรถยนตสวนบุคคล เพื่อการพาณิชย เพื่อรับจางสาธารณะ อยางหนึง่
อยางใดก็ไดตามที่ใชจริง  

กรณีรถยนตประเภทปคอัพที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต เปนประเภทรถยนตนัง่ไม
เกิน 7 ที่นั่ง สามารถเอาประกันภัยเปนลักษณะการใชสวนบุคคล รหัส 110 หรือการใชเพื่อการ
พาณิชย รหัส 120 ก็ไดตามลกัษณะการใชงานแทจริง  

การที่บริษัทกําหนดลักษณะการใชที่ผิดพลาดเอง จะยกขึน้มากลาวอางในภายหลังใหผูเอา
ประกันภัยไดรับความเสียหายมิได เชน รถยนตที่ขอเอาประกันภัยเปนรถบรรทุก (Pick Up)ผูขอเอา
ประกันภัยมไิดไปใชในการรับจางหรือใหเชา หรือใชในกิจการอื่นใด แตบริษัทกลับไประบุลักษณะ 
การใชรถในตารางวา  ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา   (ทั้ง ๆ ที่ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภยั 
รถยนตดังกลาวจะตองทําประกันภัยในลักษณะใชเพื่อการพาณิชย หรือพาณิชยพิเศษเทานั้น) เมื่อผู
เอา ประกันภัยนํารถยนตดังกลาวไปใชอยางรถยนตนั่งสวนบุคคลทั่วไป บริษัทจะมากลาวอางใน
ภายหลังวา รถบรรทุก (Pick Up) เปนรถที่จะตองทําประกนัภัยในลักษณะการใชเพื่อการพาณิชย 
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หรือการใชเพือ่การพาณิชยพิเศษเทานั้น เมื่อทําประกันภัยผิดประเภท ผูเอาประกันภยัจะตอง
รับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง จาํนวน 2,000 บาท สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกสวนความเสียหายตอรถยนต เขาขอยกเวนไมคุมครองไมได บริษัทจะตองรับผิดตาม
เนื้อความแหงสัญญาที่ปรากฏในกรมธรรมทุกประการ กลาวคือ ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตอง
รับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเอง 2,000 บาท สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกทั้งบริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตอรถยนตดวย  

5. ผูรับประโยชน ในที่นีห้มายถึง ผูรับประโยชนในกรณทีี่รถยนตสูญหาย หรือรถยนต
เสียหาย ส้ินเชงิจนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น ไมไดเกี่ยวกับผูรับประโยชนตาม
เอกสารแนบทายการประกันภัย อุบัติเหตุสวนบุคคลแตอยางใด  

6. รายการรถยนตที่เอาประกนัภัย ทั้งนี้ เนื่องจากรถยนตเปนวัตถุที่เอาประกนัภัยโดยตรง 
จึงจําเปนตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตนั้น เพื่อที่บริษัทจะไดกําหนดเบี้ยประกนัภัยไดถูกตอง
ตามปจจัยความเสี่ยงภยัของรถยนตนั้น  

เมื่อรายการรถยนตเปนสาระสําคัญในการคํานวณเบี้ยประกันภยั ในการพิจารณารับ
ประกันภัย บริษัทจึงตองขอหลักฐานคูมือการจดทะเบียนรถยนต หากบริษัทไมขอหลักฐานคูมือการ
จดทะเบียนรถยนตแลว บริษทัจะมากลาวอางในภายหลังเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนวา
รายการรถยนตไมถูกตอง ทาํใหบริษัทเรยีกเก็บเบีย้ประกันภยัต่ํากวาทีค่วรจะเปนไมได เพราะหาก
บริษัทถือวารายการรถยนตเปนสาระสําคัญแลว ก็ควรจะตองสําคัญทั้งในขณะพิจารณารับ
ประกันภัย และในขณะพิจารณาชดใชคาสนิไหมทดแทน มิใชมาใหความสําคัญเฉพาะเมื่อจะมีการ
จายคาสินไหมทดแทนเทานัน้  

7. รายการตกแตงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เนื่องจากรถยนตอาจไดมีการตกแตง หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้น ซ่ึงจะมีผลถึงราคาของรถยนตที่เปลี่ยนแปลง จึงเปนขอมูลที่เปนตัวกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัยหรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภยัไดถูกตอง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิไดมี
ผลเฉพาะราคาเทานั้น แตอาจทําใหความเสี่ยงภยัเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น  

8. จํานวนเงินเอาประกันภัย จะแบง 3 สวน คือ การประกนัความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
การประกันรถยนตเสียหาย รถยนตสูญหาย ไฟไหม และการประกันภัยตามเอกสารแนบทาย โดย
จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ํา ที่ผูเอาประกันภยัจะซ้ือความคุมครองได  

- สําหรับความเสียหายตอชีวติ รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอก คือ 100,000 
บาทตอหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง  

- สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก คอื 200,000 บาทตอ
อุบัติเหตุแตละคร้ัง  
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- สําหรับความเสียหายตอรถยนต รถยนตสูญหาย ไฟไหม คือ 50,000 บาทตอ
อุบัติเหตุแตละคร้ัง และ 5,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนต  

- สําหรับการประกันภัยอุบตัิเหตุสวนบุคคล ในสวนความคุมครองการเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 1,000 บาทตอหนึ่งคน และในสวนความคุมครองคาทดแทนราย
สัปดาห สําหรับกรณีทุพพลภาพชั่วคราว คือ 100 บาทตอสัปดาหตอหนึ่งคน  

- สําหรับการประกนัภัยคารักษาพยาบาล 50,000 บาทตอหนึ่งคน  
- สําหรับการประกันตวัผูขับขี่ มิไดกําหนดขั้นต่ําของจํานวนเงินเอาประกันภัยตอ

คร้ังไว  
9. เบี้ยประกันภัย จะแบงเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับความคุมครองหลักกับเบีย้ประกนัภัย

สําหรับความคุมครองตามเอกสารแนบทาย  
10. ระยะเวลาประกันภัย หากในใบคําขอเอาประกันภัยมิไดกลาวไวเปนอยางอื่น ใหการ

ประกันภัยมีระยะเวลาหนึ่งป  
11. ลายมือช่ือ และวนัที่ขอเอาประกันภัย เพื่อเปนหลักฐานการแสดงเจตนา ผูเอาประกันภยั

จึงตองลงลายมือช่ือและวนัที่กํากับไว แลวสงใบคําขอเอาประกันภัยพรอมหลักฐานประกอบไปยัง
บริษัท เพื่อบริษัทจะไดพจิารณารับประกนัภัยตอไป  

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยประสงคจะใหบริษัทเริ่มคุมครองทันทีในวันทีแ่สดงเจตนานัน้ ผู
เอาประกันภัยควรจะตองมกีารแจงขอมูลและหลักฐานทางโทรศัพท หรือโทรสารควบคูกันไปดวย  
  
ตารางกรมธรรม  

ตารางกรมธรรมจะปรากฏรายการสําคัญเกี่ยวกับการประกันภยัทั้งหมด ไมวาจะเปนชื่อ ที่
อยูของบริษัทผูรับประกันภยั ช่ือผูเอาประกันภยั รถยนตที่เอาประกันภยั ความคุมครองที่ผูเอา
ประกันภัยจะไดรับตามกรมธรรมนี้ เบี้ยประกันภัย เปนตน  

1. ช่ือ ที่อยู อาชีพของผูเอาประกันภัย  
2. อาณาเขตคุมครอง โดยปกติกรมธรรมจะคุมครองเฉพาะความรับผิด หรือความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจากการใชเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเทานัน้ เวนแตผูเอาประกนัภัยจะขอขยายอาณา
เขตความคุมครองไว หากมกีารขยายอาณาเขตคุมครอง ใหผูเอาประกนัภัยเสียเบีย้ประกันภัยเพิ่ม
เดือนละ 5% ของเบี้ยประกนัภัยเต็มป แตรวมแลวไมเกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป  

3. ผูขับขี่ วัน/เดือน/ปเกดิ อาชีพ   ในรายการดังกลาวจะใชสําหรับการประกันภัยประเภท
ระบุช่ือผูขับขี่เทานั้น แตหากเปนการประกนัภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่แลว บริษัทกจ็ะเวน (-) 
รายการนี้ไว โดยจะไมมีช่ือผูขับขี่ระบุไวในรายการนี้  
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4. ผูรับประโยชน   ในที่นีห้มายถึง บุคคลที่จะเปนผูรับคาสินไหมทดแทนตามสวนไดเสีย
ของตน หากรถยนตที่เอาประกันภัยเกิดสญูหาย หรือเสยีหายสิ้นเชิงจนไมสามารถซอมแซมได
เทานั้น  

ในกรณีที่มีการระบุผูรับประโยชนนี้ บริษทัจะตองออกเอกสารแนบทาย ร.ย. 24 ใหแกผูเอา
ประกันภัยไปพรอมกับการออกกรมธรรมดวย  

5. ระยะเวลาประกันภัย   หากเปนการทําประกันภัยเต็มป การนับระยะเวลาจะนับวนัชนกัน
เชน ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมตนวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2548 วันสิ้นสุดกจ็ะสิ้นสุดในวนัที่ 7 
สิงหาคม ในปถัดไปคือ พ.ศ. 2549 สวนเวลาสิ้นสุด จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.  
 6. รายการรถยนต   สวนนีเ้ปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกีย่วกับรถยนตทีเ่อาประกันภัย ไมวา
จะเปนชื่อรถยนต (ยีห่อ) รุน เลขทะเบียน เลขตัวถัง ป รุน แบบตวัถัง จํานวนที่นั่ง/ขนาด/น้ําหนัก
บรรทุก เปนตน โดยรายการดังกลาวนีเ้ปนปจจัยสําคัญในการคิดคํานวณเบี้ยประกนัภัย  
 7. จํานวนเงินเอาประกันภัย แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  7.1 ความรับผิดตอบุคคลภายนอก แยกเปน  
   - ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ซ่ึงจะคุมครองเฉพาะสวนทีเ่กิน
จากความคุมครองสูงสุดตอคน ตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
   - ความเสียหายตอทรัพยสิน จะระบจุํานวนเงินเอาประกันภัยตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง  
  ความเสียหายสวนแรกที่ระบุไวในสวนความเสียหายตอทรัพยสินนี้เปนความ
เสียหายสวนแรกตามขอ 2 (ข) ของหมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ไมเกีย่วกับ (ก) 
หรือ (ค)  

7.2 รถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม แยกเปน  
   - ความเสียหายตอรถยนต ความเสียหายสวนแรกที่ระบไุวในสวนความ
เสียหายตอรถยนตนีเ้ปนความเสียหายสวนแรกตามขอ 4 (ข) ของหมวดการคุมครองความเสียหาย
ตอรถยนต ไมเกี่ยวกับ (ก) หรือ (ค)  
   - รถยนตสูญหาย/ไฟไหม โดยจํานวนเงนิเอาประกันภัยสําหรับความ
คุมครองความเสียหายตอรถยนต และความคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมตองเทากนัเสมอ  

7.3 ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย แยกเปน  
   - การประกนัภยัอุบัติเหตุสวนบุคคล  
   - การประกนัภยัคารักษาพยาบาล  
   - การประกนัตวัผูขับขี่  
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8. เบี้ยประกันภัย แบงเปน  
  - เบี้ยประกันภยัตามความคุมครองหลัก 
  - เบี้ยประกันภยัตามเอกสารแนบทาย  

ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ เบี้ยประกนัภัยตามความคุมครองหลักที่
แสดงไวเปนเบี้ยประกนัภยัที่บริษัทไดใหสวนลดสําหรับการระบุช่ือผูขับขี่ไวแลว  

9. สวนลด-สวนเพิ่ม (เบีย้ประกันภัย)  
9.1 กรณีที่ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย ไดแก  

   - สวนลดความเสียหายสวนแรกโดยความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอา
ประกันภัย ซ่ึงเปนความเสยีหายสวนแรกของทรัพยสินบุคคลภายนอก และ/หรือความเสียหายสวน
แรกของความเสียหายตอรถยนต  
   - สวนลดกลุม ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีรถยนตที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัทตั้งแต 3 คันขึ้นไป จะไดรับสวนลดเบี้ยประกนัภยักลุม 10%  
   - สวนลดเบีย้ประกันภัยประวัตดิี เปนสวนลดสําหรับกรณีเอาประกนัภัย
รถคันเดียว หรือหลายคันและมีสิทธิไดรับสวนลดตามหลักเกณฑสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัตดิี 
หรือสวนลดเบี้ยประกนัภยั ประวัติกลุม ซ่ึงคํานวณจากประวัติในปที่ผานมา  

สวนลดอื่น ใหจํากดัเฉพาะสวนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีดังตอไปนี้  
ก) ในกรณีที่ผเอาประกันภัยไดทําประกนัภยัโดยตรงกับบริษัท ไมผานตวัแทน

ประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกนัวินาศภัย บริษัทจะตองใหสวนลดเบี้ยประกันภัยแกผเอา
ประกันภัยตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด  

ข) ในกรณีรถยนตที่ทําประกันภยัเปนรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารไมเกิน 20 ที่
นั่ง ที่ใชเปนสวนบุคคล ซ่ึงทําประกันภัยประเภท 1 บริษัทอาจใหสวนลดเบี้ยประกันภัยแกผูเอา
ประกันภัยไดไมเกิน 15% ของเบี้ยประกนัภัยสุทธิ หากรถยนตที่ทําประกันภัยนั้นเปนรถใหมและมี
อายุการใชงานไมเกิน 1 ป  
  สวนลดความเสียหายสวนแรก เปนสวนลดของความเสยีหายสวนแรกโดยความ
ตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย ซ่ึงไมวาจะเปนสวนลดความเสียหายสวนแรกของทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก หรือสวนลดความเสียหายสวนแรกของรถยนต กจ็ะเปนสวนลดที่รวมอยูใน
รายการนี้  

9.2 กรณีที่จะตองถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย ไดแก กรณีตามขอ 7 การเพิ่มเบีย้
ประกันภัยประวัตไิมดีแหงหมวดเงื่อนไขทั่วไป 
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10. เบี้ยประกนัภัยสุทธิ คือ เบี้ยประกนัภยักอนรวมภาษอีากร  
เบี้ยประกันภยัสุทธิที่ไดรับ จะใชเปนฐานในการคํานวณอากร โดยเบีย้ประกันภัยทกุ 250 

บาท หรือเศษของ 250 บาท จะตองเสียคาอากร 1 บาท สวนภาษีมูลคาเพิ่มจะเสียในอัตราตามที่
กฎหมายกําหนด 

11. การใชรถยนต  ขึ้นอยูกับประเภทของรถยนตที่ทําประกันภัย  
12. ตัวแทน นายหนาประกนัภัย   หากมกีารทาํประกันภยัผานตัวแทน หรือนายหนา บริษัท

ก็จะตองระบุช่ือตัวแทน หรือนายหนานั้นไวในรายการดังกลาวดวย 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อสาขาบริษัทประกันวินาศภัย ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 49 สาขา 

จากสํานักงานประกันภยัจังหวัดเชียงใหม 

 
ลําดับที่ 

 
ชื่อบริษัทประกันวินาศภัย / สถานที่ตั้ง ผูจัดการ โทรศัพท โทรสาร 

1. 

 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาเชียงใหม 
168/5-6 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณปกรณ จีนาคํา  
053-218165-7 
#151-4, 102-3  

053-358224 

2. 

 
บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
38/12-13 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณเชิดชัย พลอยองุนศรี  
053-211380 
053-211384 

053-214305 
053-214301 

3. 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
102 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมอืง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

คุณอลงกรณ กาศทิพย  053-410334-7 053-223644 

4. 

 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม  
9/17-18 หมู 3 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300  

คุณพงศธร อมาตยกุล  053-409501-4 053-409505 

5. 

 
บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
2/1-3 ถนนทิพยเนตร ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50100  

คุณบรรจบ สุนทรสวัสดิ์  053-283833-5 053-283838 

6. 

บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
201/1 ถนนเชียงใหม-แมโจ หมู 5 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณธวัช พลชัย  
053-262348 
053-262401 

053-262715 
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7. 

บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
280/1 หมู 6 ถนนเชียงใหม-หางดง ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50100  

คุณพงษพิตร ตรงดี 053-806616-8 053-806620 

8. 

บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (สํานักงานตัวแทน) 
459/100 ถนนเจริญเมือง ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50000  

คุณเพลินศรี ณะวิชัย 
(หัวหนาฝายสินไหม) 

01-4527312 053-302396 

9. 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
459/98 ถนนเจริญเมือง ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50000  

คุณอาภาภร แสงรุงฐิติ
รักษ 

053-302444-8 053-302445 

10. 

 
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
104/1 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณอรรถชาติ อินตา  053-412930-2 053-413190 

11. 

 
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
158/7-8 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

คุณนที เทพมณี  
053-220430-3 
053-220435 

053-220436 

12. 

 
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
144/2 ถนนระแกง ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50100  

คุณชฎา เตชมณี  
053-820782-3 
053-279458-9 

053-279459 

13. 

 
บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขา
เชียงใหม       264/6 ถนนมหิดล ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม    50100  

คุณฐิติรัตน  
(สมุหบัญชี)  

053-281213-4 
053-201434-6 

053-281215 

14. 

 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
56/23-24 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณศิริพงษ คําปนแกว 
053-406109-

18 
053-406106 
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15. 

 
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
17/8-9 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองปาครั่ง อาํเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณธนา ศิริพันธ  
053-262739 
053-244651 

053-244651 

16. 

 
บริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม   242/13 ถนนมณี
นพรัตน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  

คุณนัญทิภาคย มณีฉาย  

053-404375 
053-404526 
053-406546 
053-404631 

053-405079 

17. 

 
บริษัท ธนสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม   236/99 
ถนนมหิดล ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณสุวรรณา เมฆประภา
มงคล 

053-801881-5 053-801366 

18. 

 
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
96 ถนนสามลาน ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50200  

คุณสันติ ศิริมา  053-278254-5 053-278861 

19. 

 
บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
164/3-4 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณพูนลาภ งวนกิม  053-413103-4 
053-413103-

5 

20. 

 
บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม   459/19 ถนนเจริญชัย 
ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณสุรินทร พิทักษสิกุล  053-241350-1 053-266351 

21. 

 
บริษัท บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (ศูนยขยายตลาด) 
56/22 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณเวณิการ ศรีภัทรพงศ 053-218222 053-218313 

22. 

 
บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
8/20-21 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณรัฐ กายะปานิช  
053-214424 
053-210822 
053-408282 

053-408283 
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23. 

 
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จํากัด สาขาเชียงใหม 
174/5-6 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณมาซาโตะ ซากาวา  053-203420-3 053-203423 

24. 

 
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
17/10 หมู 4 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณรุงรัตน โขมมัย 
(พนักงานบัญชี) 

053-304579 053-304580 

25. 

 
บริษัท ไพบูลยประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม   2/5-6   ถนน     
ทิพยเนตร ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100  

คุณกัญญภัค วุทธานนท  
053-200916 
053-202519 

053-273233 

26. 

 
บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (สํานักงานตัวแทนคุณภนวัฒน คง
งาม)   255/20 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนมหิดล ตําบลปาแดด 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

คุณภนวัฒน คงงาม  053-416108 053-416108 

27. 

 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
119 หมู 4 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณพิสิษฐฌ ทิตยวงศ  053-304956-8 053-304441 

28. 

 
บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย จํากัด   658/1 หมู 1 ถนนเชียงใหม -
ลําปาง ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณอมร ศุภตระกูล  
053-249687 
053-308554 

053-308554 

29. 

 
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม    59/4 หมู 3 ถนน
เชียงใหม-ลําปาง ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 

คุณบุญฤทธิ์ เสมอมาศ 
053-241882 

053-308642-6 
053-245219 

30. 

 
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
158/9-10 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณเอกฉัตร พรหมศรี  053-210405-8 053-210409 
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31. 

 
บริษัท ศูนยสุขภาพประเทศไทย จํากัด (ศูนยขยายตลาด) 
69/19 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณพรพนม วันดี  053-216014-5 053-216014 

32. 

 
บริษัท สงเสริมประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
60/7 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000  

คุณประเสริฐ ทองนวม  053-249654-7 053-304551 

33. 

 
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม   148   ถนน
รัตนโกสินทร ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม 50300  

คุณประสพโชค แกเรณู  053-876280-4 053-233912 

34. 

 
บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม   550/3-4   ถนน
เชียงใหม-ลําปาง ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 

คุณโกวิท ทองหนัน  
053-308670-1 
053-262808 

053-308666 

35. 

 
บริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
164/6-7 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณสมหมาย กุลประสูติ
ดิลก 

053-212022 
053-224182-7 

053-224186 
053-224183 
053-215695 

36. 

 
บริษัท สินทรัพยประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม  459/21   ถนน
เจริญเมือง ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณพรพล เพชรดี 053-302623-4 053-302624 

37. 

 
บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
8/26-27 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณเติมศักดิ์ เสนาหลวง  
053-409410-

18 
053-409419 

38. 

 
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด (ประกัน
วินาศภัย)  2/2 อาคารเอไอทาวเวอร ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50200  

คุณรักษพงศ ปจจักขะภัต ิ
053-809555 

#1111 
053-809538 
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39. 

 
บริษัท อลิอันซ ซี.พี.ประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
79/1 ถนนลอยเคราะห ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50100  

คุณณัฐกฤต ชโลธร  053-280922 053-284733 

40. 

 
บริษัท อาคเนยประกันภัย (2000) จํากัด สาขาเชียงใหม 
15-17 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมอืง จังหวัด
เชียงใหม 50000  

คุณสุทธดา ขัตติยะ  
053-241512 
053-249008 

053-249011 

41. 

 
บริษัท เอ ไอ จี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงาน
ตัวแทน)  123/1-2 ถนนศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  

คุณศุกล จุมปามันท  053-416161-3 053-416169 

42. 

 
บริษัท เอเชียประกันภัย จํากัด (สํานักงานตัวแทนคุณศุภกร ศุภ
มงคลชัย)  236/4 ถนนมณีนพรัตน ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300  

คุณศุภกร ศุภมงคลชัย 053-225541 053-225541 

43. 

 
บริษัท เอเซียประกันภัย จํากัด (สํานักงานตัวแทนคุณมนูญ ปสันตา) 
405/6 ถนนลําพูน ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 50000  

คุณมนูญ ปสันตา 053-904481 - 

44. 

 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด สาขา
เชียงใหม   56/1-2 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 50300  

คุณกอบแกว ศรธีนวิบุญ
ชัย 

053-217500-1 
053-222426 
053-225573 

053-225574 

45. 

 
บริษัท เอราวัณประกันภัย จํากัด  399/10-11 ถนนมหิดล ตําบล
หนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม 50000  

คุณธนากร ณรงคพันธุ 
(ฝานสินไหม) 

053-801056 - 

46. 

 
บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
398/1 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000  

คุณอโณทัย บูรณไทย  053-262096-7 053-262098 
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47. 

 
บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด สาขาเชียงใหม 
236/93-95 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000  

คุณฉัตรชัย อรชุน 
053-271698-9 
053-274439 

053-273896 

48. 

 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จํากัด สาขายอยเชียงใหม 
90 อาคารแอรพอรตบีสเนสปารค ยูนิต 306 ถนนมหิดล ตําบลหาย
ยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100  

คุณพลกฤต ธรรมพิทักษ  053-203412-3 053-203414 

49. 

 
บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
310 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300  

คุณสุจิรา อายพิงค 
053-251981 

053-251398-9 
053-251980 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 
เลขที่แบบสอบถาม................... 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตในจังหวดัเชยีงใหมในการ 

ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ 
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

แบบสอบถามเรื่อง  ป.จจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตในจังหวัด
เชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชาการคนควาอิสระ (Independent Study) สาขาการตลาด คณะบรหิารธรุกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดจะถือเปนความลับ  และจะนาํขอมูลคร้ัง
นี้ไปใชเพื่อการศึกษาเทานัน้  จึงใครขอความกรุณาทุกทานในการทําแบบสอบถามชุดนี้ใหครบทุกขอ 
 ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ดวยที่ทานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

        นางสาวกาญจนวิตรี  งามพริ้ง 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการตลาด 

คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คําชี้แจง   รายละเอียดของแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน  4  สวน 
 สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถามและการจัดทําประกันภยั   
 สวนท่ี  2  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับการทําประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ 
 สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้
ประกันภัยภาคสมัครใจ 

สวนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของลูกคาผูใชรถยนตที่ไดพบจากบริษัทประกันภยั  
และขอเสนอแนะอื่นๆ 

 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ใน (  )  หนาขอความที่ทานตองการเลือกตรงกับความเปนจริงมาก 
     ที่สุด  ถาไมมีขอความที่ทานตองการเลือกโปรดเขียนขอความลงในชองอื่น ๆ 
1.  ทานมีรถเกง  รถกระบะหรือรถตูที่จดทะเบียนสวนบคุคลในนามของทานหรือไม 
 (    )  1.  ม ี (    )  2. ไมมี  (ขอขอบคุณและจบการตอบแบบสอบถามเพียงเทานี)้ 
2.  รถยนตที่จดทะเบยีนสวนบุคคลในนามของทานมีจํานวนกี่คัน 
 (    )  1.  1  คัน   (    )  2.  2  คัน 
 (    )  3.  3  คัน   (    )  4.  4  คันขึ้นไป 
3.  รถยนตคันที่ทานใชอยูประจําเปนรถประเภทใด (กรณีมีหลายคนักรุณาเลือกตอบขอมูลของ 
     รถยนตคันที่ทานใชบอยที่สุดเพียงคันเดียว) 
 (    )  1.  รถเกง  (    )  2.  รถกระบะ (    )  3.  รถตู 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
4.  เพศ 
 (    )  1.  ชาย     (    )  2.  หญิง 
5.  อายุ 
 (    )  1.  ไมเกนิ  20  ป    (    )  2.  21 - 30  ป 
 (    )  3.  31 - 40  ป    (    )  4.  41 - 50  ป 
 (    )  5.  51 – 60  ป    (    )  6.  61  ปขึ้นไป 
6.  สถานภาพสมรส 
 (    )  1.  โสด  (    )  2.  สมรส  (    )  3.   อ่ืนๆ  
7.  อาชีพ 
 (    )  1.  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (    )  2.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 (    )  3.  ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย  (    )  4.  นักเรียน / นกัศึกษา 
 (    )  5.  เกษตรกร / รับจาง   (    )  6.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................ 
8. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 (    )  1.  ไมเกนิ  10,000  บาท   (    )  2.  10,001 – 30,000  บาท 
 (    )  3.  30,001 – 50,000  บาท   (    )  4.  50,001 – 70,000  บาท 
 (    )  5.  70,001 – 100,000  บาท   (    )  6.  100,001  บาทขึ้นไป 
9.  การศึกษา 
 (    )  1.  ประถมศึกษา    (    )  2.  มัธยมศึกษา/ปวช. 
 (    )  3.  อนุปริญญา / ปวส.   (    )  4.  ปริญญาตรี  
 (    )  5.  ปริญญาโท    (    )  6.  ปริญญาเอก 
สวนท่ี  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
10.  รถยนตของทานไดจดัทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภทใดไวบางนอกเหนือจาก พ.ร.บ     
       (กรณีมหีลายคันกรุณาเลือกตอบขอมูลของรถยนตคันที่ทานใชบอยที่สุดเพยีงคันเดียว) 
 (    )  1.  ประเภท  1    (    )  2.  ประเภท  2 
 (    )  3.  ประเภท  3    (    )  4.  ประเภท  3  พิเศษ 
 (    )  5.  ประเภท  4     
11.  คาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทานตองชําระในแตละปสําหรับการทําประกันภัยเปน 
       จํานวนเงนิประมาณเทาไร 
 (    )  1.  ไมเกนิ  5,000  บาท   (    )  2.  5,001 – 10,000  บาท 
 (    )  3.  10,001 – 15,000  บาท   (    )  4.  15,001 – 20,000  บาท 
 (    )  5.  20,001 – 25,000  บาท   (    )  6.  25,001  บาทขึ้นไป 

(    )  7.  ไมทราบ    (    )  8.  อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
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12.  เหตุผลที่ทานจัดทําประกันภยัภาคสมคัรใจ  เพราะ  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 (    )  1.  เล็งเห็นประโยชนของการทําประกันภยั  ที่ชวยแบงเบาภาระความเสี่ยงภัย 
 (    )  2.  เงื่อนไขและความคุมครองดี  คุมคากับเงินคาเบีย้ประกันภัยที่ตองจาย 
 (    )  3.  มีภารกิจตองเดนิทางและใชรถยนตสม่ําเสมอ   
 (    )  4.  อายุรถยนตยังอยูในสภาพใหมอยู 
 (    )  5.  รถยนตอยูระหวางเชาซื้อ  ตองทําประกันภัยตามขอบังคับของสัญญา 
 (    )  6.  มีการใหผอนชําระคาเบี้ยประกันภยัได 
 (    )  7.  มีสวนลดคาเบี้ยประกันทีจู่งใจในการทําประกันภัย 
 (    )  8.  ตองการความสะดวก  ลดปญหาและการเสียเวลากรณีเกดิอุบัตเิหตุขึ้น  โดยให 

บริษัทประกันภัยเปนผูใหบริการและดําเนนิการแทน 
 (    )  9.  มีผูรวมใชรถยนตหลายคน 
 (    )  10.เพื่อปองกันทรัพยสินและคุมครองตนเอง  จากความเสี่ยงทางรถยนตที่อาจเกดิได 
 (    )  11.มีการโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารที่นาสนใจ 
 (    )  12.อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................... 
13.  ทานรูจักบริษัทประกันภัยรถยนต  บริษัทใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
(    )  1.  บ.กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด     (    )  2.  บ.คูเนียประกันภยั(ประเทศไทย)จํากัด 
(    )  3.  บ.กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)     (    )  4.  บ.ทิพยประกันภยั  จํากดั (มหาชน) 
(    )  5.  บ.เทเวศประกนัภยั จํากัด  (มหาชน)     (    )  6.  บ.ธนชาตประกนัภัย  จํากดั 
(    )  7.  บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากดั (มหาชน)    (    )  8.  บ.ประกันคุมภยั จํากดั(มหาชน)  
(    )  9.  บ.นวกิจประกันภยั  จํากัด (มหาชน)     (    ) 10. บ.ประกันภัยศรีเมือง  จํากัด 
(    ) 11. บ.วิริยะประกันภัย  จํากัด        (    ) 12. บ.สงเสริมประกันภัย  จํากดั 
(    ) 13. บ.ศรีอยุธยาประกนัภัย  จํากัด(มหาชน)     (    ) 14. บ.สหมงคลประกันภยั  จํากัด 
(    ) 15. บ.สินมั่นคงประกันภัย จํากัด(มหาชน)     (    ) 16. บ.สินทรัพยประกันภยั  จํากัด 
(    ) 17. บ.อวีวาประกนัภยั(ไทย)  จํากัด      (    ) 18. บ.อาคเนยประกนัภัย (2000) จาํกัด 
(    ) 19. บ.แอกซาประกันภยั  จํากดั(มหาชน)     (    ) 20. บ.ไทยพัฒนาประกันภัย  จํากดั 
(    ) 21. บ.ลิเบอรตี้ประกันภัย  จํากัด      (    ) 22. บ.มิตรแทประกนัภัย  จํากดั 
(    ) 23. บ.ไทยพาณิชยประกันภยั  จํากัด(มหาชน)       (    ) 24. บ.แอล เอ็ม จี ประกนัภัย  จํากัด 
(    ) 25. บ.นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส (AIG)     (    ) 26. อ่ืนๆ.................................................... 
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14.  ปจจุบันรถยนตของทานจัดทําประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจของบริษัทใด (กรณีมีหลายคนั 
       กรุณาเลือกตอบขอมูลของรถยนตคันที่ทานใชบอยที่สุดเพียงคันเดียว) 
(    )  1.  บ.กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด     (    )  2.  บ.คูเนียประกันภยั(ประเทศไทย)จํากัด 
(    )  3.  บ.กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)     (    )  4.  บ.ทิพยประกันภยั  จํากดั (มหาชน) 
(    )  5.  บ.เทเวศประกนัภยั จํากัด  (มหาชน)     (    )  6.  บ.ธนชาตประกนัภัย  จํากดั 
(    )  7.  บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากดั (มหาชน)    (    )  8.  บ.ประกันคุมภยั จํากดั(มหาชน)  
(    )  9.  บ.นวกิจประกันภยั  จํากัด (มหาชน)     (    ) 10. บ.ประกันภัยศรีเมือง  จํากัด 
(    ) 11. บ.วิริยะประกันภัย  จํากัด        (    ) 12. บ.สงเสริมประกันภัย  จํากดั 
(    ) 13. บ.ศรีอยุธยาประกนัภัย  จํากัด(มหาชน)     (    ) 14. บ.สหมงคลประกันภยั  จํากัด 
(    ) 15. บ.สินมั่นคงประกันภัย จํากัด(มหาชน)     (    ) 16. บ.สินทรัพยประกันภยั  จํากัด 
(    ) 17. บ.อวีวาประกนัภยั(ไทย)  จํากัด      (    ) 18. บ.อาคเนยประกนัภัย (2000) จาํกัด 
(    ) 19. บ.แอกซาประกันภยั  จํากดั(มหาชน)     (    ) 20. บ.ไทยพัฒนาประกันภัย  จํากดั 
(    ) 21. บ.ลิเบอรตี้ประกันภัย  จํากัด      (    ) 22. บ.มิตรแทประกนัภัย  จํากดั 
(    ) 23. บ.ไทยพาณชิยประกันภยั  จํากัด(มหาชน)       (    ) 24. บ.แอล เอ็ม จี ประกนัภัย  จํากัด 
(    ) 25. บ.นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส (AIG)     (    ) 26. อ่ืนๆ.................................................... 
15.  กรณีที่ทานมีรถมากกวา  1  คัน  ทานทาํประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไวบริษัทเดียวกันหรือไม   
 (    ) 1.  ใช (    ) 2.  ไมใช (ระบุเหตุผล)……………..……………..    (    )  3.  ไมทราบ 
สวนท่ี  3  ปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิารที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ในชองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภยัภาคสมัครใจของ 

  ทานที่ตรงกบัความเปนจรงิมากที่สุด 
ระดับความสําคัญ 

ปจจัย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
1.  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท 
     ประกันภัย 

     

2.  มีบริการรับทําประกันภยัทุกประเภท      
3.  มีบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง      
4.  ผลประโยชนดานความคุมครอง      
5.  มีกรมธรรมหลากหลายประเภทใหเลือก 
     ทําตามความตองการ 

     

6.  สามารถยกเลิกกรมธรรมกอนครบ 
     กําหนดอายุกรมธรรมไดตามสะดวก 

     

7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................      
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ระดับความสําคัญ 
ปจจัย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยดานราคา  

1.  ระดับราคาเบี้ยประกันภยัเหมาะสมกับ  
     ความคุมครองและบริการ 

     

2.  สามารถชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตได      
3.  สามารถผอนชําระคาเบี้ยประกันได      
4.  มีสวนลดคาเบี้ยประกันให      
5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................      

ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย  
1.  มีสาขาและตัวแทนจําหนายกระจายอยู 
     จํานวนมากหาซื้อไดงาย 

     

2.  สถานที่ตั้งของสาขาบริษัทและตัวแทน
จําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา
สะดวกตอการเดินทางมาตดิตอ 

     

3.  มีสาขาใหบริการทั่วประเทศจํานวนมาก      
4.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................      

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
1.  มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ อาทิ  วิทยุ    
    โทรทัศน หนังสือพิมพ  ปายโฆษณาฯลฯ 

     

2.  คําแนะนําจากผูอ่ืนที่เคยใชบริการ      
3.  มีการใหของแถมหรือของชํารวยเมื่อซ้ือ 
     กรมธรรมประกันภัย 

     

4.  มีโปรโมชั่นราคาพิเศษหากซื้อ พ.ร.บ.  
     พรอมกับประกันภัยภาคสมัครใจ 

     

5.  มีบริการเสริมใหรถใชระหวางซอม      
6.  มีการแจงขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับการ 
     ประกันภัยหลังการซื้อ 

     

7.  มีปายโฆษณารับทําประกันภยัรถยนต 
     ติดหนารานใหเห็นชดัเจน 

     

8. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................      
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ระดับความสําคัญ 
ปจจัย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยดานบุคลากร  

1.  พนักงานในบริษัทสนใจตอนรับลูกคา      
2.  พนักงานขาย/ตัวแทนมีความนาเชื่อถือ      
3.  พนักงานขายใหคําแนะนาํและคําปรึกษา   
     อยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจงาย 

     

4.  พนักงานของบริษัทมีมนษุยสัมพันธที่ด ี
     และมีความเปนกันเองในการใหบริการ 

     

5.  พนักงานของบริษัทมีบุคลิกภาพดี  แตง 
     กายสุภาพเรียบรอย 

     

6.  พนักงานของบริษัทมีการเอาใจใสด ี
     และใหบริการลูกคาแบบเสมอภาค 

     

7.  พนักงานรบัแจงอุบัติเหตมุีความรวดเร็ว 
     ในการดําเนินการแกไขปญหาของลูกคา 

     

8.  พนักงานเคลมมีความซื่อสัตยจริงใจและ 
     ตรงไปตรงมาใหการเสนอราคาแกลูกคา 

     

9.  พนักงานเคลมมีบุคลิกภาพดี  แตงกาย 
     สุภาพเรียบรอย 

     

10.พนักงานเคลมมีความรูความชํานาญดาน  
     การรับประกันภยัใหขอมลูไดชัดเจน 

     

11.พนักงานบริการลูกคาคอยดูแลอยาง 
     สม่ําเสมอภายหลังซื้อประกันภยั 

     

12. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................      
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  

1.  มีสํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ      
2.  มีการจัดรูปแบบราน / สํานักงาน  
     สวยงามโดดเดนสะดุดตา 

     

3.  มีอุปกรณสํานักงานที่ทนัสมัยในการ 
     ใหบริการลกูคา 

     

4.  ความเปนระเบียบภายในสํานักงาน  เชน   
     การจัดวางอุปกรณสํานักงาน  การจัด      
     แบงพื้นที่เปนสัดสวน 
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ระดับความสําคัญ 
ปจจัย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
5.  ความสะอาดของอาคารสถานที่      
6.  มีที่จอดรถเพียงพอแกลูกคาที่มาติดตอ      
7.  มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มา 
     ติดตอ  เชน  ที่นั่งพักระหวางรอรับ 
     บริการโทรทัศน  น้ําดื่ม  หนังสือพิมพ   
     วารสารตางๆ  และหองน้าํ   

     

8.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................      
ปจจัยดานกระบวนการใหบรกิาร  

1.  ความสะดวกรวดเรว็ในการติดตอ 
    พนักงานขายประกนั 

     

2.  มพีนักงานหรือตัวแทนของบริษัทมาพบ 
     และแนะนาํขอมูลนอกสถานที่แกลูกคา 

     

3.  มีขั้นตอนการใหบริการขาย  ที่รวดเร็ว      
4.  จํานวนพนกังานมีมากพอในการ 
     ใหบริการแกลูกคา 

     

5.  การคํานวณเบี้ยประกนัและการทํางานที่ 
     ถูกตองแมนยํา และมีมาตรฐาน 

     

6  มีศูนยรับแจงอุบัติเหตุใหตดิตอแจงเหต ุ
    ไดตลอด  24  ช่ัวโมง 

     

7.  ความรวดเร็วในการเดินทางไปให 
     บริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงาน 
     เคลมหลังรับแจงอุบัติเหต ุ

     

8.  ความรวดเร็วในการจัดซอมรถลูกคา      
9.  ความรวดเร็วในการจายคาสินไหม 
     ทดแทนใหแกลูกคา 

     

10.มีการโทรศัพทแจงเตือนตอประกันภัย 
     กอนหมดอายุกรมธรรม 

     

11.มีศูนยบริการลูกคา  คอยดูแลและให 
     บริการคําแนะนําแกลูกคากรณีมีปญหา 

     

12.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................      
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สวนท่ี  4  ปญหาตางๆ ของลูกคาผูใชรถยนตท่ีไดพบจากบริษัทประกันภัย และขอเสนอแนะอื่นๆ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย หนาปญหาที่ทานพบจากการใชบริการกับบริษัทประกันภัยรถยนต 

  มีอะไรบางตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
______ 1.ไมมีตัวแทน/พนกังานจากบริษัทประกันภัยที่ตองการมาเสนอขายประกันภัยรถยนตแกทาน 
______ 2. ตัวแทน/พนักงานของบริษัทประกันภัยไมสุภาพ ซ่ือสัตยหรือคําพูดไมนาเชื่อถือ 
______ 3. การบริการหลังการขายไมนาประทับใจ 
______ 4. มีรูปแบบประเภทความคุมครองใหเลือกไมหลากหลาย 
______ 5. ราคาเบี้ยประกันภยัตอปสูง 
______ 6. มีการจายเงินชดเชยคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุชา 
______ 7. ตัวแทน / พนักงานของบริษัทประกันภัยตดิตอยากและใหบริการชา 
______ 8. ตัวแทน/พนักงานของบริษัทประกันภัยไมสามารถใหรายละเอียดเกีย่วกับการทําประกันภัย 
     ไดชัดเจน 
______ 9. บริษัทประกนัภยัแตละแหงมีมาตรฐานการตั้งราคาคาเบี้ยประกันภัยไมเทากันขึ้นอยูกับการ   

   พิจารณาของบริษัทนั้นๆ 
______ 10. บริษัทไมติดตามและใหความสะดวกกรณเีกดิเหตุจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
______ 11.ช่ือเสียงของบริษทัประกันภัยไมเปนที่รูจักเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสนิใจซื้อหรือไมซ้ือ   

    กรมธรรม 
______ 12. มีการเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม   
______ 13. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการใหบริการของบริษัทประกันภัยที่ทานตองการ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
☺☺ ขอขอบพระคุณทกุทานที่กรุณาสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ☺☺ 
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