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ผลกระทบ 
การปรบัเพิม่ความคุม้ครองของ พ.ร.บ.ฯ 

 ทีม่ผีลตอ่ธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

ประสทิธิ ์ ค าเกดิ 
รองประธานคณะกรรมการประกนัภยัยานยนต ์



การปรบัปรงุอตัราเบีย้ประกนัภยัและความคุม้ครอง 
(ตามหลกั No Loss-No Profit) 

ปรบัปรงุแกไ้ข   
ปี 2559  

มผีลเกดิเหตุ
ต ัง้แต ่ 

1 เมษายน 2559 

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวติร่างกาย 
- กรณีบาดเจบ็ไม่เกิน  80,000 บาท 
-  กรณีเสียชีวติ/ทุพพลภาพ / สูญเสียอวยัวะ 
แขน-ขา-ตา ทั้งสองข้าง หรือ ข้างใดข้างหน่ึง 
รวมกัน เท่ากับสองข้าง 300,000 บาท 

- สูญเสียอวยัวะ ข้างเดียว หรือ อวยัวะอื่นใด 
                          250,000 บาท 

- สูญนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 200,000 บาท 

- เงนิชดเชย IPD วนัละ 200 บาท   
                          (สูงสุดไม่เกิน 20 วนั) 

ค่าเสียหายเบือ้งต้น 
-  กรณีบาดเจบ็         30,000  บาท  
-  กรณีเสียชีวติ/อวยัวะ /ทุพพลภาพ 
                                 35,000 บาท 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ผลกระทบคร ัง้ที ่1 

กฎกระทรวง ก าหนดความเสยีหายทีจ่ะไดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ฯ  
(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2557 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



กฎกระทรวง  
ก าหนดความเสยีหายทีจ่ะไดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ฯ  

(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2557 

๑.ส าหรบั คา่รกัษาพยาบาล  
                         ตามจา่ยจรงิไมเ่กนิ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.ส าหรบั การเสยีชวีติ/สญูเสยีอวยัวะ /ทพุพลภาพถาวร  
                                            จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
๓.ท ัง้สองกรณี ๑. + ๒.  
                รวมกนัแลว้ไมเ่กนิ จ านวน  ๖๕,๐๐๐ บาท 

วนัเวลาทีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัใช ้

- ส าหรบักรมธรรมท์ ีม่ผีลความคุม้ครอง และ 
- เกดิอบุตัเิหต ุต ัง้แตว่นัที ่๒๕  ธนัวาคม ๒๕๕๗  
      เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นตน้ไป 
        
จ านวนเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 

 ส าหรบัสว่นเกนิจากเบือ้งตน้ทีต่อ้งจา่ยใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถที่
เป็นผูโ้ดยสารหรอืบคุคลภายนอกน ัน้ยงัคงใหค้วามคุม้ครอง
เชน่เดมิดงันี ้
        ๑.คา่รกัษาพยาบาล ตามจา่ยจรงิรวมกบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้
แลว้ไมเ่กนิจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒.กรณีเสยีชวีติ/สญูเสยีอวยัวะ/ทพุพลภาพถาวรรวมกบั
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ไมเ่กนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๓.คา่ชดเชยรายวนัส าหรบัผูป้ระสบภยัทีน่อนนรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล  (IPD)วนัละ ๒๐๐ บาท สงูสดุรวมแลว้ไมเ่กนิ  ๒๐ วนั 

จ านวนเงนิ 
คา่สนิไหมทดแทนรวมคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 

ผลกระทบคร ัง้ที ่1 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ผลกระทบคร ัง้ที ่1: ปี 2558-59 

คา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ จากปี 57:38.62% 

ท่ีมา : ขอ้มูลการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.กบั สถานพยาบาล บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

คา่เฉลีย่จา่ยเพิม่ข ึน้ จากปี 57 : 37.84% คา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ จากปี 57:39.45% 

สรปุการจา่ยคา่รกัษาพยาบาลใหก้บัสถานพยาบาล ปี 2558 

     L/R เพิม่ข ึน้ 21.67% 
     64.10 %       85.78 % 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ผลกระทบคร ัง้ที ่1 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

คา่เฉลีย่จา่ยในกลุม่อาการบาดเจ็บสาหสัเพิม่ข ึน้ 84% (ในกลุม่ผูข้บัขี)่ 



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด                        เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

ผลกระทบคร ัง้ที ่2 

      คา่เสยีหายเบือ้งตน้  (กรณีไมต่อ้งรอพสิจูนค์วามผดิและถอืวา่เป็นสว่หนึง่ของคา่สนิไหมทดแทน) 
1. กรณีบาดเจ็บ             
           - คา่รกัษาพยาบาล                                                                                    ไมเ่กนิ  30,000  บาท  
2. กรณีเสยีชวีติ/สญูเสยีอวยัวะ /ทพุพลภาพถวร                                   
           - คา่เสยีหาย-คา่ปลงศพ                                                                          จ านวน    35,000  บาท 
      *ท ัง้นีห้ากเสยีหายท ัง้สองกรณี 1+2                                                 รวมแลว้ไมเ่กนิ     65,000  บาท 

ทกุกรมธรรมท์ ีย่งัมผีลความคุม้ครอง   
ทีเ่กดิอบุตัเิหตตุ ัง้แต ่ 1 เมษายน  2559 เป็นตน้ไปใหใ้ชค้วามคุม้ครองใหมด่งันี ้

      คา่สนิไหมทดแทน(กรณีรถคนัทีท่ าประกนัภยัเป็นฝ่ายตอ้งรบัผดิบรษิทัตอ้งจา่ยสงูสดุรวมคา่เสยีหายเบือ้งตน้แลว้) 

1. กรณีบาดเจ็บแกร่า่งกาย-อนามยั             
           - ตามความเสยีหายจรงิไมเ่กนิ                                                                          ไมเ่กนิ  80,000  บาท  
2. กรณีเสยีชวีติ/สญูเสยีอวยัวะ /ทพุพลภาพถวร                                   
           - สญูเสยีนิว้มอื-นิว้เทา้ต ัง้แตข่อ้นิว้ข ึน้ไป                                                        จ านวน   200,000  บาท 
           - สญูเสยี ตา-มอื-แขน-ขา-เทา้ (1 ขา้ง)หรอือวยัวะอืน่ใด                                จ านวน   250,000  บาท 
           - สญูเสยี ตา-มอื-แขน-ขา-เทา้ (2 ขา้งหรอือยา่งใดอยา่งหนึง่รวมกนัเทา่กบั2ขา้ง)       จ านวน   300,000  บาท 
           - ทพุพลภาพถาวร                                                                                        จ านวน   300,000  บาท 
           - เสยีชวีติ                                                                                                     จ านวน   300,000  บาท 
3. กรณีมกีารนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
           - เงนิชดเชยรายวนั วนัละ 200 บาท  รวมแลว้ไมเ่กนิ 20 วนั                              ไมเ่กนิ      4,000  บาท 
            

หมายเหต ุ 1. ผูข้บัขีร่ถทีเ่ป็นฝ่ายผดิจะไดร้บัการชดใชเ้พยีงคา่เสยีหายเบือ้งตน้เทา่น ัน้(ไมเ่กนิ 65,000 บาท)   
                 2. ส าหรบัผูเ้สยีหายทีเ่ป็นผูโ้ดยสาร,บุคคลภายนอก หรอืผูท้ ีถ่กูกระท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย จะไดร้บัการ 
                     ชดใชต้ามความเสยีหายจรงิ รวมแลว้ไมเ่กนิ  204,000 หรอื 254,000 หรอื 304,000 บาท แลว้แตก่รณี 

การปรบัเพิม่ความคุม้ครอง 
ตามค าสง่นายทะเบยีนที1่5/2559 



ผลกระทบคร ัง้ที ่2: ปี 2559-60 

ท่ีมา : ขอ้มูลการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.กบั สถานพยาบาล บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

คา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ จากปี 57:46.89% คา่เฉลีย่จา่ยเพิม่ข ึน้ จากปี 57 : 43.45% คา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ จากปี 57:47.78% 

สรปุการจา่ยคา่รกัษาพยาบาลใหก้บัสถานพยาบาล ปี 2559 

คา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ จากปี 58:4.71% คา่เฉลีย่จา่ยเพิม่ข ึน้ จากปี 58 : 4.14% คา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ จากปี 58:5.80% 

     L/R เพิม่ข ึน้ 10.10% 
     85.78 %       95.88 % 



ผลกระทบคร ัง้ที ่2 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

คา่เฉลีย่จา่ยในกลุม่อาการบาดเจ็บสาหสัเพิม่ข ึน้ 8% ในกลุม่บคุคลภายนอก 



ผลกระทบ 
การปรบัเพิม่ความคุม้ครอง 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ผลกระทบ 
การปรบัเพิม่ความคุม้ครอง 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

 
อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ

ทางถนนตอ่แสนประชากร ของโลก 
 
1.ลเิบยี 73.4 
2.ไทย  36.2 
3.มาลาว ี35.0 
4.ไลบเีรยี 33.7 
5.คองโก 33.2 
6.แทนซาเนยี 32.9 
7.อฟัรกิากลาง 32.4 
8.อหิรา่น 32.1 
9.โมซมับกิ 31.6 
10.โตโก 31.1 
 
 ทีม่า:WHO Report : June 2015 

 
อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุาง

ถนนตอ่แสนประชากร ของอาเซยีน 
 
     1.ไทย  36.2 
     2.เวยีตนาม 24.5 
     3.มาเลเซยี 24.0 
     4.พมา่ 20.3 
     5.กมัพชูา 17.4 
     6.ตมิาอร ์16.6 
     7.อนิโดนเิซยี 15.3 
     8.ลาว 14.3 
     9.สงิคโปร ์3.6 
     10.บรไูน – ฟิลปิปิน - ไมม่ขีอ้มลู 
 
 ทีม่า:WHO Report : June 2015 

ปจัจยั 
การเกดิอบุตัเิหต ุ

ทางถนน 
  

ถนน 

รถ 

สภาวะ 
แวดลอ้ม 

คน 

ปญัหา : ขาดจติส านกึความปลอดภยั - ขาดวนิยัการใชร้ถใชถ้นน 

การแกไ้ข : เสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

15% 

10% 5% 

65% 



เพือ่ลดความสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางถนนของคนไทย 

“ อบุตัเิหตทุางถนนเป็นเรือ่งของทกุคน  
รว่มสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

โดยเร ิม่จากภายใน 

ตวัเรา 
องคก์รของเรา 

และขยายสูส่งัคมตอ่ไป 



“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 


