
การพิจารณารบัประกนัภยั
รถตู้  โดยสาร



รถปิคอพัโดยสาร

รถ 2 แถว

ลกัษณะการต่อเติม



รถบรรทุกโดยสาร

รถ 2 แถว

ลกัษณะการต่อเติม



รถปิคอพั / รถบรรทุกโดยสาร

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ใช้บรรทกุผูโ้ดยสาร หรือ ส่ิงของ

ระบบความปลอดภยัน้อย

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดไุม่แขง็แรง

ราคาประมาณ 500,000 - 1,500,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กบัการตกแต่ง)



รถปิคอพั / รถบรรทุกโดยสาร

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ใช้รบัจ้างสาธารณะ เช่น ว่ิงประจ าทางระหว่างอ าเภอ

ใช้รบัส่งคนงาน ตาม แคมป์ 

ใช้รบั – ส่ง นักเรียน  ระหว่างอ าเภอ



รถปิคอพั / รถบรรทุกโดยสาร

ความเส่ียงภยั

การใช้ความเรว็สงู ไม่เคารพกฎจราจร

การติดตัง้ NGV / LPG ท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ช่วงเทศกาลบรรทกุจ านวนผูโ้ดยสารเกินกว่าก าหนด

ไม่มีเขม็ขดันิรภยัทกุท่ีนัง่

การใช้งานต่อเน่ืองขาดการบ ารงุรกัษา

สภาพถนน , ฝนตก , หมอก



รถปิคอพั / รถบรรทกุโดยสาร

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถโดยละเอียด

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น ชนิดใบขบัข่ี , จ านวนปีท่ีได้รบั
ใบอนุญาต

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

พิจารณาลกัษณะการประกอบธรุกิจ ของผูป้ระกอบการ

สถานท่ีซ้ือ และจดัซ่อมตวัถงัและสี



โดยสารรบัจ้างไม่
ประจ าทาง

บคุคล นิติบคุคล

โดยสารรบัจ้าง
ประจ าทาง

โดยสารรบัจ้างไม่
ประจ าทาง

โดยสารรบัจ้าง
ประจ าทาง

รหสั 230รหสั 220 รหสั 230รหสั 220

10-1234
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายเหลือง)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถปิคอพั /บรรทุกโดยสาร



รถตู้โดยสาร

รถโดยสารใช้เพ่ือการพาณิชย์

ลกัษณะตวัรถ



รถตู้โดยสาร

รถโดยสารใช้รบัจ้างสาธารณะ

ลกัษณะตวัรถ



รถตู้โดยสาร

การตกแต่งภายในรถตู้



รถตู้โดยสาร

การตกแต่งภายในรถตู้



รถตู้โดยสาร

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ใช้บรรทกุผูโ้ดยสาร หรือ ส่ิงของ

ระบบความปลอดภยัน้อย

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดไุม่แขง็แรง

ราคาประมาณ 1,000,000 - 1,500,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กบัการตกแต่ง)



รถตู้โดยสาร

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ใช้รถภายในกิจการ เช่น DHL , ไปรษณีย ์

ใช้เพ่ือการพาณิชย ์เช่น รถโรงเรียน , บริษทัทวัร์

ใช้รบัจ้างสาธารณะ เช่น ว่ิงประจ าทางระหว่างจงัหวดั 



รถตู้โดยสาร

ความเส่ียงภยั

การใช้ความเรว็สงู ไม่เคารพกฎจราจร

การติดตัง้ NGV / LPG ท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ช่วงเทศกาลบรรทกุจ านวนผูโ้ดยสารเกินกว่าก าหนด

การดดัแปลงสภาพ จากเดิม 12 ท่ีนัง่ เป็น 14 – 15 ท่ีนัง่ 

การใช้งานต่อเน่ืองขาดการบ ารงุรกัษา

สภาพถนน , ฝนตก , หมอก



โดยสารรบัจ้างไม่
ประจ าทาง

บคุคล นิติบคุคล

โดยสารรบัจ้าง
ประจ าทาง

โดยสารรบัจ้างไม่
ประจ าทาง

โดยสารรบัจ้าง
ประจ าทาง

รหสั 230รหสั 220 รหสั 230รหสั 220

10-1234
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายเหลือง)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถตู้โดยสาร



รถตู้บรรทุก

ลกัษณะตวัรถ



รถตู้บรรทุก

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

ใช้บรรทกุส่ิงของ

มีระบบควบคมุความปลอดภยั

เสริมโครงสร้างตวัรถให้แขง็แรง

ราคาประมาณ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กบัการตกแต่ง)



รถตู้บรรทุก

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ใช้รถภายในกิจการ เช่น DHL , ไปรษณีย ์

กลุ่มสถาบนัการเงิน 



รถตู้บรรทุก

ความเส่ียงภยั

การใช้ความเรว็สงู ไม่เคารพกฎจราจร

มีระบบความคมุความเรว็ 

มีการบ ารงุรกัษาตามรอบ

สภาพถนน , ฝนตก , หมอก



รถตู้

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถโดยละเอียด

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น ชนิดใบขบัข่ี , จ านวนปีท่ีได้รบัใบอนุญาต

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

พิจารณาลกัษณะการประกอบธรุกิจ ของผูป้ระกอบการ

สถานท่ีซ้ือ และจดัซ่อมตวัถงัและสี



บรรทุก

บคุคล นิติบคุคล

รหสั 320 รหสั 320

บต 1234
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายเขียว)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถตู้บรรทุก

บรรทุก



รถบสัโดยสาร

รถบสัโดยสารใช้รบัจ้างสาธารณะ

ลกัษณะตวัรถ



รถบสัโดยสาร

การตกแต่งภายในรถบสัโดยสาร



รถบสัโดยสาร

การตกแต่งภายในรถบสัโดยสาร



รถบสัโดยสาร

รถบสัโดยสารว่ิงประจ าทาง



รถบสัโดยสาร

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรถ

จ านวนท่ีนัง่ ไม่เกิน 40 ท่ีนัง่ และเกิน 40 ท่ีนัง่

ระบบความปลอดภยัน้อย

โครงสร้างตวัรถท าจากวสัดไุม่แขง็แรง

โครงสร้างแบบ 1 ชัน้ และ 2 ชัน้

ราคาประมาณ 6,000,000 - 8,000,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กบัการตกแต่ง)



รถบสัโดยสาร

กลุ่มผูใ้ช้รถ

ใช้ในกิจการ  เช่น รบั – ส่งพนักงาน , ธรุกิจท่องเท่ียว

ใช้รบัจ้างสาธารณะ 

ผูป้ระกอบการรถสารธารณะ  เช่น ว่ิงประจ าทางระหว่างจงัหวดั 
ขสมก



รถบสัโดยสาร

ความเส่ียงภยั

การน าซชัซ่ีรถเก่ามาประกอบใหม่ ท าให้ไม่ได้มาตรฐาน

ระบบเบรคลม 

การต่อเติมรถสงูเกินกว่า 4 เมตร มีความเส่ียงเรื่องจดุศนูยถ่์วง 

การใช้ความเรว็สงู ไม่เคารพกฎจราจร

การใช้งานต่อเน่ืองขาดการบ ารงุรกัษา

สภาพถนน , ฝนตก , หมอก



รถบสัโดยสาร

แนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั

ตรวจสภาพรถโดยละเอียด

พิจารณาข้อมลูผูข้บัข่ี เช่น ชนิดใบขบัข่ี , จ านวนปีท่ีได้รบั
ใบอนุญาต

ราคารวมอปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ภายนอกและภายใน

พิจารณาลกัษณะการประกอบธรุกิจ ของผูป้ระกอบการ

สถานท่ีซ้ือ และจดัซ่อมตวัถงัและสี



โดยสารรบัจ้างไม่
ประจ าทาง

บคุคล นิติบคุคล

โดยสารรบัจ้าง
ประจ าทาง

โดยสารรบัจ้างไม่
ประจ าทาง

โดยสารรบัจ้าง
ประจ าทาง

รหสั 230รหสั 220 รหสั 230รหสั 220

10-1234
กรุงเทพมหานคร

รหสัรถยนต์

1. ลกัษณะตวัรถยนต์

2. ป้ายทะเบียน (ป้ายเหลือง)

3. ช่ือในการจดทะเบียน

4. ลกัษณะการใช้งาน

5. รหสัรถ

รถบสัโดยสาร


