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การค านวณอัตราเบีย้ประกันภยั ปี 2523

ส่วนท่ี 2
ความเสียหายต่อ

รถยนต์
- 3.1  กช.
- 3.1 ลท .
- 3.1  ลจ.
- 3.1  ลอ.
- 3.1  จจ.
- 3.1 ภยัอ่ืน

ส่วนท่ี 1
ความรบัผิดต่อบคุค
ภายนอก และผส..

- 2.1 บจ. พืน้
- 2.1 บจ. เพ่ิม
- 2.2 ผส.
- 2.3 ทส. พืน้
- 2.3 ทส. เพ่ิม

ส่วนท่ี 3
เอกสารแนบท้าย

- ร.ย. 4.1 อบุติัเหตสุ่วนบุคคล
- ร.ย. 4.2 ค่ารกัษาพยาบาล  
- ร.ย. 4.4 อปุกรณ์ตกแต่ง
- ร.ย. 4.6 ประกนัตวัผูข้บัข่ี

+ +



การค านวณอัตราเบีย้ประกันภยั ปี 2523

ทุนประกัน เบีย้ 2.1 เบีย้ 2.2 เบีย้ 2.3
รถหาย การชน บจ.พืน้ บจ.เพิ่ม ผส. ทส.พืน้ ทส.เพิ่ม
640,000 640,000 590 220 105 575 170

เบีย้ 3.1
หมื่นแรก กช. 1.2% ลท. 1.2% ลจ. 0.2% ลอ. จจ. 0.2% ภอ. 0.7%

1,640 9,200 7,680 1,280 500 1,280 4,480

เอกสารแนบท้ายภยัเพิ่ม
เบีย้ 4.1 เบีย้ 4.2 เบีย้ 4.4 เบีย้ 4.6 เบีย้สุทธิ เบีย้รวม

1,350 110 2,000 1,500 31,040 36,634
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แก้ไข – ปรับปรุง และประกาศใช้ในปี  2548



ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกาศใช้ในปี 2552



การค านวณอตัราเบีย้ประกนัภยั ปี 2543

วิธีการค านวณเบีย้ประกนัภยั

ตารางท่ี 4
เบีย้ประกนัภยัเพ่ิมตาม

เอกสารแนบท้าย

- ร.ย.01 อบุติัเหตสุ่วนบุคคล
- ร.ย.02 ค่ารกัษาพยาบาล 
- ร.ย.03 การประกนัตวัผูข้บัข่ี 

X X +

ตารางท่ี 1
-เบีย้

ประกนัภยั
พืน้ฐาน

- ขัน้ต า่
- ขัน้สงู

ตารางท่ี 2
เบีย้ประกนัภยัเพ่ิมตาม

ความเส่ียงภยั

- ลกัษณะการใช้รถยนต์
- ขนาด(ซีซี) จ านวนท่ีนัง่ / 
น ้าหนักบรรทุก

- อายผุูข้บัข่ี
- อายรุถยนต์
- จ านวนเงินเอาประกนัภยั
- กลุ่มรถยนต์

ตารางท่ี 3
เบีย้ประกนัภยั
เพ่ิมความ
คุ้มครอง

- บจ. / คน
- บจ. / ครัง้
- ทส. / ครัง้



การค านวณอัตราเบีย้ประกันภยั ปี 2543

รหัส เบีย้พืน้ฐาน ประเภทรถยนต์ ขนาดรถยนต์ กลุ่มรถ 

รถ เบีย้ ขัน้ ลักษณะการใช้ อัตรา C/S/W อัตรา กลุ่มที่ อัตรา 

110 8,500 สูง รถยนต์น่ังส่วนบุคคล 1.00 >=  2000 0.98 4 1.05

ทุนประกัน บจ/คน บจ/ครัง้ ทส/ครัง้ อุปกรณ์ รวมเบีย้ 

คุ้มครอง อัตรา X เบีย้สุทธิ คุ้มครอง อัตรา  คุ้มครอง อัตรา  คุ้มครอง อัตรา  พเิศษ 
ตาราง
1+2+3

640,000 2.55 22,303.58 1,000,000 1.022 10,000,000 1.000 5,000,000 1.031 1.00 23,500.88



การค านวณอัตราเบีย้ประกันภยั ปี 2543

ร.ย. 01 ชดเชย 52 สัปดาห์ ร.ย. 02 ร.ย. 03 รวมเบีย้ 

คุ้มครอง จน. เบีย้ สป.ละ เบีย้ คุ้มครอง จน. เบีย้ คุ้มครอง เบีย้ ตาราง 4

200,000 7 2,400 - - 200,000 7 175 200,000 1,000 3,575

เสียหาย เบีย้ประกัน 
ส่วนแรก สุทธิ รวม Vat 

- 27,076 29,087.82




