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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1/2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำคำกลำงรถยนต์ขนำดเล็กและรถยนต์ขนำดใหญ่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์ป้ายแดงประจ าเดือนธันวาคม 2562 ในโปรแกรมราคากลางรถยนต์ 

(TGIA BOOK) จ านวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่นหลัก 7 รุ่นย่อย เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้กับบริษัทสมาชิกได้สบืค้น โดยมีข้อมูลสะสมย้อนหลัง 15 ปี 
ประกอบด้วย

1. รถยนต์ขนาดเล็กที่เปิดตัวใหม่จ านวน 5 ยี่ห้อ 7 รุ่น มีข้อมูลสะสม ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2562 จ านวนทั้งสิ้น 55 ยี่ห้อ 614 รุ่น และ 4,592 รุ่นย่อย
2. รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลสะสม ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2562 จ านวนท้ังสิ้น 18 ยี่ห้อ 425 รุ่น 

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบริษัทประกันภัยเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) ได้ที่ http://app.tgia.org/wage/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายวิทยา มหาพรม หรือนายธณกร ธนวัตพลชัย โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1211 หรือ1209

เง่ือนไข
รำคำ 

(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)
1.สมำชิกชมรม Young Insurers Club 6,900 บาท/ท่าน
2.ไม่ใช่สมำชิกชมรม Young Insurers Club

2.1 สมัคร 1 ท่ำน 8,900 บาท/ท่าน
2.2 สมัคร 2 ท่ำน 14,900 บาท

http://app.tgia.org/wage/
https://www.tgia.org/develop/newsandevents-detail-TH_901_1


2ปีที่ 5 ฉบับที่ 1/2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1101-1105 หรือ ต่อ 1201-1212

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ

วันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 คณะกรรมการกฎหมายและ

กฎระเบียบ

การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความ

พร้อมส าหรับพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ห้องประชุม 501 ช้ัน 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เวลา 12.00-16.30 น.

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกรำคม 2563 คณะกรรมการประกันภัย

ทรัพย์สิน

การประชุมช้ีแจง เอกสารแนบท้าย

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย

ทรัพย์สิน (แบบ ทส.1.17-1.27) ครั้งที่ 2

ห้องประชุม 501 ช้ัน 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เวลา 09.30-12.00 น.

วันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 2563 ชมรมสินไหมยานยนต์ โครงการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและ

ปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อ

ฉลประกันภัย ครั้งท่ี 2

โรงแรมชฎา แอท นคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 คณะกรรมการประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ร่าง) คู่มือ

ปฏิบั ติ ชนิ ดหรื อประ เภทของการ

รักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การ

บริการทางการแพทย์หรือการบริการอื่น

ของสถานพยาบาล 

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

กำรปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ได้จัดท าร่างการปรับปรุง

แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยมีประเด็นสาระส าคัญที่มีการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ใน

กรณีสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน ตามจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท แต่ในกรณีที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2 ล้านบาท ชดใช้ขั้นต่ า 2 ล้านบาท ส่วนท่ีเกินกว่า 2 ล้านบาท 
ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วม หรือกรณีกรมธรรม์ประกันภัยซ้ าซ้อนให้ใช้หลักเฉลี่ย
จ่ายโดย 2 ล้านบาทแรก เฉลี่ยจ่ายตามวงเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามสัดส่วน และในส่วนเกิน 2 ล้านบาท ให้ชดใช้ตามความเสียหายที่
แท้จริง

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ปรับเพิ่มการคุ้มครองผู้ประสบภัย ในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพอย่างถาวร ญเสียมือ
สองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) และสูญเสียมือหน่ึงข้าง
ตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่  ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 500,000 บาทต่อหน่ึงคน และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วม หรือกรณีกรมธรรม์ประกันภัยซ้ าซ้อน ส าหรับความ
คุ้มครองกรณีบาดเจ็บ บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กันตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกินวงเงินความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย
แต่ในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน และรวมทุกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไม่
เกินจ านวนเงินความคุ้มครองที่จะได้รับตามแต่ละกรณีของความเสียหายที่ผู้ประสบภัยได้รับ 

“กรมธรรม์ประกันภัย และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจใหม่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในไตร
มาส 2 ของปี 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563)”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1204 


