
   
วิวัฒนาการ                             

รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 

อาภากร ปานเลิศ 
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1) วิวัฒนาการของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต ์

2) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบัน 

3) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ในอนาคต 

หัวข้อการพูดคุยในวันน้ี 

2 



• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงก่อนปี 2510 

• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงปี 2510-2535 

• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงตั้งแต่ 2535 เป็นต้นมา 

• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในอนาคต (???????) 

วิวัฒนาการของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต ์
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• 2454 จัดตั้งกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยครั้งแรก คือ " พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130" 

• 2471 จัดตั้ง "พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน" 

• 2472 จัดตั้ง "กองควบคุมบริษัทประกันภัย" ภายใต้กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม 

• 2484 เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกควบคุมประกันภัย" กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ 

• 2495 ยกฐานะขึ้นเป็น "กองประกันภัย" กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ 

• 2496 “ พระราชบัญญัติควบคุมการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2496 ” มีผลใช้บังคับ 

• 2510 จัดตั้ง "พระราชบัญญัติการประกันชีวิต พ.ศ. 2510" และ "พระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510"  

หน่วยงานก ากับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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• 2511 เปลี่ยน "กองประกันภัย" มาสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ 

• 2515 เปลี่ยนชื่อเป็น"ส านักงานประกันภัย" ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

• 2522 ยกฐานะส านักงานประกันภัยเทียบเท่าเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ 

• 2533 เปลี่ยนชื่อกรมจากส านักงานประกันภัยเป็น "กรมการประกันภัย" กระทรวงพาณิชย์ 

• 2535 จัดตั้ง “พรบ.ประกันชีวิต 2535 พรบ.ประกันวินาศภัย 2535 และ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535” 

• 2550 เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ "ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.)" 

หน่วยงานก ากับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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• ไม่มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับการด าเนินงานของธุรกิจ 

• แบบ ข้อความกรมธรรม์ฯ และอัตราเบี้ยประกันภัย ธุรกิจออกแบบเอง 

• กรมธรรม์ฯมีหลายภาษา มีการแปลแบบกรมธรรม์ฯของต่างประเทศ 
มาใช้ในประเทศ 

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงก่อนปี 2510 
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• พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่
ใช้ในการก ากับการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย และธุรกิจประกันชีวิต ขึ้นเป็น    
คร้ังแรก 

• แบบข้อความกรมธรรม์ฯ และอัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

• เกิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มาตรฐานขึ้นเป้นคร้ังแรก 

• ยกเลิกแบบกรมธรรม์เฉพาะของแต่ละบริษัท ให้ใช้เฉพาะแบบกรมธรรม์และอัตราเบี้ย
ประกันภัยมาตราฐานเท่านั้น 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงปี 2510-2535 
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงปี 2510-2535 

 
o เมื่อ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510          

ใช้บังคับตั้งแต่ 10 กันยายน 2510 แบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ของทุกบริษัททีเ่คยใชต้้องน ามา
ยื่นของความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

o 10 ตุลาคม 2516 เกิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ฉบับแรกที่มีมาตรฐานแบบเดียวกันหมด
ทั้งแบบกรมธรรม์ฯและอัตราเบี้ยประกันภัย 
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงตั้งแต่ 2535 เป็นต้นมา 

• จัดตั้งพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการก ากับการด าเนินงานธุรกิจประกันภัย 3 
ฉบับ 

• พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

• พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

• พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

• เกิดการประกันภัยรถภาคบังคับ(กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ)           ในประเทศไทย  

• กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ถือเป็นกรมธรรม์ฯพื้นฐานของ      
การประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย 
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• ปี 2542 แบบกรมธรรม์ฯ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฉบับใหม่ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบัน 

• ตั้งแต่ปี 2546 นายทะเบียนอนุญาตให้มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อื่นๆ ได้ 

• ปี 2552 Cash before Cover 

• กรมธรรม์ฯรวมการคุ้มครองการประกันภัยรถภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

• การก าหนดเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย 
และอนามัยบุคคลภายนอก 

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ช่วงตั้งแต่ 2535 เป็นต้นมา 
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กรมธรรม์
ประกันภัย
รถยนต์ 

เทคโนโลย ี

ระเบียบ
กฎหมาย 

หน่วยงาน
ก ากับ 

องค์กร /  
หน่วยงาน
/ รัฐบาล 

เครือข่าย 

ผู้บริโภค 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในอนาคต (?????) 

กรอบการเปิดเสรีทางด้านการ
ประกันภัย 

E-policy  

กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
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นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ 

วิไลรัตน์ แสงแก้ว 
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ประเด็น 

ทิศทางและแนวโน้มการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย 

ความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์กับหน่วยงานอื่น 

แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัย 
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แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบ
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย และอัตราเบี้ย

ประกันภัย 
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ขัน้ตอนการยื่นขอรบัความเห็นชอบ 

ผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยั 

บริษัทเตรียมเอกสาร
ครบถ้วน 

E-mail 
nonlifeproduct@oic.

or.th เพ่ือค านวณ
คา่ธรรมเนียมและรับใบสัง่ช าระ

คา่ธรรมเนียม 

ช าระคา่ธรรมเนียม 
และย่ืนเอกสารท่ี
ส านกังาน คปภ. 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
ติดต่อบริษัทเพ่ือ
สอบถามข้อมลู
เพ่ิมเติม (หากมี) 

เสนอนายทะเบียน
พิจารณาเห็นชอบ 

นายทะเบียน
เห็นชอบ 

แจ้งบริษัท 
บริษัทรับเอกสาร โดยถือ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อม
จดหมายระบวุ่ารับเอกสาร

แล้ว 15 



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัความเห็นชอบผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยั 

File and Use 

บริษัทเตรียมเอกสาร
ครบถ้วน 

E-mail   
nonlifeproduct@oic.o
r.th เพ่ือค านวณคา่ธรรมเนียม
และรับใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนียม 

ช าระคา่ธรรมเนียม 
และย่ืนเอกสารท่ี
ส านกังาน คปภ. 

เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร
และประทบัตรา 

บริษัทรับเอกสารกลบัและ
ใช้แบบและข้อความ/อตัรา

ได้ทนัที 
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เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นขอรบัความเห็นชอบแบบและขอ้ความ 

กรมธรรมป์ระกนัภยั / เอกสารแนบทา้ย / เอกสารประกอบ 

• ใบค าขอรับความเห็นชอบ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

• ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียม 

• แบบและข้อความที่ขอรับความเห็นชอบโดยใช้หัวกระดาษบริษัท จ านวน 3 ชุด 

• เอกสารสรุปสาระส าคัญ เงื่อนไขทั่วไป ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น 

• จดหมายเรียนนายทะเบียน พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัท 

• ส าเนาแบบและข้อความที่นายทะเบียนเคยเห็นชอบที่ใช้อ้างอิง (กรณีเช่น ต่ออายุ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบและข้อความ ขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ฯลฯ) 

• ข้อมูลอื่นๆ เช่น เปรียบเทียบแบบที่คล้ายคลึงกัน  สรุปการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
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เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นขอรบัความเห็นชอบ 

อตัราเบ้ียประกนัภยั 

• ใบค าขอรับความเห็นชอบ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

• ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียม 

• จดหมายเรียนนายทะเบียน พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัท 

• อัตราเบี้ยประกันภัยท่ีขอรับความเห็นชอบโดยใช้หัวกระดาษบริษัท จ านวน 3 ชุด 

• สถิติ/ที่มาของข้อมูล แสดงวิธีค านวณ พร้อมสมมุติฐานที่ใช้ 

• ส าเนาแบบและข้อความ/อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเคยให้ความเห็นชอบ ที่ใช้
อ้างอิง 

• ผลการรับประกันภัย (กรณีต่ออายุ) 
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แนวทางการพิจารณาแบบและขอ้ความ 

• ไม่ขัดหลักกฎหมาย 

• ไม่ขัดหลักการประกันภัย 

• ใช้เงื่อนไขมาตรฐาน เช่น อนุญาโตตุลาการ  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน Freelook 
(กรณีประกันภัยทางโทรศัพท์) ฯลฯ 

• รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัย ประกอบด้วย หน้าตาราง ค าจ ากัดความ ความคุ้มครอง 
เงื่อนไขทั่วไป และข้อยกเว้นทั่วไป 

• ตัวอักษร ตัวสะกด ถูกต้อง 

• ฐานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง โดยพิจารณาเงินกองทุน อัตราการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเรื่องร้องเรียน ฯลฯ 
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แนวทางการพิจารณาแบบและขอ้ความภาษาองักฤษ 

• ใช้เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ 

• จะต้องมีค าแปล / สรุปสาระส าคัญ พร้อมหนังสือรับรองความถูกต้องของการแปล 

• กรณีผู้เอาประกันภัยเฉพาะราย จะต้องมีหนังสือยินยอมใช้กรมธรรม์ประกันภัยเป็น
ภาษาอังกฤษจากผู้เอาประกันภัย (Letter of Consent) 

• แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับภาษาไทย 
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แนวทางการพิจารณาอตัราเบ้ียประกนัภยั 

• แสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุสมมุติฐานที่ใช้ 

• กรณีต่ออายุ จะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  

• ฐานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง โดยพิจารณาเงินกองทุน อัตราการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเรื่องร้องเรียน ฯลฯ 
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ถาม - ตอบ 
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THANK YOU 
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