
การใช้บริการโปรแกรม                 
ราคามาตรฐานกลางรถยนต์

ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
(TGIA BOOK)

โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีพจิารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นท่ี 2
วันท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561



ส่วนที่ 1
ที่มา วัตถุประสงค์ 

และแหล่งที่มาของข้อมูล
ร า ค า ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง
รถยนต์ ของสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย

การจัดท าราคามาตรฐานกลางรถยนต์
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

หัวข้อการบรรยาย

ส่วนที่ 2
ข้อมูล และขั้นตอน

การเข้าใช้บริการข้อมูล
ร า ค า ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง
รถยนต์ ของสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย
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1. ราคากลางรถยนต์

ขนาดเล็ก

2. ราคากลางรถยนต์

ขนาดใหญ่

การจัดท าราคามาตรฐานกลาง
ของ              

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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3. ราคาค่าซ่อม

รถยนต์



ไม่มีนโยบาย

T H E  P R I C I N G  A U T H O R I T Y

ราคารถยนต์ใหม่และใช้แล้ว        
(รถขนาดเล็ก)

- ค่าบริการปีละ 800,000 บาท
- ขอปรับเพิ่มเป็นปีละ 900,000 บาท 

(1 ก.พ.57-31 ม.ค.58)

คณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

โดยยกเลิก
บริการข้อมูล    
โดยมีผลต้ังแต่ 

พฤษภาคม 2557
เป็นต้นไป การจัดท าราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

4



เพ่ือผลักดันให้บริษัทประกันภัยใช้ราคามาตรฐานกลางเป็นราคาอ้างอิง

เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานราคากลางรถยนต์ และราคาค่าซ่อม
รถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิก

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ในด้านต่างๆ ให้เป็น  
แนวทางการปฏิบัติงานกับบริษัทสมาชิก และเป็นข้อมูลให้กับผู้เอาประกันภัย

เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย

5



ราคารถยนต์ใช้แล้ว 
(รถขนาดใหญ)่

(เปิดใชง้านโปรแกรม
วันที่ 1 เมษายน 2558)

ประกอบด้วย
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ 

รถเอนกประสงค์

54 ยี่ห้อ 456 รุ่น 
13,922 Records

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
ณ วันที่ 

3 มกราคม 2561

ข้อมูลราคารถย้อนหลัง 15 ปี 
ค.ศ. 2018-2004

- รถบรรทุกขนาดเล็ก      4,448 Records
- รถบรรทุกขนาดกลาง   13,952 Records
- รถบรรทุกขนาดใหญ่    52,677 Records
- รถโดยสาร 1,055  Records
- รถหัวลาก 841  Records
- รถพ่วง 208  Records
- รถก่ึงพ่วง 368  Records
- รถประเภทอื่นๆ              897  Records

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
ณ วันที่ 

9 มกราคม 2561

ราคารถยนต์ใช้แล้ว (รถขนาดเล็ก)
(เปิดใช้งานโปรแกรม                     

วันที่ 12 มีนาคม 2557)

ประกอบด้วย รถบรรทุกขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ รถโดยสาร

รถหัวลาก รถพ่วง 
รถก่ึงพ่วง และอื่นๆ

74,446
Records

ราคากลางรถยนต์

ข้อมูลราคารถ
ย้อนหลัง 15 ปี 

ค.ศ. 2018-2004



ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ผู้แทนจากส านักงาน คปภ.

ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

องค์ประกอบ
คณะท างานจัดท า  
ราคากลางรถยนต์ 

ขนาดเล็กและ 
ขนาดใหญ่

1. ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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จัดตั้งคณะท างานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากส านักงาน คปภ.

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อราคารถ

รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูล

จัดท าโปรแกรมฯ เพื่อให้บริการบริษัทสมาชิก

1. ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน

ปรับปรุงข้อมูลประจ าปี 8



Website ซื้อ ขายรถยนต์ 

หนังสือ / นิตยสารซื้อขายรถยนต์

โปรแกรมราคากลางรถยนต์จากแหล่งอื่นๆ

งานแสดงรถยนต์ เช่น Motor Expo, Motor Show , Bus & Truck

1.2 แหล่งข้อมูลการศึกษาราคารถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ศึกษาจากผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงสถานประกอบการต่อเติมรถขนาดใหญ่

1. ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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ราคาค่าซ่อม
รถยนต์

เปิดใช้งาน
โปรแกรมเดือน
สิงหาคม 2558

24 ยี่ห้อ 284 รุ่น
ปรับปรุงข้อมูล
ล่าสุด ณ วันที่ 

25 สิงหาคม 2560
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ผู้แทนจากส านักงาน คปภ.

ผู้แทนจากบริษัทประกันภัยที่มีสัดส่วนเบ้ียรับประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจสูงสุด 20 อันดับแรก

ผู้แทนจากบริษัท EMCS ไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

องค์ประกอบ
คณะท างาน
จัดท าราคา     

ค่าซ่อมรถยนต์

ราคาค่าซ่อมรถยนต์
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จัดตั้งคณะท างานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากส านักงาน คปภ.

รวบรวมข้อมูลยี่ห้อ และรุ่นปีรถที่มีความนิยมในตลาด

น าเข้าคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา

จัดท าโปรแกรมฯ เพื่อให้บริการแก่บริษัทสมาชิก

2. ราคาค่าซ่อมรถยนต์
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน
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Website รถยนต์มือสอง

ข้อมูลอ้างอิงจากราคาค่าซ่อมรถยนต์ของสมาคมฯ ปี 52*

ความคิดเห็นจากผู้แทนบริษัทประกันภัยที่มีสัดส่วนเบี้ย
รับประกันภัยรถยนต์สูงสุด 20 อันดับแรก

2.2 แหล่งข้อมูลการศึกษาราคาค่าซ่อมรถยนต์

*หมายเหตุ: ข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์ของสมาคมฯ ปี 52
13

2. ราคาค่าซ่อมรถยนต์

file:///G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/Manual Volume1 Web.pdf


คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 
ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
จัดท าราคากลางรถยนต์ ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (Car Price List) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ เป็นราคา
อ้างอิงส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 
ได้จัดการประชุมเพื่อรายงานความ
คืบหน้าของคณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์  โดยมีการรายงานความ
คืบหน้าการจัดท าราคากลางรถยนต์
ขนาดใหญ่ ของสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย (TGIA Book) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2557 ณ ห้องประชุม สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย
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คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 
ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดท าราคา
กลางรถยนต์ขนาดใหญ่ ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (TGIA Book) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง
ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม  
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557
การประกอบรถบรรทุก      

การประกอบรถบัส 

ประมวลภาพ           
การศึกษาดูงาน     

นอกสถานที่เพื่อจัดเก็บ
ราคารถขนาดใหญ่ และ

อุปกรณ์ต่อเติม

อู่ ส.สมบัติ จังหวัดราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านโป่งเล่าจงเฮง 
จังหวัดราชบุรี

บริษัท ก้าวหน้าบัสบอดี้ จ ากัด จังหวัดราชบุรี
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การประกอบรถบรรทุก
อู่ ส.สมบัติ จังหวัดราชบุรี

17

อู่ ส.สมบัติ/IMG_0008.JPG


การประกอบรถบัส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านโป่ง
เล่าจงเฮง จังหวัดราชบุรี
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หจก.บ้านโป่งเล่าจงเฮง/IMG_0087.JPG


การประกอบรถบัส
บริษัท ก้าวหน้าบัสบอดี้ จ ากัด

จังหวัดราชบุรี
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บจ.ก้าวหน้าบัสบอดี้/IMG_0126.JPG


ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อจัดเก็บราคารถขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อเติม

บริษัท ทีเบลโก้ 
จ ากัด จังหวัดชลบุรี

บริษัท พนัส
แอสเซมบลีย์ จ ากัด 
จังหวัดชลบุรี

บริษัท บีซีเค 
ซัพพลาย จ ากัด 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2557
การต่อเติมแทงค์น้ ามัน, การติดตั้ง ต่อเติมรถบรรทุก, การประกอบตู้แห้ง
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การต่อเติมแทงค์น้ ามัน
บริษัท ทีเบลโก้ จ ากัด

จังหวัดชลบุรี 
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file:///G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.ทีเบลโก้/IMG_0181.JPG


รถแซสซีคอนเทนเนอร์ (skeleton)

การติดต้ังและต่อเติมรถบรรทุก
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด จังหวัดชลบุรี 

รถบรรทุกน้ ามัน (Tank)รถชานต่ า (Low bed)
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การประกอบตู้แห้ง ตู้เย็น
บริษัท บีซีเค ซัพพลาย จ ากัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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file:///G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.บีซีเค ซัพพลาย/IMG_0296.JPG


ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อจัดเก็บราคารถขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อเติม

ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
การประกอบต่อเติม ตู้เปียก ตู้แห้ง

บริษัท รุจโอฬาร จ ากัด 
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การประกอบต่อเติม ตู้เปียก ตู้แห้ง
บริษัท รุจโอฬาร จ ากัด
จังหวัดสมุทรสงคราม
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file:///G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.รุจโอฬาร/IMG_8073.JPG


ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อจัดเก็บราคารถขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อเติม

ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
การติดตั้งถังบรรจุปูนผง

บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
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การติดตั้งถังบรรจุปูนผง
บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

จังหวัดสระบุรี
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บจ.วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง/IMG_0909.JPG


ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อจัดเก็บราคารถขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อเติม

ครั้งที่ 5 วันที่ 22 สิงหาคม 2560
โรงงานผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย

บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์
สเปเชียลทรคั จ ากัด
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โรงงานผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถอุันตราย
บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จ ากัด

จังหวัดระยอง
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บจ.วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง/IMG_0909.JPG


ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่

บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท วีราออโตโมทีฟ จ ากัด
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บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนตไ์ฟฟ้า
บริษัท วีราออโตโมทีฟ จ ากัด
เขตลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ
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บจ.วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง/IMG_0909.JPG


ประมวลภาพประชุมหารอืกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ประชุมหารือและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
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ประมวลภาพประชุมหารอืกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 17 มกราคม 2560
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จ ากัด
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เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต ์
บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จ ากัด

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต ์
(ต่อ)

บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จ ากัด
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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