
ใบความรู้ วชิา งานธุรกจิ  
เร่ือง การประกนัภยั (Insurance) 

 
ความส าคญัและประโยชน์ของการประกันภยั 

ในการวางแผนทางการเงินควรค านึงถึงความเส่ียงภยัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึง 
ที่มีผลกระทบต่อระบบการวางแผนทางการเงินของบุคคล 
   
การวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน ควรเร่ิมจาก 

1. เขียนรายจ่ายที่ตอ้งจ่ายในแต่ละเดือน เรียงจากความจ าเป็นมากไปนอ้ย 
2. น ารายการค่าใชจ่้ายทั้งหมดมารวมกนั และเปรียบเทียบกบัรายไดข้องตนเอง 
3. ปรับเปล่ียนรายจ่ายใหเ้มาะสมกบัรายไดท้ี่ไดรั้บ 
4. ควรมีการแบ่งเงินกอ้นหน่ึงไวเ้พือ่การออม โดยประเมินความสามารถในการออมของตนเองวา่

สามารถท าไดม้ากนอ้ยเพยีงใด และควรมีการออมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

การประกันภยั เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิดความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีได้ท าประกันภยัไว้  โดยการเฉล่ียหรือการกระจายความเสียหายไป
ยงัสมาชิกท่ีท าประกันภยั  โดยมีบริษทัประกันภยัเป็นผู้ท าหน้าท่ีเกบ็เบี้ยประกันและชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภยัหรือผู้ รับประโยชน์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา   

 
ความส าคญัของการประกันภัย  แบ่งไดด้งัน้ี 
1. ความส าคญัของการประกนัภยัต่อผูเ้อาประกนัภยั  คือ  การใหค้วามคุม้ครองและเป็น

หลกัประกนัความมัน่คงในชีวติและทรัพยสิ์นให้แก่ชีวติของตนเองและครอบครัว 
 
2. ความส าคญัของการประกนัภยัต่อสงัคม  คือ  เป็นหลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภยั  และช่วยแบ่งเบาภาระของสงัคมท าใหเ้กิดความมัน่ใจ  หากเกิดอุบติัภยัและความเสียหายขึ้น  
ผูป้ระสบภยัจะไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทน 

 
3. ความส าคญัของการประกนัภยัต่อเศรษฐกิจ    เงินที่ไดจ้ากการเก็บเบี้ยประกนัภยั  เป็นแหล่ง

เงินทุนที่ส าคญัแหล่งหน่ึงของประเทศในการกูย้มืมาลงทุนท าธุรกิจหรือขยายธุรกิจใหมี้ความ
เจริญกา้วหนา้  ส าหรับธุรกิจที่ท  าการประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองในทรัพยสิ์นที่ไดท้  าประกนัภยัไว ้ 
ท  าใหเ้กิดความมัน่คงในกิจการ 



ประโยชน์ของการประกันภยั 
1. ประโยชน์ต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 

 - ใหค้วามคุม้ครองต่อบุคคล  ครอบครัวและทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนั 
 - ช่วยปลูกฝังใหเ้กิดนิสยัประหยดัและช่วยให้เกิดการออม 

 
2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ ดงัน้ี 

 - ช่วยใหเ้กิดความมัน่คงในการประกอบธุรกิจ 
 - ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เพราะผูบ้ริหารไม่ตอ้งเสียเวลาเป็นกงัวลเก่ียวกบัการเส่ียงภยั 
 - ช่วยในการขยายเครดิต  ลดความเส่ียงของผูใ้ห้กูจ้ากหน้ีสูญ 
 - ช่วยใหเ้กิดเสถียรภาพในตน้ทุนการผลิต 
 - ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญกา้วหนา้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงภยั
มาก ๆ 

 
3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 

 - ช่วยระดมทุนเพือ่การพฒันาประเทศ 
 - ช่วยลดภาระแก่สงัคมและรัฐบาล 
 
การบริหารความเส่ียงภยั 
 ความเส่ียงภัย  คือ  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น  ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ก่อใหเ้กิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางดา้นร่างกายหรือทรัพยสิ์น  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียทางการเงิน 
 
ลักษณะของการเส่ียงภยัที่สามารถจะเอาประกนัภัยได้  มีดังนี้ 

1. ความเส่ียงภยันั้นควรเป็นความเส่ียงภยัที่แทจ้ริงและเป็นความเส่ียงภยัจ าเพาะ 
2. ความเส่ียงภยันั้นจะตอ้งมีหน่วยที่คลา้ยคลึงกนัเป็นจ านวนมาก 
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้น  ตอ้งเป็นอุบติัเหตุและไม่ไดเ้กิดจากการกระท า  โดยเจตนาของผูเ้อา

ประกนัภยั 
4. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ตอ้งสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตวัเงินได ้
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นตอ้งไม่เป็นมหนัตภยั 
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  ผูเ้อาประกนัตอ้งมีส่วนไดส่้วนเสียดว้ย 
7. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอ้งค านวณหรือประมาณได ้

 
 



การหาวธีิจัดการกับความเส่ียงภัย  โดยทัว่ไปแบ่งออกได้เป็น 
1. การหลีกเลี่ยงความเส่ียงภัย (RISK AVOIDANCE) 

โดยการพยายามหลีกเล่ียงงานหรือสาเหตุที่อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายนั้น 
 

2. การลดความเส่ียงภัย (RISK REDUCTION)  ท าไดโ้ดย 
 การป้องกันการเกิดความเสียหาย จะกระท าก่อนที่จะมีความเสียหายขึ้น เช่น การตรวจสภาพ
เคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 การควบคุมความเสียหาย กระท าในขณะหรือภายหลงัจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เช่นการที่
เจา้หนา้ที่ดบัเพลิงท าการดบัเพลิงที่เกิดขึ้นอยา่งทนัท่วงที 
 การแยกทรัพย์สิน  เช่นการตั้งโรงงานและโกดงัไวค้นละสถานที ่

 
3. การรับเส่ียงภัยไว้เอง (RISK RETENTION) 

คือการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภยัไวเ้อง  เน่ืองจากภยับางอยา่งอาจเล็กมาก  จนไม่
จ าเป็นตอ้งหาวจีดัการกบัความเส่ียงภยั เช่น ความเส่ือมสภาพของวสัดุส านกังาน การเอา
ประกนัภยัรถยนตแ์บบมีความรับผดิชอบต่อความเสียหายส่วนแรกไม่เกิน 1,000 บาท เป็นตน้ 
 

4. การโอนความเส่ียงภัย (RISK TRANFER) 
เป็นวธีิการจดัการกบัความเส่ียงภยัที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดวธีิหน่ึง ดว้ยการโอนความเส่ียงภยั
เก่ียวกบัความเสียหายทางการเงินและความรับผิดต่าง ๆ ไปใหบุ้คคลอ่ืนรับภาระแทน  ท าได ้2 วธีิ 
คือ 
 
4.1 การโอนความเส่ียงภัยในรูปแบบของการประกันภัย (INSURANCE TRANSFER)  
 
4.2 การโอนความเส่ียงภัยไปให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่การประกันภัย (NON- INSURANCE TRANSFER) 
 เช่น การจา้งบริษทัอ่ืนท าความสะอาดภายนอกอาคารสูง ๆ 

 

การประกนัภัย  สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
1. การประกนัชีวติ (Life Insurance) 
2. การประกนัวนิาศภยั (Non-Life Insurance) 

 
 



การประกันชีวิต 
 เป็นการบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ท  าใหเ้กิดการสูญเสีย
ชีวติ  หรือสูญเสียความสามารถในการหารายไดใ้นอนาคต  ในรูปแบบของเงินทดแทนที่จ่ายโดยบริษทั
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์  การออมทรัพยท์ี่เกิดขึ้นจากการประกนัชีวติเป็นผล
จากจ านวนเบี้ยประกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งจ่ายเงินจ านวนเท่า ๆ กนัอยา่สม ่าเสมอ  
 
ชนิดของการประกันชีวิต 

1. ประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลา (Term) เป็นกรมธรรมท์ี่มีอายจุ  ากดั บริษทัจะจ่ายเงินสินไหม
ใหผู้รั้บผลประโยชน์ หากผูเ้อาประกนัเสียชีวติในขณะที่กรมธรรมมี์ผลบงัคบั แต่ไม่มีเงินคืนเม่ือครบอายุ
กรมธรรม ์ตวัอยา่งการเลือกประกนัประเภทน้ี เช่น เพือ่การประกนัความเส่ียงในการผอ่นบา้น ถึงแมว้า่ผูท้ี่
เป็นรายไดห้ลกัของครอบครัวเกิดเสียชีวติ สมาชิกในครอบครัวซ่ึงเป็นผูรั้บประโยชน์ จะไดเ้งินประกนั
ส าหรับช าระค่าผอ่นต่อโดยไม่มีภาระทางการเงิน  

2. ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็นกรมธรรมท์ี่มีอายจุ  ากดั บริษทัจะจ่ายเงิน
จ านวนหน่ึงใหก้บัผูรั้บผลประโยชน์เม่ือเสียชีวติ แต่หากมีชีวติครบอายกุรมธรรมก์็จะมอบเงินจ านวนหน่ึง
ใหก้บัผูเ้อาประกนั 

3. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Wholelife) เป็นการรับประกนัชีวติตลอดอายผุูเ้อาประกนั (ในทาง
การคา้ 90-99 ปี)  

4. ประกันชีวิตแบบบ านาญ (Annuity) ลา้ยกบัแบบออมทรัพย ์โดยบริษทัประกนัชีวติจะเก็บเบี้ย
ประกนัจนถึงอายรุะดบัหน่ึงแลว้ทยอยจ่ายคืนเงินใหก้บัผูเ้อาประกนั 

และอาจมีความคุม้ครองอ่ืน ๆ เพิม่เติมเช่น  
การประกนัอุบติัเหตุและสูญเสียอวยัวะ (Accident and dismemberment), การประกนักรณีทุพพล

ภาพ (Total Disability) ,หรือ การประกนัสุขภาพ (Health Insurance) 
 

การประกันวินาศภยั (Non-Life Insurance)   
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance) 
2. การประกันทางทะเลและการขนส่ง (Marine Insurance) 
3. การประกันรถยนต์ (Motor Insurance) 
4. การประกันเบด็เตลด็ (Miscellaneous)  
 



1. การประกันอัคคภีัย (Fire Insurance) หมายถึง การประกนัภยัที่คุม้ครองทรัพยสิ์นจากภยัไฟ
ไหม ้ฟ้าผา่ และการระเบิดของแก๊สที่ใชหุ้งตม้หรือใหแ้สงสวา่งเพือ่การอยูอ่าศยั และยงั
สามารถขยายความคุม้ครองภยัอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 

2. การประกันทางทะเลและการขนส่ง (Marine Insurance) เป็นการประกนัภยัที่คุม้ครองความ
เสียหายของตวัเรือ และสินคา้ที่อยูร่ะหวา่งการขนส่งทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 

3. การประกันรถยนต์ (Motor Insurance)จะใหค้วามคุม้ครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัตวัรถ ผู ้
ขบัขี่รถยนตแ์ละผูโ้ดยสารที่ไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวติ บุคคลภายนอกที่ไดรั้บบาดเจบ็หรือ
เสียชีวติหรือทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกที่ไดรั้บความเสียหายหรือเม่ือรถคนัที่เอาประกนั
สูญหาย 
 

การประกันภยัรถยนต์  แบ่งออกเป็น 
การประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) การประกนัภยัรถยนตป์ระเภทหน่ึง  คุม้ครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัตวัรถยนตค์นั
ที่เอาประกนัภยั ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมห้รือรถยนตท์ี่ถูกโจรกรรม และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก ซ่ึงผูข้ยัขี่รถจะตอ้งรับผดิชอบ 

2) การประกนัภยัประเภทสอง  คุม้ครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัตวัรถยนตค์นัที่เอา
ประกนัภยัเฉพาะในกรณีที่มีสาเหตุมาจากไฟไหมห้รือการโจรกรรม  และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก  ซ่ึงผูข้บัขี่จะตอ้งรับผดิชอบ 

3) การประกนัภยัประเภทสาม  คุม้ครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก
ซ่ึงผูข้บัขี่รถจะตอ้งรับผดิชอบ 

4) การประกนัภยัประเภทส่ี  คุม้ครองความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอกเฉพาะความ
รับผดิชอบต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอก โดยจ านวนเงินคุม้ครองจ านวน 100,000 บาท 
ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

 
การประกันภยัรถภาคบังคบั (Compulsory Motor Insurance)  
หมายถึงการประกนัภยัรถประเภทที่ กฎหมายให้เจา้ของรถซ่ึงใชห้รือมีรถไวเ้พือ่ใช ้ตอ้งจดัใหมี้

การประกนัความเสียหายส าหรับ ผูป้ระสบภยัโดยประกนั ภยักบับริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนั
วนิาศภยัที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ กิจการประเภทการประกนัภยัรถ โดยรัฐบาลมีเจตจ านงเพือ่ใหเ้กิด
ความคุม้ครองแก่ชีวติ ร่างกายของประชาชนที่ประสบภยัเป็นส าคญั  
 
 



พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ (พ.ร.บ.) 
 
สรุปเหตุผลและนโยบายในการตราพระราชบญัญติัฯ ของรัฐบาลไดด้งัน้ีคอื  
 
(1) เพือ่คุม้ครองและใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ระสบภยัจากรถ ซ่ึงไดรั้บอนัตรายความเสียหายแก่
ชีวติ ร่างกาย ใหไ้ดรั้บการชดใชค้่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องตน้อยา่งทนัท่วงทีและแน่นอน จึงตอ้งตรา 
พระราชบญัญติัน้ีขึ้นมาบงัคบั  
 
(2) เพือ่ใหพ้ระราชบญัญติัน้ีเป็นหลกัประกนัวา่ผูป้ระสบภยัจากรถ จะไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายและ
ค่าเสียหาย เบื้องตน้อยา่งแน่นอนและทนัท่วงที และเป็นหลกัประกนัไดว้า่สถานพยาบาลทุกแห่งจะไดรั้บ
เงินค่ารักษาพยาบาล อยา่งแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแต่ผูป้ระสบภยัจากรถดงักล่าว  
 
(3) เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจประกนัภยั ใหมี้ส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู ้
ประกนัภยั อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุจากรถ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของ
ผูป้ระสบภยัและครอบ ครัวแลว้ ยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในดา้นสวสัดิสงเคราะห์อีกดว้ย 
 
ผู้มีหน้าที่ต้องท าประกันภัยรถภาคบังคบั (พ.ร.บ.) 
 
1. เจา้ของรถ (ผูมี้กรรมสิทธ์ิในรถ)  
 
2. ผูเ้ช่าซ้ือรถ (ผูค้รอบครองรถในฐานะผูเ้ช่าซ้ือรถ) 
 
3. เจา้ของรถซ่ึงน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว  
 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มกีารท าประกนัภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ก าหนดให้ระวางโทษ ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
 
 
 
 
 



 
ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย พ.ร.บ. 
 

รถที่ตอ้งท าประกนัภยัตาม พ.ร.บ. ไดแ้ก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
กฎหมายวา่ดว้ยการ ขนส่งทางบก กฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท์หารที่เจา้ของมีไวใ้ชห้รือมีไวเ้พือ่ใช ้ไม่วา่รถ
ดงักล่าวจะเดินดว้ยก าลงั เคร่ืองยนต ์ก าลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถสามลอ้
เคร่ือง รถยนตโ์ดยสาร รถบรรทุก หวัรถลากจูง รถพว่ง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ 
 

ดงันั้น รถบางประเภทที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเขา้ข่ายวา่รถนั้นเดินดว้ย
ก าลงัเคร่ืองยนต ์ก าลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน ให้จดัเป็นรถที่ตอ้งท าประกนัภยัตาม พ.ร.บ.  
 
รถที่รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกนัภัย พ.ร.บ. 
 
1. รถส าหรับเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์พระรัชทายาท และผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ 
 
2. รถของส านกัพระราชวงัที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวงัก าหนด 
 
3. รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ รถยนตท์หาร  
 
4. รถของหน่วยงานธุรการขององคก์รที่จดัตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระของ
องคก์รใด ๆ ที่ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
 
ผู้มีหน้าที่รับประกนัตาม พ.ร.บ. 
 
1. ผูป้ระสบภยัจากรถอนัไดแ้ก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภยัจากรถ ไม่วา่จะเป็นผูข้บัขี่ ผูโ้ดยสารคนเดิน
เทา้ หาก ไดรั้บความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย อนามยั อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะไดรั้บความ
คุม้ครองตาม พ.ร.บ. น้ี  
 
2. ทายาทของผูป้ระสบภยัขา้งตน้ กรณีผูป้ระสบภยัเสียชีวติ  
 
 
 



 
อัตราเบีย้ประกันภัย พ.ร.บ. 
 

เน่ืองจากเป็นการประกนัภยัภาคบงัคบัที่กฎหมายก าหนดใหร้ถทุกคนัตอ้งท าประกนัภยัความ
เสียหายส าหรับผู ้ประสบภยั รัฐจึงก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภยัภาคบงัคบัน้ีใหต้  ่าที่สุดเพือ่จูงใจให้
ประชาชนเขา้สู่ระบบการประกนัภยั ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกนัตอ้งค  านึงถึงภาคธุรกิจ 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเส่ียงภยัของ รถเพือ่ใหธุ้รกิจที่รับประกนัภยัประเภทน้ีสามารถด าเนินการ
รับประกนัภยัไดด้ว้ย จึงเป็นที่มาของหลกั No Loss No Profit คือ หลกัของไม่ขาดทุนแต่ไม่ไดก้  าไร ซ่ึงใน
การประกาศอตัราเบี้ยประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ. กรมการประกนั ภยัมีการพจิารณาทบทวนและปรับปรุง
อตัราเบี้ยประกนัภยัให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเส่ียงภยัที่แทจ้ริงในปัจจุบนั เป็นระยะๆ เช่น การเพิม่และ
ลดอตัราเบี้ยประกนัภยัของรถบางประเภท หรือการเพิม่ค่าเสียหายเบื้องตน้ (15,000 บาท เป็น 35,000 
บาท) และค่าสินไหมทดแทนส่วนเกิน (จาก 800,000 เป็น 100,000 บาท กรณีเสียชีวติ) และ ปัจจุบนั
กรมการประกนัภยัมีสัง่นายทะเบียนก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภยั พ.ร.บ.เป็นอตัราเบี้ยคงที่อตัราเดียวแยก
ตาม ประเภทรถ และลกัษณะการใชร้ถ บริษทัไม่สามารถคิดเบี้ยประกนัภยัต่างจากที่นายทะเบียนก าหนด
ได ้ 
 
วิธีการจัดท าประกนัภัย 
 
1. ถ่ายเอกสารคู่มือการจดทะเบียนรถ และบตัรประจ าตวัประชาชน  
 
2. น าเอกสารไปติดต่อบริษทัประกนัภยัที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัภยัรถ รวมถึงสาขาของ
บริษทัทัว่ ประเทศ แจง้ความประสงคข์องท าประกนัภยัรถตามกฎหมาย 
 
3. รับกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงจะเป็นใบเสร็จรับเงินดว้ย 
 
4. รับเคร่ืองหมายแสดงวา่มีการประกนัภยั พร้อมตรวจสอบขอ้มูลบนเคร่ืองหมายใหถู้กตอ้ง เช่น ช่ือ
บริษทัประกนัภยั ช่ือรถ หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขตวัถงั ระยะเวลาส้ินสุด และน าไปติดไวท้ีก่ระจก
รถดา้นใน หรือหากเป็นรถ ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่รถยนตต์อ้งติดไวใ้นที่ๆ สามารถเห็นไปไดช้ดัเจน  
 
 
 
 



 
บทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญิติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
 

เจา้ของรถหรือผูเ้ช่าซ้ือรถผูใ้ด ไม่จดัใหมี้การประกนัภยัตาม พ.ร.บ.น้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000.-บาท ผูใ้ดน ารถที่ไม่ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัตาม พ.ร.บ. น้ีมาใช ้ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000.- บาท  
 

เจา้ของรถหรือผูเ้ช่าซ้ือรถผูใ้ด ไม่ติดเคร่ืองหมายแสดงวา่มีการประกนัภยัตาม พ.ร.บ.น้ี ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่ เกิน 1,000 บาท  
 

ผูป้ระสบภยัผูใ้ดยืน่ค  าขอรับชดใชค้่าเสียหายเบื้องตน้ โดยทุจริตหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเทจ็
เพือ่ขอรับค่าเสีย หายเบื้องตน้ตามกฎหมายน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000.- 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 

บริษทัประกนัวนิาศภยัซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการรับประกนัภยัรถบริษทัใดฝ่าฝืนไม่
ยอมรับประกนัภยัตาม กฎหมายน้ี ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000.- บาท ถึง 250,000.- บาท  
 

เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผูป้ระสบภยัจากรถที่บริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้หากบริษทัใดไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้อง ตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยั (หรือทายาท) ใหเ้สร็จส้ินภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอ
จากผูป้ระสบภยั ตอ้งระวาง โทษปรับตั้งแต่ 10,000.-บาท ถึง 50,000.-บาท  
 
ความคุ้มครองเบือ้งต้นตาม พ.ร.บ. 
 

ผูป้ระสบภยัจะไดรั้บความคุม้ครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจบ็
และเป็นค่าปลงศพ ในกรณีเสียชีวติ โดยไม่ตอ้งรอพสูิจน์ความผดิ บริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูป้ระสบภยั/
ทายาทของผูป้ระสบภยั ภายใน 7 วนั นบัแต่บริษทัไดรั้บค าร้องขอค่าเสียหายดงักล่าวเรียกวา่ ค่าเสียหาย
เบื้องตน้ โดยมีจ านวนเงินดงัน้ี  
 

กรณีบาดเจบ็ จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลตามที่ จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  
 



กรณีเสียชีวติ จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นค่าปลงศพและค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการศพ
จ านวน 35,000 บาท  

กรณีเสียชีวติภายหลงัการรักษาพยาบาล จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท รวมแลว้จะไดรั้บค่าเสียหายเบื้องตน้ไม่เกิน 
50,000 บาท  
 
ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบือ้งต้น 
 

เป็นค่าเสียหายที่บริษทัจะชดใชใ้หภ้ายหลงัจากที่มีการพสูิจน์ความรับผดิตามกฎหมายแลว้ โดย
บริษทัที่ รับประกนัภยัรถที่เป็นฝ่ายผดิตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายแก่ผูป้ระสบภยั/ทายาทผูป้ระสบภยั 
เม่ือรวมกบัค่า เสียหายเบื้องตน้ที่ผูป้ระสบภยั/ทายาทไดรั้บแลว้ เป็นดงัน้ี  

- กรณีบาดเจบ็ เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลรวมกบัค่า
สินไหมทดแทน ไม่เกิน 50,000 บาท  
 

- กรณีเสียชีวติ หรือสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพ จ านวน 100,000 บาท ไม่วา่จะมีการ
รักษาพยาบาลหรือไม่ ถา้มี ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวติใหน้ ามารวมดว้ย และรวมแลว้เท่ากบั 100,000 
บาท  
 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั ตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มี

หนา้ที่จ่ายค่า เสียหายเบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั หากผูป้ระสบภยัไม่ไดรั้บการชดใชจ้ากบริษทัประกนัภยั 
หรือเจา้ของรถที่ไม่จดัให ้มีประกนัภยั หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได ้เช่น รถชนแลว้หนี หรือ
เจา้ของรถที่ไม่จดัใหมี้ประกนัภยัไม่จ่าย ค่าเสียหาย ฯลฯ โดยค่าเสียหายเบื้องตน้ที่สามารถจ่ายได ้คือ ค่า
รักษาพยาบาลกรณีไดรั้บบาดเจบ็ตามที่รักษาจริง ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพกรณีเสียชีวติ จ  านวน 
35,000 บาท แต่หากผูป้ระสบภยัไดรั้บบาดเจบ็และต่อ มาเสียชีวติในภายหลงั ผูป้ระสบภยัที่เสียชีวติจะ
ไดรั้บค่ารักษาพยาบาลตามที่รักษาจริงไม่เกิน 15,000 บาท และ ค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท ซ่ึงรวม
แลว้ไม่เกินจ านวน 50,000 บาท การยืน่ขอรับค่าเสียหายเบื้องตน้จาก กองทุนฯ ผูป้ระสบภยัหรือทายาท
ตอ้งยืน่ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  
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