
การจัดท าราคากลางรถยนต์ 
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
โดย 

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์

ราคารถยนต์ใช้แล้ว (รถขนาดเล็ก) 
- ค่าบริการปีละ 800,000 บาท 
- ขอปรับเพ่ิมเป็นปีละ 900,000 บาท  
  (1 ก.พ.57-31 ม.ค.59) 

การจัดท าราคากลางรถยนต์
ขนาดใหญ่ 

ยกเลิก  

บริการข้อมูล โดยมีผลตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
โดย 

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

ราคารถยนต์ใช้แล้ว (รถขนาดเล็ก) 
(เปิดใช้งานวันที่ 12 มีนาคม 2557) 

 
ราคารถยนต์ใช้แล้ว (รถขนาดใหญ่) 
(เปิดใช้งานวันที่ 1 เมษายน 2558) 

 

ข้อมูลราคารถย้อนหลัง 10 ปี ค.ศ. 
2016-2007 

ประกอบด้วย รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้  
รถเอนกประสงค์ 

53 ยี่ห้อ 490 รุ่น 10,477 Records 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่  
16 มิถุนายน 2559 

ข้อมูลราคารถย้อนหลัง 10 ปี ค.ศ. 
2016-2007 

ประกอบด้วย รถบรรทุกขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ รถโดยสาร รถหัวลาก รถพ่วง  

รถกึ่งพ่วง และอื่นๆ 

- รถบรรทุกขนาดเล็ก    7,200   Records 
- รถบรรทุกขนาดกลาง 10,560  Records 
- รถบรรทุกขนาดใหญ่  34,290  Records 
- รถโดยสาร                690  Records 
- รถหัวลาก                850  Records 
- รถพ่วง                130  Records 
- รถกึ่งพ่วง                210  Records 
- รถประเภทอื่นๆ            560  Records 

54,490 Records 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่  
23 กุมภาพันธ์ 2559 
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เพื่อผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยใช้ราคากลางรถยนต์ ของสมาคมฯ เป็นราคาอ้างอิงในการรับประกันภัยรถยนต์ 

เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน กรณีการก าหนดราคารถยนต์ที่มีความหลากหลาย 

เพื่อบริการข้อมูลราคารถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว ให้แก่บริษัทสมาชิก 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการข้อมูลราคารถยนต์ใช้แล้วจากแหล่งอื่นๆ ให้กับบริษัทสมาชิก 

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย 

วัตถุประสงค์ 
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1.ราคากลางรถยนต ์

ขนาดเล็ก 

2.ราคากลางรถยนต ์

ขนาดใหญ่ 
3.ราคาค่าซ่อมรถยนต์ 

การจัดท าราคามาตรฐานกลาง ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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องค์ประกอบคณะท างานจัดท าราคากลางรถยนต์ 

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

• ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์
• ผู้แทนจากส านักงาน คปภ. 
• ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ 
• สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
• ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 
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องค์ประกอบคณะท างานจัดท าราคาค่าซ่อมรถยนต์ 

• ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์
• ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์
• ผู้แทนจากส านักงาน คปภ. 
• ผู้แทนจากบริษัทประกันภัยท่ีมีสัดส่วนเบี้ยรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจสูงสุด 20 อันดับแรก 
• ผู้แทนจากบริษัท EMCS ไทย 
• สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
• ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 
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จัดตั้งคณะท างานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากส านักงาน คปภ. 

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อราคารถ 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูล 

จัดท าโปรแกรมฯ เพื่อให้บริการบริษัทสมาชิก 

1. ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก 

1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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Website ซื้อ ขายรถยนต์  

หนังสือ / นิตยสารซื้อขายรถยนต์ 

โปรแกรมราคากลางรถยนต์จากแหล่งอ่ืนๆ 

งานแสดงรถยนต์ เช่น Motor Expo, Motor Show    

1.2 แหล่งข้อมูลการศึกษาราคารถยนต์ขนาดเล็ก 
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 เข้าได้จากเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org 
 เลือกที่เมนู โปรแกรมและบริการ เลือก TGIA BOOK 

1.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก 
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 เลือกเข้าสูร่ะบบ ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก 
โดยคลิ๊กที่ เข้าสู่ระบบ 

1.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก(ต่อ) 

 ใส่รหัส Username และ Password ตามที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ก าหนดและแจ้ง
ให้กับสมาชิก 
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1.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก(ต่อ) 

 เลือก ยี่ห้อ รุ่น ปี ตามที่ต้องการค้นหา 
และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เลือกไปใช้
งานได้ โดยกดที่ปุ่ม 

 คลิ๊กที่รุ่นย่อยที่ต้องการดูข้อมูลจ าเพาะ จะ
แสดง ประเภทรถ แรงม้า ประเทศที่ผลิต 
เป็นต้น 
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1.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก(ต่อ) 
 มีฟังก์ชันในการเปรียบเทียบรถ สามารถ

เปรียบเทียบรถได้มากกว่า 4 คัน 

 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel 
ไฟล์ได้ โดยเลือกเมนู         บริเวณมุมซ้ายบน 
และ เลือกดาวน์โหลดราคารถทั้งหมด 
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ยอดเข้าใช้รวม 61,193 ครั้ง สถิติการเข้าใช้งานราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก 

14 



จัดตั้งคณะท างานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากส านักงาน คปภ. 

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อราคารถ 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูล 

จัดท าโปรแกรมฯ เพื่อให้บริการบริษัทสมาชิก 

2. ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่ 

2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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หนังสือ / นิตยสารซื้อขายรถยนต ์

สถานประกอบการต่อเติมรถขนาดใหญ่ 

งานแสดงรถยนต์ เช่น Bus&Truck 

2.2 แหล่งข้อมูลการศึกษาราคารถยนต์ขนาดใหญ่ 
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 เข้าได้จากเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org 
 เลือกที่เมนู โปรแกรมและบริการ เลือก TGIA BOOK 

2.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่ 
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 เลือกเข้าสูร่ะบบ ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่ 
โดยคลิ๊กที่ เข้าสู่ระบบ 

2.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่(ต่อ) 

 ใส่รหัส Username และ Password ตามที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ก าหนดและแจ้ง
ให้กับสมาชิก 
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 เลือกประเภทรถ จ านวนล้อ ยี่ห้อ รุ่น ส่วนต่อเติม 
และปีรถ 

2.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่(ต่อ) 

 หลังจากเลือกข้อมูลครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะ
แสดงราคารถขนาดใหญ่บริเวณด้านขวามือ 
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2.3 ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่(ต่อ) 

 มีฟังก์ชันในการเปรียบเทียบรถ สามารถ
เปรียบเทียบรถได้มากกว่า 4 คัน 

 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel 
ไฟล์ได้ โดยเลือกเมนู        บริเวณมุมซ้าย
บน และ เลือกดาวน์โหลดราคารถทั้งหมด 
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ยอดเข้าใช้รวม 749 ครั้ง 
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สถิติการเข้าใช้งานราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่ 



จัดตั้งคณะท างานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากส านักงาน คปภ. 

รวบรวมข้อมูลยี่ห้อ และรุ่นปีรถที่มีความนิยมในตลาด 

น าเข้าคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา 

จัดท าโปรแกรมฯ เพื่อให้บริการแก่บริษัทสมาชิก 

3. ราคาค่าซ่อมรถยนต์ 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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Website รถยนต์มือสอง 

ข้อมูลอ้างอิงจากราคาค่าซ่อมรถยนต์ของสมาคมฯ ปี 52* 

คณะท างานฯ จากบริษัทประกันภัยที่มีสัดส่วนเบี้ยรับประกันภัย
รถยนต์สูงสุด 20 อันดับแรก 

3.2 แหล่งข้อมูลการศึกษาราคาค่าซ่อมรถยนต ์

23 *หมายเหตุ: ข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์ของสมาคมฯ ปี 52 

บริษัทประกันภัยที่มีสัดส่วนเบี้ยรับประกันภัยรถยนต์สูงสุด 20 อันดับแรก.docx
G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/Manual Volume1 Web.pdf


 เข้าได้จากเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org 
 เลือกทีเ่มนู โปรแกรมและบริการ เลือก TGIA BOOK 

3.3 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์ 
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 เลือกเข้าสูร่ะบบ ราคาค่าซ่อมรถยนต์ โดยคลิ๊กที่ 
เข้าสู่ระบบ 

3.3 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์(ต่อ) 

 เลือกยี่ห้อ รุ่นรถ รุ่นปี ตามท่ีต้องการ 
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 เลือกรายการซ่อมรถยนต์ ชิ้นส่วน ลักษณะงาน
ซ่อม โดยสามารถเลือกได้ถึง 13 ชิ้นส่วนหลัก 
ได้แก่ งานซ่อม เบา กลาง หนัก และเปลี่ยน  

3.3 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์(ต่อ) 

 สามารถเลือกดูใบเสนอราคา เพื่อค านวณราคาค่า
ซ่อมตามรายการที่เลือกได ้
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 เลือกรายการพิมพ์ใบเสนอราคา เพื่อพิมพ์ข้อมูล
รวมราคาค่าซ่อมได ้

3.3 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการข้อมูลราคาค่าซ่อมรถยนต์(ต่อ) 
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     คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าราคากลางรถยนต์ 
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (Car Price List) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงส าหรับการ
ประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ 
ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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     คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดการ
ประชุมชี้แจงการจัดท าราคากลางรถยนต์ขนาด
ใหญ่ ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA 
Book) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง
ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 24 
มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย 
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ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

เพื่อจัดเก็บราคารถขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อเติม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557  
การประกอบรถบรรทุก, การประกอบรถบัส 

 
 อู่ ส.สมบัติ จังหวัดราชบุรี 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่งเล่าจงเฮง จังหวัดราชบุรี 
 บริษัท ก้าวหน้าบัสบอดี้ จ ากัด จังหวัดราชบุรี 
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การประกอบรถบรรทุก 
อู่ ส.สมบัติ จังหวัดราชบุร ี
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อู่ ส.สมบัติ/IMG_0008.JPG


การประกอบรถบัส 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านโป่งเล่าจงเฮง 

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 

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2557  
การต่อเติมแทงค์น้ ามัน, การติดตั้ง ต่อเติมรถบรรทุก, 

การประกอบตู้แห้ง 
 บริษัท ทีเบลโก้ จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
 บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
 บริษัท บีซีเค ซัพพลาย จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การต่อเติมแทงค์น้ ามัน 
บริษัท ทีเบลโก้ จ ากัด 

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


การติดตั้งและต่อเติมรถบรรทุก 
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด 

จังหวัดชลบุรี 
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G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.พนัสแอสเซมบลีย์/IMG_0285.JPG
G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.พนัสแอสเซมบลีย์/IMG_0285.JPG
G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.พนัสแอสเซมบลีย์/IMG_0285.JPG
G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.พนัสแอสเซมบลีย์/IMG_0285.JPG
G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.พนัสแอสเซมบลีย์/IMG_0285.JPG


การติดตั้งและต่อเติมรถบรรทุก 
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด 

จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
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การติดตั้งและต่อเติมรถบรรทุก 
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด 

จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
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การติดตั้งและต่อเติมรถบรรทุก 
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด 

จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 
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การประกอบตู้แห้ง ตู้เย็น 
บริษัท บีซีเค ซัพพลาย จ ากัด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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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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G:/การจัดทำราคามาตรฐานกลาง TGIA BOOK/บจ.รุจโอฬาร/IMG_8073.JPG


การประกอบต่อเติม ตู้เปียก ตู้แห้ง 
บริษัท รุจโอฬาร จ ากัด 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ประมวลภาพการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

เพื่อจัดเก็บราคารถขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อเติม 

ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
การติดตั้งถังบรรจุปูนผง 

 
 บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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การติดต้ังถังบรรจุปูนผง 
บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

จังหวัดสระบุรี 
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บจ.วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง/IMG_0909.JPG
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