
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของการประกันภัยรถยนต์ในอนาคต

วทิยากร : นายพงศกร  ภาณุสานต์
ผูเ้ชีย่วชาญกลุม่ก ากบัผลติภณัฑป์ระกนัภยัประเภทบุคคล
ส านกังาน คปภ.
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เพิ่มชอ่งทาง

การจ าหน่าย

การออกผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ

ราคาน ้ามนัใน

ตลาดโลก ความรู ้

ความเขา้ใจของ

ประชาชน

นโยบาย

ภาครฐั

ภาวะอตัรา

ดอกเบ้ีย

การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ปัญหาทาง

การเมือง

เทคโนโลยี
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ประโยชน์ของนวัตกรรม
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่

 เพ่ิมยอดขาย

 กระจายความเส่ียง

 เกิดประสิทธิภาพด้านการตลาด

 สรา้งภาพพจน์ท่ีดีต่อธรุกิจ



ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการส าหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) 
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
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ค าสั่งส านักงาน คปภ. ท่ี 178/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส าหรับธรุกิจประกนัภัย 

(Insurance Regulatory Sandbox)
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ค าสั่งส านักงาน คปภ. ที่ 177/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาผู้เขา้ร่วมโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส าหรบัธรุกิจประกันภัย 

(Insurance Regulatory Sandbox)
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เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหบ้รษิทัประกนัภยั และนายหน้าประกนัภยันิตบุิคคล
ทดสอบนวตักรรมทีน่ าเทคโนโลยใีหมม่าใช ้

ส านกังาน คปภ.อาจพจิารณายดืหยุน่กฎระเบยีบทีอ่ยูใ่นอ านาจของเลขาธกิาร หรอื
น าเสนอคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัเพือ่ขอความเหน็ในการ
ยดืหยุน่กฎระเบยีบทีอ่ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการฯ ใหต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็น
แลว้แต่กรณี

ผู้สมัคร
1. บริษัทประกันภัย   2. นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 
3. ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน

หรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมที่น า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัยโดยได้ด าเนินการร่วมกับบริษัทหรือนายหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. พิจารณาเรื่องพฤติกรรมทางการตลาด 
2. เงินทุนที่น ามาใช้จะต้องไม่กระทบกับเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของบริษัท  
3. กรณีการทดสอบประสบความส าเร็จ ต้องมีเงินทุนเพียงพอในการน านวัตกรรมออกสู่ตลาด 
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ธุรกรรมที่น ามาทดสอบ
- ใช้เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจประกันภัยไทย
- กรณีเป็นเทคโนโลยีเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

ประกันภัยและการลดต้นทุนของธุรกิจ มิใช่เพื่อการแข่งขันด้านการขาย
ตามปกติ

- ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑ์การก ากับในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนานวัตกรรม

แผนรองรับการออกจาก IRS  
- กรณีไม่ประสบความส าเร็จ ต้องมีแผนการด าเนินงานต่อผู้บริโภคที่อยู่ใน
โครงการ ต้องดูแลผู้บริโภคจนจบสัญญา

- กรณีประสบความส าเร็จ ต้องมีแผนการด าเนินการใช้งานจริงในประเทศไทย 
และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆได้ครบถ้วน
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คณะท ำงำน

ให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
และผู้ผ่านการคัดเลือก

พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัคร ก ำหนดเงื่อนไขและ
ข้อตกลงระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำร 

เสนอต่อคณะกรรมกำร

พิจำรณำก ำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรก ำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมกำร 

พิจำรณำก ำหนดรูปแบบและระยะเวลำของกำร
รำยงำน ผลกำรด ำเนินงำน พร้อมระยะเวลำ

ในกำรน ำส่ง เสนอต่อคณะกรรมกำร

ติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเง่ือนไข 
หรือข้อตกลงที่ก ำหนด

ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำย

คณะกรรมกำร

พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัคร ก ำหนดเงื่อนไขและข้อตกลง
ระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำร 

เสนอต่อเลขำธิกำร

พิจำรณำก ำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรก ำกับดูแล เสนอต่อเลขำธิกำร 

พิจำรณำก ำหนดรูปแบบและระยะเวลำของกำร
รำยงำน ผลกำรด ำเนินงำน พร้อมระยะเวลำ

ในกำรน ำส่ง เสนอต่อเลขำธิกำร

ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำย
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ที่มีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการใช้งานรถยนต์
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• จ ำนวนระยะทำงกำรใช้รถยนต์
• พฤติกรรมกำรขับขี่
• ควำมผิดปรกติของรถยนต์
• แจ้งเหตุฉุกเฉิน / ขอควำมช่วยเหลือ
• แจ้งเหตุโจรกรรมรถยนต์อัตโนมัติ
• ติดตำมรถยนต์

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำนรถยนต์ Telematic
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ประกันภัยแบบก ำหนดช่วงระยะเวลำควำมคุ้มครอง

• ผู้ใช้รถสำมำรถ ก ำหนดระยะเวลำควำมคุ้มครองเองได้
• ประหยัดเงินค่ำเบี้ยประกันภัย
• เหมำะส ำหรับคนใช้รถน้อย
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รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
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ราคาเร่ิมต้นประมาณ  9.95 แสนบาท 
(29,990 ดอลลาร์)
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เปรียบเทียบจ ำนวนช้ินส่วนประกอบรถยนต ์
ระหวำ่งรถยนตใ์ชน้ ้ ำมนั กบัรถยนตไ์ฟฟ้ำ
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รถยนต์ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วม (Hybrid)

• Honda Jazz

• Honda Civic
• Honda Accord
• Honda CR-Z
• Honda Insight

• Toyota Prius

• Toyota Camry
• Toyota High Lander
• Toyota Yaris

• Lexus CT200H

• Lexus NX200H
• Lexus HS200H
• Lexus RX450H

• Mercedes-Benz C300 • Ford Escape
• Ford Fusion

• Mitsubishi 
Outlander PHEV

• BMW i8
• BMW i3

• Volvo XC90 T8 • Volkswagen 
Golf G TE

• Volkswagen 
Passat G TE

• Audi A3 
e-tron
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เปรียบเทียบ ข้อดี / ข้อเสีย ของรถยนต์ไฟฟ้ำ ในปัจจุบัน

ข้อดี
• ไม่มีไอเสีย ลดกำรสร้ำงมลพิษ

ในอำกำศ
• ประหยัดเงินค่ำน้ ำมัน
• ประหยัดเงินค่ำบ ำรุงรักษำ
• แจ้งควำมผิดปรกติของช้ินส่วน

ต่ำงๆ

ข้อเสีย
• รำคำค่อนข้ำงสูง
• มีตัวเลือกค่อนข้ำงจ ำกัด
• ระยะทำงจ ำกัด
• ใช้เวลำในกำรชำร์จนำน
• สถำนีชำร์จไฟฟ้ำยังไม่มำก
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รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Self-Driving Car (รถยนต์ไร้คนขับ)
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ประโยชน์ของรถยนต์ไร้คนขับ

• ลดปัญหำที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์ ท ำให้ท้องถนนมีควำม
ปลอดภัยมำกขึ้น

• กำรจรำจรและกำรใช้เชื้อเพลิงจะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
• มีเวลำมำกขึ้น สำมำรถท ำกิจกรรมอื่นภำยในรถได้ หรือสำมำรถ

เดินทำงไปท ำอย่ำงอ่ืนได้เพิ่มมำกขึ้น
• เด็ก / ผู้สูงอำยุ / บุคคลที่มีควำมผิดปรกติของร่ำงกำย สำมำรถใช้

รถยนต์เองได้
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กำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้ำ / รถยนต์ไร้คนขับ

• กำรก ำหนดเง่ือนไขควำมคุ้มครอง
• กำรก ำหนดพิกัดอัตรำเบี้ยประกันภัย
• กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ
มำตรฐำนในปัจจุบัน

• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1, 2, 3)
• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก 

(ประเภท 4)
• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย (2+, 3+) 

(ประเภท 5)
• เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

- ปลอดแอลกอฮอล์
- คุ้มครองภัยน้ ำท่วม
- คุ้มครองภัยธรรมชำติ
- คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่งวัตถุอันตรำย
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์มาตรฐานในอนาคต

1. เงินชดเชยรำยได้รำยวัน กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและท ำให้ผู้ขับขี่หรือ
ผู้โดยสำรบำดเจ็บจนต้องเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล

2. เงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงรถยนต์เข้ำอู่ซ่อม
- กรณีเป็นฝ่ำยถูก
- กรณีเป็นฝ่ำยผิด

3. โจรกรรมส ำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภำยในรถยนต์
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ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 56/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย
และอัตรำเบี้ยประกันภัยที่เสนอขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับบริษัท
ประกันวินำศภัย ลงวันที่ 25 สิงหำคม พ.ศ.2560

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนกิจกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรขอรับควำมเห็นชอบกำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอก และกำรรับรองระบบ
สำรสนเทศ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ.2560
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับความเห็นชอบ 
(กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใหม)่

1. หนังสือบริษัทซึ่งระบุเงื่อนไขเป็นไปตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด
- ระบุข้อควำมว่ำ “(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online))” ส ำหรับกรณี

กรมธรรม์ประกันภัยภำษำไทย หรือ “(Sell through electronic channel 
(Online))” ส ำหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยภำษำอังกฤษ โดยระบุไว้ท้ำยชื่อ
แบบกรมธรรม์ประกันภัย

2. ค ำขอรับควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเสนอขำย
ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

3. ค ำขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัยที่จะเสนอขำยผ่ำนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online)
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4. แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ/เอสำรแนบท้ำย (ถ้ำ
มี) และอัตรำเบี้ยประกันภัยในกำรเสนอขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 
จ ำนวน 3 ชุด

5. เอกสำรแสดงรำยละเอียดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของบริษัท และหรือนำยหน้ำ
ประกันวินำศภัย และหรือธนำคำร แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียดตำมที่
ก ำหนดไว้ในค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 56/2560 ข้อ 5 (4) ตั้งแต่ข้อ (ก) จนถึงข้อ (ช)
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับความเห็นชอบ 
(กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เคยได้รับความ

เห็นชอบขายผ่านช่องทางอื่นแล้ว)
1. หนังสือบริษัทซึ่งระบุเงื่อนไขเป็นไปตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด

- ระบุข้อควำมว่ำ “(ขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online))” ส ำหรับกรณีกรมธรรม์
ประกันภัยภำษำไทย หรือ “(Sell through electronic channel (Online))” ส ำหรับ
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยภำษำอังกฤษ โดยระบุไว้ท้ำยชื่อแบบกรมธรรม์ประกันภัย

- รำยชื่อแบบประกันภัยที่เคยได้รับควำมเห็นชอบแล้ว และควำมประสงค์จะขอเพิ่ม
ช่องทำงกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

- ค ำรับรองว่ำบริษัทจะใช้แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยและอัตรำเบี้ย
ประกันภัยตำมฉบับเดิมที่เคยได้รับควำมเห็นชอบทุกประกำร

- ระบุส่วนลดอัตรำเบี้ยประกันภัยส ำหรับกำรขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
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2. ค ำขอรับควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเสนอขำยผ่ำนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

3. ค ำขอรับควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัยที่จะเสนอขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Online)

4. ส ำเนำแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ/เอกสำรแนบท้ำย (ถ้ำมี) 
และอัตรำเบี้ยประกันภัยฉบับที่เคยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนไว้แล้ว จ ำนวน 1
ชุด

- กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษเฉพำะรำย ให้ส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำ

- กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยมำตรฐำน ให้ส ำเนำเฉพำะหน้ำตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัย

5. เอกสำรแสดงรำยละเอียดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย
ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของบริษัท และหรือนำยหน้ำประกันวินำศภัย และหรือ
ธนำคำร แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 
56/2560 ข้อ 5 (4) ตั้งแต่ข้อ (ก) จนถึงข้อ (ช)
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การขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
โดยอ้างอิงใช้เงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยตามแบบมาตรฐาน

เช่น กำรขอรับควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์คุ้มครองควำมเสียหำยต่อรถยนต์เนื่องจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก 
(ไม่ก ำหนดเงื่อนไขควำมเสียหำยส่วนแรก 2,000 บำท) และขอใช้พิกัดอัตรำเบี้ย
ประกันภัยตำมที่นำยทะเบียนก ำหนดใช้เป็นมำตรฐำนแล้ว

• หนังสือบริษัท ซึ่งระบุค ำรับรองว่ำบริษัทจะใช้อัตรำเบี้ยประกันภัยตำมที่นำยทะเบียน
ก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำนแล้ว (อ้ำงอิงค ำสั่งนำยทะเบียน)

• ค ำขอรับควำมเห็นชอบแบบ ข้อควำม / ค ำขอรับควำมเห็นชอบอัตรำฯ
• แบบและข้อควำม จ ำนวน 3 ชุด
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การขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์

• หนังสือบริษัท ซึ่งระบุค ำรับรอง
- บริษัทจะระบุข้อควำมว่ำ “ขำยผ่ำนทำงโทรศัพท์” ไว้ท้ำยชื่อแบบกรมธรรม์

ประกันภัย
- บริษัทจะใช้แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยและอัตรำเบี้ยประกันภัยตำมฉบับ

เดิมท่ีเคยได้รับควำมเห็นชอบทุกประกำร
• ค ำขอรับควำมเห็นชอบแบบ ข้อควำม / ค ำขอรับควำมเห็นชอบอัตรำฯ
• ส ำเนำแบบข้อควำมและอัตรำเบี้ยประกันภัย 1 ชุด
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ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 8/2560
เรื่อง ให้ใช้อัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ส ำหรับรถยนต์ที่ติดต้ังระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดต้ังกับรถยนต์ ลงวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2560

• ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกำรรับประกันภัยตำมกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตรำร้อยละ 5-10 ของเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ

• ผู้เอำประกันภัยต้องแสดงหลักฐำนภำพถ่ำยกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเวลำท ำสัญญำประกันภัย และต้องติดตั้งไว้ตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย
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แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 8/2560

1. ค ำว่ำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดต้ังกับรถยนต์ ตำมเจตนำรมณ์ของ
ค ำสั่งนำยทะเบียนนี้ ให้หมำยถึงกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภำยในรถยนต์
ที่สำมำรถบันทึกภำพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่น ำมำดัดแปลงเพื่อให้มี
ลักษณะกำรใช้งำนเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำน 
คุณภำพ รำคำ ของกล้องติดรถยนต์

2. บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลำ
เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยต้องลดไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

3. ผู้เอำประกันภัยสำมำรถติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับ
รถยนต์ ไว้เพียงด้ำนหน้ำของรถยนต์คันเอำประกันภัยก็ได้
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4. ให้บริษัทใช้ภำพถ่ำยกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์
คันเอำประกันภัยจำกผู้ขอเอำประกันภัยเป็นเอกสำรประกอบในเวลำท ำสัญญำประกันภัย
ด้วย

5. ให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช่องส่วนลดอื่นในหน้ำตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์

6. กรณีมีกำรท ำสัญญำประกันภัยและผู้เอำประกันภัยได้ช ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไป
แล้วก่อนหรือหลังวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2560 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่
วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หำกเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยได้ช ำระแล้วนั้น
ยังไม่มีกำรให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตำมค ำสั่งนี้ เมื่อผู้เอำประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยดังกล่ำวในภำยหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตำมที่ค ำสั่งก ำหนดไว้

7. ให้บริษัทสำมำรถใช้ภำพหรือภำพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุกำรณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คัน
เอำประกันภัย เป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสินไหมทดแทนของบริษัทเพ่ิมเติมได้
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ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 11/2560
เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำย
ของกรมธรรม์ประกันภัย  ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2560

• มีผลบังคับใช้ส ำหรับกำรท ำประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560
เป็นต้นไป

• แก้ไขปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดจำก 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เหลือไม่
เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 16
(พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ.2522
ก ำหนดให้ถือว่ำเมำสุรำ
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ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 35/2560
เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อควำมเอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรขยำยควำมคุ้มครอง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยจำกอุบัติเหตุระหวำ่งกำรขนส่งวัตถุอันตรำย (ร.ย.ต.)
และอัตรำเบี้ยประกันภัย  ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ.2560

• คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรขจัด เคลื่อนย้ำย บ ำบัด บรรเทำควำมเสียหำย รวมทั้ง
กำรฟื้นฟูให้กลับสู่สภำพเดิม หรือสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพเดิม ซึ่งรวมถึงควำม
เสียหำยแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือ
ทรัพย์ไม่มีเจ้ำของ

• กำรส ำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้น ตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง หรือจ ำนวนเงิน
ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง แล้วแต่
จ ำนวนเงินใดจะน้อยกว่ำ ทั้งนี้ไม่เกิน 200,000 บำท ให้กับหน่วยงำนที่ภำครัฐ
มอบหมำย หรือหน่วยงำนที่กฎหมำยก ำหนด และหำกปรำกฏว่ำอุบัติเหตุที่เกิด
จำกควำมประมำทของผู้อื่นที่มิใช่ผู้เอำประกันภัย บริษัทสำมำรถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ย
เพื่อเรียกค่ำเสียหำยที่ได้จ่ำยไปนั้นคืนจำกฝ่ำยที่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย



41

รองรับประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรประกันควำม
เสียหำยจำกกำรขนส่งวัตถุอันตรำย พ.ศ.2559
ลงวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ.2559
• ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535

• ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก ไม่น้อยกว่ำสองล้ำนบำท ส ำหรับ
เหตุกำรณ์แต่ละครั้ง

• กำรประกันควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเป็นผลมำจำกอุบัติเหตุท ำให้เกิดกำร
รั่วไหล กำรระเบิด หรือกำรติดไฟของวัตถุอันตรำยที่ท ำกำรขนส่งทุกกรณี ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขจัดเคลื่อนย้ำย บ ำบัด บรรเทำควำมเสียหำย รวมทั้งกำรฟื้นฟูให้
กลับสู่สภำพเดิม หรือสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพเดิม ซึ่งร่วมถึงควำมเสียหำยแก่
สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มี
เจ้ำของ โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่น้อยกว่ำห้ำล้ำนบำทส ำหรับเหตุกำรณ์
แต่ละครั้ง
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ขอบคณุ
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