
การพิจารณารบัประกนัภยั
รถเก๋ง



รถเก๋ง CITY CAR กลุ่ม 5

HONDA CITY NISSAN ALMERA

TOYOTA VIOS



รถเก๋ง CITY CAR กลุ่ม 5

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์=< 1500 CC

ระบบความปลอดภยัปานกลาง

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดไุม่แขง็แรง

ราคา ประมาณ  450,000  - 650,000  บาท



รถเก๋ง CITY CAR กลุ่ม 5

กลุ่มผูใ้ช้รถ

วยัรุ่นอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ซ่ึงครอบครวัซ้ือรถให้

วยัเร่ิมต้นท างาน อายปุระมาณ 22+  โดยซ้ือเป็นรถยนตค์นัแรก

ครอบครวัรุ่นใหม่  อาจมีลกูเลก็ๆ เป็นรถคนัแรกของครอบครวั

กลุ่มผูส้งูอาย ุ(50+) อาจเป็นรถคนัท่ี 2 – 3  ใช้ขบัใกล้ๆ

รายได้เฉล่ีย  < 20,000 บาท / เดือน



รถเก๋ง CITY CAR กลุ่ม 5

ความเส่ียงภยั

ผูข้บัข่ีอายนุ้อย 

ใช้รถความเรว็สงู

ใช้รถไม่ตรงสมรรถนะของรถ

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดไุม่แขง็แรง



รถเก๋ง CITY CAR กลุ่ม 5

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถ

พิจารณาข้อมลูผูท้ าประกนั เช่น  อาย ุ / อาชีพ

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปี ท่ีได้รบัใบอนุญาาต

ลกัษณะการตกแต่งเพ่ิมเติม

สถานท่ีซ้ือ และ จดัซ่อมตวัถงัและสี



รถเกง๋ กลุ่ม 4

แบ่งตามลกัษณะรถและการใช้งาน

Compact Car

Super Utility Vehicle (SUV)



รถเกง๋ กลุ่ม 4

Compact Car

TOYOTA COROLLA ALTIS

NISSAN SYLPHYNISSAN PULSAR



รถเกง๋ กลุ่ม 4

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์1600 CC – 2000CC

ระบบความปลอดภยัปานกลาง

ระบบอ านวยความสะดวก เช่น Navigator

ราคา ประมาณ  800,000  - 1,200,000  บาท



รถเกง๋ กลุ่ม 4

กลุ่มผูใ้ช้รถ

วยัเร่ิมต้นท างาน อายรุะหว่าง 25 – 35 ปี

ใช้เป็นรถครอบครวัขนาดเลก็ ๆ

รายได้เฉล่ีย 20,000 – 30,000  บาท / เดือน



Super Utility Vehicle (SUV)

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

TOYOTA FORTUNERNISSAN X-TRAIL



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 4

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000 CC – 3000CC

ระบบขบัเคล่ือน 2WD และ 4WD

ระบบอ านวยความสะดวก เช่น Navigator

ราคา ประมาณ  1,200,000  - 1,800,000  บาท

ระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 4

กลุ่มผูใ้ช้รถ

วยัท างาน อายรุะหว่าง 35 – 40 ปี

รายได้เฉล่ีย > 30,000 บาท / เดือน

สามารถใช้ประจ าวนั และเดินทางท่องเท่ียว

เป็นรถคนัท่ี 2 -3 ของครอบครวั



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 4

ความเส่ียงภยั

ใช้ลกัษณะครอบครวั ท าให้ผูข้บัข่ีมีความระมดัระวงั

โครงสร้างตวัรถมีสมรรถนะและความปลอดภยัค่อนข้างสงู



รถเกง๋ กลุ่ม 4

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถยนต์

พิจารณาข้อมลูผูท้ าประกนั เช่น  อาย ุ / อาชีพ

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปี ท่ีได้รบัใบอนุญาาต

ลกัษณะการตกแต่งเพ่ิมเติม



รถเกง๋ กลุ่ม 3

แบ่งตามลกัษณะรถและการใช้งาน

Compact Car

Super Utility Vehicle (SUV)

Multi Purpose Vehicle (MPV)



Compact Car กลุ่ม 3

TOYOTA CAMRY NISSAN TEANA

HONDA ACCORD



Compact Car กลุ่ม 3

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000CC – 2500CC

ระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดแุขง็แรง

ราคา ประมาณ  1,200,000  - 1,800,000  บาท



Compact Car กลุ่ม 3

กลุ่มผูใ้ช้รถ

อายปุระมาณ 35 ปีขึน้ไป

รายได้เฉล่ีย > 30,000 บาท / เดือน

ระดบัหวัหน้างาน หรือผูบ้ริหารระดบัต้น - กลาง

ใช้เป็นรถครอบครวัได้



Compact Car กลุ่ม 3

ความเส่ียงภยั

ผูใ้ช้มีประสบการณ์ในการขบัรถมานาน

โครงสร้างตวัรถมีระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู

ใช้เป็นรถครอบครวัจะเพ่ิมความระมดัระวงัในการใช้



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 3

HONDA CR V ISUZU MU X

MITSUBISHI PAJERO SPORT



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 3

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000CC – 3000CC

ระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดแุขง็แรง

บรรทกุส่ิงของได้เยอะ เช่น จกัรยาน

ราคา ประมาณ  1,200,000  - 1,800,000  บาท



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 3

กลุ่มผูใ้ช้รถ

อายปุระมาณ 35 ปีขึน้ไป

รายได้เฉล่ีย > 30,000 บาท / เดือน

ชอบท ากิจกรรม หรอืท่องเท่ียว ออกทริป

เป็นรถครอบครวัได้

เป็นรถคนัท่ี 2 หรือ 3 ของครอบครวั



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 3

ความเส่ียงภยั

ผูใ้ช้มีประสบการณ์ในการขบัรถมานาน

โครงสร้างตวัรถมีระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู

ใช้เป็นรถครอบครวัจะเพ่ิมความระมดัระวงัในการใช้



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 3

HONDA FREED KIA GRAND CARNIVAL

TOYOTA INNOVA



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 3

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์1500CC – 2500CC

ระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดแุขง็แรง

บรรทกุส่ิงของได้เยอะ เช่น จกัรยาน

ราคา ประมาณ  1,200,000  - 1,800,000  บาท



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 3

กลุ่มผูใ้ช้รถ

อายปุระมาณ 35 ปีขึน้ไป

รายได้เฉล่ีย > 30,000 บาท / เดือน

เป็นรถครอบครวั อาจจะมีเดก็ๆ หรอื ผูส้งูอายุ

ชอบท ากิจกรรม หรอืท่องเท่ียว ออกทริป

เป็นรถคนัท่ี 2 หรือ 3 ของครอบครวั



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 3

ความเส่ียงภยั

ผูใ้ช้มีประสบการณ์ในการขบัรถมานาน

โครงสร้างตวัรถมีระบบความปลอดภยัค่อนข้างสงู

ใช้เป็นรถครอบครวัจะเพ่ิมความระมดัระวงัในการใช้



รถกลุ่ม 3

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถยนต์

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปี ท่ีได้รบัใบอนุญาาต

พิจารณาข้อมลูผูท้ าประกนั เช่น  อาย ุ / อาชีพ

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

รายละเอียดตวัแทนจ าหน่าย  และบริการหลงัการขายของตวัแทน
จ าหน่าย



รถเกง๋ กลุ่ม 2

แบ่งตามลกัษณะรถและการใช้งาน

Luxury Cars

Sports Cars

Super Utility Vehicle (SUV)

Multi Purpose Vehicle (MPV)



Luxury Cars กลุ่ม 2

Luxury Cars

VOLVO S90

BMW Series 7 BENZ S Class



Luxury Cars กลุ่ม 2

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000 CC – 5000CC

ระบบความปลอดภยัสงู

ระบบอ านวยความสะดวก ครบถ้วน

บางย่ีห้อ / รุ่น  น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  3,000,000  - 15,000,000  บาท



Luxury Cars กลุ่ม 2

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ผูบ้ริหารระดบักลาง - สงู

ข้าราชการระดบัสงู , นักการเมือง

ต้องการการยอมรบัจากสงัคม

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

มีคนขบัหรือ รถน าขบวน

รายได้เฉล่ีย  > 70,000 บาท / เดือน



Luxury Cars กลุ่ม 2

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัต า่

โครงสร้างตวัรถมีความปลอดภยัสงู

ผูข้บัข่ีมีความช านาญา



Sports Cars กลุ่ม 2

Sports Cars

BENZ

BMWAUDI



Sports Cars กลุ่ม 2

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์1500 CC – 3500CC

ใช้ความเรว็ได้สงู

ระบบอ านวยความสะดวก ครบถ้วน

บางย่ีห้อ / รุ่น  น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  3,000,000  - 12,000,000  บาท



Sports Cars กลุ่ม 2

กลุ่มผูใ้ช้รถ

กลุ่มวยัรุ่น อาย ุ18 – 25 ปี ฐานะดี

นักแสดง - นักร้อง

ต้องการการยอมรบัจากกลุ่มเพ่ือน

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

ต้องการการยอมรบัจากกลุ่มเพ่ือน

รายได้เฉล่ีย  > 150,000 บาท / เดือน



Sports Cars กลุ่ม 2

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัสงู เน่ืองจากเป็นรถใช้ความเรว็

โครงสร้างตวัรถเบา

ผูข้บัข่ีอายนุ้อย ขาดความระมดัระวงั



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 2

Super Utility Vehicle (SUV)

LEXUS

BMWBENZ



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 2

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000 CC – 4000CC

มีความปลอดภยั และอปุกรณ์อ านวยความสะดวกครบ

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดท่ีุแขง็แรง

บรรทกุส่ิงของได้เยอะ

บางย่ีห้อ / รุ่น น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  4,000,000  - 10,000,000  บาท



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 2

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ผูบ้ริหารระดบักลาง – สงู, ข้าราชการระดบัสงู , นักการเมือง

ต้องการการยอมรบัจากสงัคม

ใช้เป็นรถครอบครวั

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

ใช้เป็นรถครอบครวั

รายได้เฉล่ีย > 150,000 บาท / เดือน



Super Utility Vehicle (SUV) กลุ่ม 2

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัต า่

โครงสร้างตวัรถมีความปลอดภยัสงู

ผูข้บัข่ีมีความช านาญา



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 2

Multi Purpose Vehicle (MPV)

BENZ TOYOTA

HYUNDAI



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 2

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000 CC – 3000CC

มีความปลอดภยั และอปุกรณ์อ านวยความสะดวกครบ

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดท่ีุแขง็แรง

บรรทกุส่ิงของได้เยอะ

บางย่ีห้อ / รุ่น น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  4,000,000  - 10,000,000  บาท



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 2

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ผูบ้ริหารระดบักลาง – สงู, ข้าราชการระดบัสงู , นักการเมือง

ใช้เป็นรถครอบครวั , รองรบัผูส้งูอายุ

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

รายได้เฉล่ีย  > 150,000 บาท / เดือน



Multi Purpose Vehicle (MPV) กลุ่ม 2

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัต า่

โครงสร้างตวัรถมีความปลอดภยัสงู

ผูข้บัข่ีมีความช านาญา

ส่วนใหญ่ามีคนขบัรถ



รถเกง๋ กลุ่ม 2

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถโดยละเอียด

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

พิจารณาข้อมลูผูท้ าประกนั เช่น อาย ุ/ อาชีพ

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปีท่ีได้รบัใบอนุญาาต



รถเกง๋ กลุ่ม 2

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ลกัษณะการใช้งาน

ส าเนาใบสัง่ซ้ือ , ส าเนาสญัาญาาซ้ือขาย, ส าเนาใบรบัรถ

สถานท่ีซ้ือ และจดัซ่อมตวัถงัและสี



รถเกง๋ กลุ่ม 1

แบ่งตามลกัษณะรถและการใช้งาน

Super Executive Cars

Super Sport Cars 

Super Utility Vehicle



Super Executive Cars กลุ่ม 1

BENTLEY

ROLLSROYCE



Super Executive Cars กลุ่ม 1

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2000CC – 6000CC

ระบบความปลอดภยั และส่ิงอ านวยความสะดวกสงูมาก

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดแุขง็แรง

น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  15,000,000 - 35,000,000 บาท       
(ขึ้นกบัการตกแต่งและวสัดท่ีุใช้)



Super Executive Cars กลุ่ม 1

กลุ่มผูใ้ช้รถ

เช้ือพระวงศ ์

เจ้าของธรุกิจขนาดใหญ่า , ข้าราชการระดบัสงู , นักการเมือง

ใช้รถเพ่ือแสดงฐานะทางสงัคม

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

มีคนขบัประจ าหรือรถน าขบวน

รายได้เฉล่ีย > 1,000,000 บาท / เดือน



Super Executive Cars กลุ่ม 1

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัต า่

โครงสร้างตวัรถมีระบบความปลอดภยัสงูมาก

ไม่ได้ใช้เป็นประจ าทกุวนั



Super Sport Cars กลุ่ม 1

FERRARI

MCLARENS

LAMBORGHINI



Super Sport Cars กลุ่ม 1

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์3000CC – 6000CC

ระบบความปลอดภยั และส่ิงอ านวยความสะดวกสงู

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดนุ ้าหนักเบา

ใช้ความเรว็สงู

น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  15,000,000 - 40,000,000 บาท       
(ข้ึนกบัการตกแต่งและวสัดท่ีุใช้)



Super Sport Cars กลุ่ม 1

กลุ่มผูใ้ช้รถ

อายปุระมาณ 22 ปีขึน้ไป ครอบครวัฐานะดี

นักแสดง , นักร้อง , Net Idol

ต้องการการยอมรบัจากกลุ่มเพ่ือน

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

รายได้เฉล่ีย  > 700,000 บาท /เดือน



Super Sport Cars กลุ่ม 1

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัสงู เน่ืองจากเป็นรถใช้ความเรว็

โครงสร้างตวัรถมีน ้าหนักเบา

ผูข้บัข่ีอายนุ้อยขาดความระมดัระวงั



Super Utility Vehicle กลุ่ม 1

CADILLAC

PORSCHE

HONDA ODYSSEY



Super Utility Vehicle  กลุ่ม 1

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์2500CC – 4000CC

ระบบความปลอดภยั และส่ิงอ านวยความสะดวกสงู

ใช้ความเรว็ปานกลาง

ใช้เป็นรถครอบครวั

น าเข้าจากต่างประเทศ

ราคา ประมาณ  3,000,000 - 10,000,000 บาท       
(ขึน้กบัการตกแต่งและวสัดท่ีุใช้)



Super Utility Vehicle  กลุ่ม 1

กลุ่มผูใ้ช้รถ

เจ้าของกิจการ , ผูบ้ริหารระดบัสงู, ข้าราชการระดบัสงู, นักการเมือง

นักแสดง , นักร้อง , Net Idol

เพ่ือบ่งบอกฐานนะทางสงัคม

ใช้เป็นรถครอบครวั

มีรถหลายคนั ตามประเภทการใช้งาน

รายได้เฉล่ีย  > 700,000 บาท /เดือน



Super Utility Vehicle  กลุ่ม 1

ความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยัต า่ 

โครงสร้างตวัรถมีความปลอดภยัสงู

ผูข้บัข่ีมีความช านาญา



รถเกง๋ กลุ่ม 1

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถโดยละเอียด

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

พิจารณาข้อมลูผูท้ าประกนั เช่น อาย ุ/ อาชีพ

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปีท่ีได้รบัใบอนุญาาต



รถเกง๋ กลุ่ม 1

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ลกัษณะการใช้งาน

ส าเนาใบสัง่ซ้ือ , ส าเนาสญัาญาาซ้ือขาย, ส าเนาใบรบัรถ

สถานท่ีซ้ือ และจดัซ่อมตวัถงัและสี



ใช้ส่วนบคุคล

บคุคล นิติบคุคล

ให้เช่า ใช้ในกิจการ ให้เช่า

รหสั 120รหสั 110 รหสั 120รหสั 110

6กก  1234
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายด า)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถเก๋ง


