
การพิจารณารบัประกนัภยั
รถปิคอพั



รถปิคอพัตอนเดียว

MITSUBISHI TRITON SINGLECAB TOYOTA HILUX REVO STANDARDCAB

ISUZU D-MAX SPARK



รถปิคอพัตอนเดียว

ลกัษณะการต่อเติม

รถบรรทกุตู้แห้ง รถบรรทกุตู้เยน็



รถปิคอพัตอนเดียว

รถบรรทกุท่อเหลก็ รถบรรทกุคอกเหลก็

ลกัษณะการต่อเติม



รถปิคอพัตอนเดียว

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์1900 – 3000CC

ระบบความปลอดภยัต า่

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดไุม่แขง็แรง

ราคาประมาณ 500,000 - 630,000 บาท



รถปิคอพัตอนเดียว

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ใช้ส่วนบคุคล แต่ต้องการบรรทกุส่ิงของด้วย

พ่อค้า – แม่ค้า , เกษตรกร

ผูป้ระกอบการรายเลก็

รายได้เฉล่ีย 20,000 บาท / เดือน



รถปิคอพัตอนเดียว

ความเส่ียงภยั

การบรรทุกน ้าหนักเกิน หรือ ขนาดความยาว / สงู ท่ีบรรทกุมาก เกินไป

อปุกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ยาง  อาจท าให้ยางระเบิด

ใช้ความเรว็สงู ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร

สภาพถนน , ฝนตก , หมอก

ผูข้บัข่ี ขาดความช านาญ , การใช้สารกระตุ้น , ขบัรถเรว็ ต้องการท า
เท่ียว



รถปิคอพัตอนเดียว

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถ รวมทัง้อปุกรณ์

พิจารณาลกัษณะการประกอบธรุกิจ ของผูป้ระกอบการ

ลกัษณะการต่อเติม , อปุกรณ์เพ่ิมพิเศษ

สถานท่ีซ้ือ และ จดัซ่อมตวัถงัและสี

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปีท่ีได้รบัใบอนุญาต



บรรทกุบคุคล

บคุคล นิติบคุคล

บรรทกุรบัจ้าง บรรทกุ (ในกิจการ) บรรทกุรบัจ้าง

รหสั 320รหสั 320 รหสั 320รหสั 320

ผข  0995
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายเขียว)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถปิคอพัตอนเดียว



รถปิคอพัตอนครึง่

ISUZU D-MAX SPACECABFORD RANGER OPENCAB

TOYOTA HILUX REVO SMARTCAB MITSUBISHI TRITON MEGACAB



รถปิคอพัตอนครึง่

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์1900 – 3000CC

ตวัรถแบบ มาตรฐาน หรือ ยกสงู

ระบบขบัเคล่ือน 2WD และ 4WD

บรรทกุส่ิงของได้เยอะ

ช่วง CAB สามารถบรรจผุูโ้ดยสารได้

ราคาประมาณ 600,000 - 800,000 บาท

ตวัรถแบบ มาตรฐาน หรือ ยกสงู



รถปิคอพัตอนครึง่

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ใช้ส่วนบคุคล และต้องการบรรทกุส่ิงของด้วย

พ่อค้า – แม่ค้า เกษตรกร

ผูป้ระกอบการรายเลก็

รายได้เฉล่ีย 20,000 บาท / เดือน



รถปิคอพัตอนครึง่

ความเส่ียงภยั

การบรรทุกน ้าหนักเกิน หรือ ขนาดความยาว / สงู ท่ีบรรทกุมาก เกินไป

อปุกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ยาง  อาจท าให้ยางระเบิด

ใช้ความเรว็สงู ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร

สภาพถนน , ฝนตก , หมอก



รถปิคอพัตอนครึง่

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถ รวมทัง้อปุกรณ์

ลกัษณะการใช้งาน

ลกัษณะการต่อเติม , อปุกรณ์เพ่ิมพิเศษ

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปีท่ีได้รบัใบอนุญาต



ใช้ส่วนบคุคล

บคุคล นิติบคุคล

รบัจ้าง / ค้าขาย โดยสาร บรรทกุ

รหสั 320รหสั 210 รหสั 320รหสั 220

ผข  0995
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายเขียว)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถปิคอพัตอนครึ่ง



ปิคอพั  4 ประตู

FORD RANGER DOUBLECAB ISUZU D-MAX CAB 4

TOYOTA HILUX REVO DOUBLECABNISSAN NAVARA DOUBLECAB



รถปิคอพั 4 ประตู

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ขนาดเคร่ืองยนต ์1900CC – 3000CC

ตวัรถแบบ มาตรฐาน หรือ ยกสงู

ระบบขบัเคล่ือน 2WD และ 4WD

บรรทกุส่ิงของได้เยอะ

ราคา ประมาณ  700,000  - 1,200,000  บาท



รถปิคอพั 4 ประตู

กลุ่มผูใ้ช้รถ

คนรุ่นใหม่  อายปุระมาณ 30 ปีขึน้ไป

ใช้รถไปท างาน และออกทริปในวนัหยดุ เช่น น ้าตก หบุเขา

ต้องการความหรหูราในห้องโดยสาร และบรรทุกของท้ายกระบะ 

รายได้เฉล่ีย 30,000 บาท / เดือน



รถปิคอพั 4 ประตู

ความเส่ียงภยั

ผูใ้ช้มีประสบการณ์ในการขบัรถมานาน

โครงสร้างรถท าจากวสัดคุ่อนข้างแขง็แรง



รถปิคอพั 4 ประตู

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถยนต์

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น จ านวนปี ท่ีได้รบัใบอนุญาต

พิจารณาข้อมลูผูท้ าประกนั เช่น  อาย ุ / อาชีพ

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

รายละเอียดตวัแทนจ าหน่าย  และบริการหลงัการขายของตวัแทน
จ าหน่าย



ใช้ส่วนบคุคล

บคุคล นิติบคุคล

รบัจ้าง / 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

รถปิคอพั 4 ประตู


