“รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”
เรื่อง การประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
รถทุกคันต้องทา พ.ร.บ. ตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ได้รับ
อุบัติเหตุจากรถโดยจะให้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วนไม่ว่าผู้ประสบภัยจะเป็นใคร
อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตอันได้รับจาก
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับค่าเสียหายตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ แต่ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือที่เรียกว่า“ซ่อมคน

แต่ไม่ซ่อมรถ”
ชีวิตเรามีค่า อุบัติเหตุมา พ.ร.บ.ช่วยได้

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะ
ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้ กรณีผู้ประสบภัยข้างต้นเสียชีวิตทายาทของผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายแทน

การที่รัฐออกกฎหมายกาหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือ การทาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
<> เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะ
เหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
<> เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรับ
รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
“เรื่องใกล้ตัว ที่ท่านไม่ควรลืมที่จะใส่ใจ”
บอกต่อได้ เพื่อคนที่คุณรัก

คุณรู้ไหมว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคุณ คุณจะได้สิทธิประโยชน์ในวงเงินเท่าไร
มาดูกันเลยค๊าบบบ………….

รถทุกคันต้องทา พ.ร.บ.
ผู้ประสบภัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากรถทีท่ า พ.ร.บ. โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิด ใครถูก ผู้ประสบภัยโดยสารมาในรถคัน
ไหน ก็ให้เบิกจากบริษัทประกันภัยที่รถคันนั้นทาไว้ โดยบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย
ภายใน 7 วันนับแต่บริษัทได้รับคาร้องขอค่าเสียหาย ดังนี้
<>

ถ้าบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน

<> ถ้าผู้ประสบภัย ทุพพลภาพอย่างถาวร/หรือสูญเสียอวัยวะ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถ
ในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ เช่น เสียแขน มือ เท้า นิ้ว ฟันแท้ 5 ซี่ขึ้นไป อวัยวะสืบพันธ์ หรืออวัยวะ
อื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว ให้บริษัทจ่าย 35,000 บาท
<>

ถ้าเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย จะได้รับค่าปลงศพ เป็นจานวนเงิน 35,000 บาท ต่อคน

<> ถ้าผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่า
รักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง และค่าปลงศพรวมกันไม่เกินรายละ 65,000 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน เมื่อมีการพิสูจน์กันแล้วว่าใครผิดใครถูก บริษัทที่เป็นฝ่ายผิด ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ประสบภัย ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายมีดังนี้ (ปัจจุบันมีการเพิ่มวงเงินมากขึ้นตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 )
<> กรณีบาดเจ็บ ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงจากเดิม 50,000 บาท เพิ่มวงเงินสูงสุดเป็น 80,000 บาท
(รวมค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย)
<> กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับค่าสินไหมทดแทน จากเดิม 200,000 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
300,000 บาท
<> กรณีผปู้ ระสบภัย สูญเสียอวัยวะ เช่น เสียแขน มือ เท้า นิ้ว ฟันแท้ 5 ซี่ขึ้นไป อวัยวะสืบพันธ์ หรืออวัยวะอื่นใด
จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเดิม 200,000 บาท เปลี่ยนเป็น 200,000 – 300,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
<> กรณีผู้ประสบภัยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบริษัทประกันต้องจ่าย ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน

หากเกิดอุบัติเหตุ แล้วเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้ ไม่รู้จะพึ่งใคร แต่
“กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ สานักงาน คปภ.” ช่วยคุณได้
1.
2.
3.
4.
5.

กรณีอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของไม่ยอมจ่าย
กรณีอุบัติเหตุจากรถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
กรณีไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย
กรณีชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่ารถคันใดชน
บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายหรือจ่ายไม่ครบจานวน

6. กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีประกันภัย ( เช่น รถที่ใช้ในส่วน
ของราชการ)
หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงาน คปภ.
แล้ว คปภ. คืออะไร ? อยู่ที่ไหน ? ตอบ..คปภ. คือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการกากับดูแลและ
พัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย สามารถให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่านได้ สถานที่ตั้ง อยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง
หรือ โทรเลย สายด่วนประกันภัย 1186 และ เว็ปไซต์ www.oic.or.th

แต่ถ้า...ไม่ทา พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร
โทษของการฝ่าฝืน ไม่ทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.
1. เจ้าของรถมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
นอกจากอาจจะโดนปรับแล้ว ถ้าหากท่านเป็นฝ่ายผิดเองประมาทเอง จะได้รับเฉพาะค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท เท่านั้น หากต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ท่านก็จะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยรายวัน

“รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”
ความรู้ดีๆ มีประโยชน์ ช่วยบอกต่อด้วยนะคะ

การประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์อย่างไร
การประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว การประกันชีวิต ไม่จาเป็น
ทีผ่ ู้รับผลประโยชน์ จะได้รับเงินหลังจากผู้ทาประกันเสียชีวิตแล้วเท่านั้น ผู้ทาประกันชีวิต สามารถเลือก
ทาประกันชีวิต คุ้มครองความมั่นคง ให้กับตนเองได้เช่น การประกันแบบสะสมทรัพย์ หรือแบบเงินได้
ประจา
การประกันชีวิตมีประโยชน์มากกว่าที่คิดได้รับผลประโยชน์ 3 ต่อ
1. เป็นการออมเงินในระยะยาวมีผลตอบแทน
2. สามารถนาเงินค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 100,000 บาท

3. หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะมีเงินก้อนให้ตัวเองและลูกหลาน
แบบกรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยของการประกันชีวิต แบบพื้นฐานมี 4 แบบ
1. แบบสะสมทรัพย์ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันภัยชีวิตจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกาหนดสัญญา หรือจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนวันครบกาหนดสัญญา
2. แบบตลอดชีพ คือ สัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจานวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้ประกันภัยเสียชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ
99 ปี บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจานวนเงินประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
3. แบบชั่วระยะเวลา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่
ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนวันครบกาหนดสัญญาเท่านั้น
4. แบบเงินได้ประจา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินงวดเท่า ๆ กัน ทุกเดือน
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยขณะที่มีชีวิตอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น 10 ปี หรือ 20 ปี หรือตลอดชีพ

ทำประกันอย่ำงไร...อย่ำงรอบคอบ
1. ควรเลือกกรมธรรม์ที่ตรงความต้องการ
2. ประมาณจานวนเบี้ยประกันภัยที่ตนเองสามารถจ่ายได้ตลอดระยะเวลาทาประกัน
3. กรอกคาขอประกันภัยตามความจริง
4. เมื่อชาระเบี้ยประกันภัยต้องเรียกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เมื่อได้รับกรมธรรม์
ควรตรวจสอบให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งบริษัททันที
5. เมื่อได้รับกรมธรรม์ให้ตรวจสอบเนื้อหา หากไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้มีสิทธิ์ยกเลิก

สัญญาได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
ทำอย่ำงไร...เมื่อตัวแทนประกันชีวิตมำเสนอขำย
1. ขอดูใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
2. ศึกษาข้อมูลประกันภัยชีวิตให้เข้าใจอย่าใจร้อนลงชื่อในเอกสารใดๆก่อน
3. ให้ตัวแทนนาเอกสารประกอบการเสนอขายของบริษัทมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด
4. ให้ตัวแทนลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการเสนอขายเก็บไว้เป็นหลักฐานว่า
ตัวแทนขายกรมธรรม์ประเภทใดให้คุณ

