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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

                                 หมวดเง่ือนไขทั่วไป 

ภายใต้การคุ้มครอง เง่ือนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

น้ี บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปน้ี : 

ข้อ 1.  กรมธรรม์ประกันภัยน้ีมีผลใช้บังคับทันทีเม่ือผู้เอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยแล้ว 

การชําระเบ้ียประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอํานาจให้รับ

ชําระเบ้ียประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือน

ตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชําระเบ้ียประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

ข้อ 2. คํานิยามศัพท:์ เม่ือใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

“บริษัท”              หมายถึง   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

“ผู้เอาประกันภัย”   หมายถึง   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 

“รถยนต์”  หมายถึง   รถยนต์ท่ีเอาประกันภัย ซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 

“ตาราง”  หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”    หมายถึง   เหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ

เดียวกัน 

“ความเสียหายส่วนแรก”  หมายถึง   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตาม
ข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ท่ีผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการท่ี มีลักษณะเป็นการทํา

สงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 

3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้าน รัฐบาล การยึดอํานาจ

การปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรอืเท่ากับการลุกฮือ

ต่อต้านรัฐบาล 

3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 

3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงัสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรอืจาก

กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึง

กรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 
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ข้อ 4.   การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 

เมื่อมคีวามเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดําเนินการอันจําเป็นเพือ่รักษาสิทธิตามกฎหมาย 

 บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ หากความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดําเนินการโดยสจุริต 

ข้อ 5.  ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็น

เหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาล

พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายน้ัน โดยชดใช้

ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันท่ี

ผิดนัด 

ข้อ 6.  การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ี จะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้าย

ของบริษัทเท่าน้ัน 

ข้อ 7.   การลดเบ้ียประกันภัยประวัติด ี
 7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
เป็นลําดับขั้น ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1  20% ของเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ใน
การประกันภัยปีแรก 
 ขั้นท่ี 2  30% ของเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ใน
การประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
 ขั้นท่ี 3  40% ของเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ใน
การประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นท่ี 4  50% ของเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท ใน
การประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่าน้ัน 
 ท้ังน้ี บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยให้ต่อเม่ือผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลง
คุ้มครองท่ีต่ออายุเท่าน้ัน 
 คําว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่
ค่าเสียหายน้ันเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําให้บริษัทมีสิทธิท่ีจะ
เรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้   
 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว  ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังน้ี 
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 (ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม  หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได ้
(ข) ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ  หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท 
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ต้ังแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบ้ีย
ประกันภัย 

7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอ่ืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะ
นําความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได ้
ข้อ 8.  การเพิ่มเบ้ียประกันภัยประวัติไม่ด ี

 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ีเอา

ประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยต้ังแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัย บริษัทจะเพิ่ม

เบ้ียประกันภัยเป็นขัน้ ๆ ดังนี ้

ขั้นท่ี 1  20%  ของอัตราเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออาย ุ

  ขั้นท่ี 2   30%  ของอัตราเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปี

ติดต่อกัน 

  ขั้นท่ี 3 40%  ของอัตราเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปี

ติดต่อกัน 

  ขั้นท่ี 4   50%  ของอัตราเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปี

ติดต่อกัน หรือกว่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบ้ียประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลําดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์ประกันภัย

นั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบ้ียประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุ

การประกันภัย บริษัทจะใช้เบ้ียประกันภัยในลําดับขั้นเดิมเช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย 

หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย 

และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป 

บริษัทจะใช้เบ้ียประกันภัยในอัตราปกติ 
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ข้อ 9. การโอนรถยนต์  

เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อ่ืน ให้ถือว่า ผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และ

บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหลืออยู ่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงผู้

ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยท่ีเปล่ียนแปลงไป มิฉะนั้น

ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีปรากฏในกรมธรรม์

ประกันภัยนี ้

ข้อ 10.  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ   

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีระหว่างผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทน้ันโดยวิธีการ

อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย   

 ข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมท้ังเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือ

การตีความท่ีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

ข้อ 12. การส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยน้ีจะส้ินผลบังคับเม่ือ 

12.1  วันท่ี เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 

12.2  มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ ซึ่ง

จะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกําหนดดังกล่าว  

ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ี

กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ โดยแจ้งให้

บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก 

หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

 ในกรณีน้ีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบ้ียประกันภัยท่ีระบุไว้ข้างล่าง 
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       อัตราคืนเบ้ียประกันภัย 
จํานวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จํานวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มป ี

จํานวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มป ี

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 
100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
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หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
  

ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง 

  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก 

ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่ง

ท่ีบรรทุก หรือติดต้ังในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี ้

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  บริษัทจะรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผู้เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการ

เสียชีวิตนั้นทําให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ

บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 

กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉล่ียจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกิน

จํานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนท่ีระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะ

มีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งท่ีระบุไว้ในตาราง 

 ทุพพลภาพถาวร ในท่ีนี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ใน

อาชีพประจํา และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

 บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตาม

กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา

ประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 

 ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปน้ี จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

(ก.) ทรัพย์สินท่ีผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร
ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นัน้เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 

(ข.) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีอยู่ใต้สิ่ง
ดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต์ หรือน้ําหนักบรรทุกของรถยนต์ 

(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีนําติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินท่ี บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือ
กําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลง จากรถยนต์  หรือทรัพย์สินท่ีรถยนต์กําลังยกจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
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(ง.) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์  
เว้นแต่การรั่วไหลน้ันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเช้ือเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์ 
ข้อ 2.  ความเสียหายส่วนแรก   

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี ้

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากท่ี
ได้ระบุไว้ในตาราง 

(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี ่หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ท่ี
ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่

ละข้อเป็นความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้
เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   

 ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยน้ีมีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดีใน

นามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครอง

ก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ 

 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหน่ึงเป็นผู้เอา

ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4.1 บุคคลน้ันต้องปฏิบัติตนเสมือนหน่ึงเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์

ประกันภัยน้ี 

4.2 บุคคลน้ันไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัท

จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่าน้ัน 

ขอ้ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์

ท่ีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดต้ังในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมีเง่ือนไขว่า 
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บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับ

ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น  

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการ
ใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว ้แต่มีเง่ือนไขว่า 
 6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

 6.2  นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับ

ชดใช้น้ันไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่าน้ัน 

 6.3 การคุ้มครองน้ีไม่เพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท 

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดน้ี ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง          

7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ

ลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกัน 

7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาน้ันแล้ว ความรับผิดของผู้ ขับขี่จะไม่

เกิดขึ้น 

7.6 การขบัขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
 

ข้อ 8.  ข้อสัญญาพิเศษ   ภายใต้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือ
เง่ือนไขท่ัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเง่ือนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดน้ี 
 ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่นํามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 
และ 1.2 ในหมวดน้ี  
 ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีต่อผู้เอาประกันภัย แต่บริษัท

ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในความรับผิดท่ีผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ

บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จํานวนเงินท่ีบริษัทได้จ่ายไปน้ันคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ

หนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สญูหายไฟไหม ้

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

 รถยนต์สูญหาย  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต์ รวมท้ัง

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดต้ังมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบ

รถยนต์หรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ทําเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัท

ทราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือ

เกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทําความผิดเช่นว่าน้ัน  

 รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้

โดยตัวของมันเอง หรอืเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์  

2.1. ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่า

สินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง

โอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์น้ันเป็นอันสิ้นสุด 

 ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับรถยนต์คืนมา ตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและ
บริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธ ิ

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์

นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 

 ท้ังนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง

จากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะ

ขอรับรถยนต์คืน 
 

 2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไว้ใน
ตาราง  
  รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    
  ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ

คุ้มครองรถยนต์น้ันเป็นอันสิ้นสุด 
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2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง หรือสูญหายบางส่วน  บริษัทและผู้เอา

ประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปล่ียนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์

นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

  ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ

ประกันภัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งต้ัง 

 ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัท 

 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าท่ีส่งมาทางเรือ 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

 เม่ือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมด

นับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อย

ละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

ข้อ 4. การสละสิทธ ิ

 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา

ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบ้ียจากผู้ใช้รถยนต์น้ัน เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับการ

ซ่อมแซมรถ  การทําความสะอาดรถ  การบํารุงรักษารถ  หรือการติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม เม่ือรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับ

บริการน้ัน   

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมาย หรือ

ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่จะกระทําสัญญา

ดังกล่าวข้างต้น 

5.2  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
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หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา

ประกันภัย  ต่อรถยนต์รวมท้ังอุปกรณ์  เครื่องตกแต่ง  หรือสิ่งท่ีติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานท่ีติดต้ังมากับ

รถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ทําเพิ่มขึ้นและผู้

เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง  

ไฟไหม้ ในท่ีน้ีหมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง 

หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนใด 

ข้อ 2.  การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ใน
ตาราง  

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอา

ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของ

บริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์น้ันเป็นอันส้ินสุด 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ

เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

2.2   ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง  บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตก
ลงกันให้มีการซ่อม หรือเปล่ียนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้  รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะ
ชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได ้

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ

ประกันภัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งต้ัง 

 ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัท 

 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศบริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าท่ีส่งมาทางเรือ 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย   

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิ้นตามจํานวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
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ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังน้ี 

(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ํา  หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแต่ผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได ้

(ข)  ตามจํานวนเงินสว่นแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง 

(ค)  6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากการชน การคว่ํา ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ท่ีระบุชื่อในกรมธรรม์

ประกันภัย 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละ

ข้อเป็นความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น   

ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความเสียหายน้ัน 

เกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลทําให้บริษัทมีสิทธิที่

จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้  

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้

เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้

บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

ข้อ 5. การรักษารถยนต์  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน 

เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามท่ีจาํเปน็ หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

หรือเครื่องเสีย 

ข้อ 6. การสละสิทธ ิ  

ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา

ประกันภัย บรษิัทสละสิทธิในการไล่เบ้ียจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับ

การซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ  หรือการติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่ง

มอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครอง 

7.1 การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 

7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่อง

ไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
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7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนํ้าหนัก หรือจํานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับ

อนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 

7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความ

เสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 

7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์น้ันเกิดจากบริษัทประวิงการ

ซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 

8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพ

ติดเป็นต้น         

8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

ข้อ 9.  การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยน้ีไม่คุ้มครอง 

9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ

ลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกัน 

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 

การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และมิใช่ความ

ประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้บังคับ หากผู้ขับขี่

ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุช่ือในกรมธรรม์ประกันภัย 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 

การประกนัภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 

เม่ือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี ้

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจํานวนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายนี ้ซ่ึงอยู่ในหรือ

กําลังขับขี่ หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถยนต ์

อุบัติเหต ุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทําให้เกิดผลที่ผู้

ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการถูก

ฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง  

การสูญเสียสายตา           หมายถึง     ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวร           หมายถึง   ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทํางานใดเพ่ือสินจ้างได้

โดยส้ินเชิงและตลอดไป 

ทุพพลภาพช่ัวคราว        หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจํา

ตามปกติได้โดยส้ินเชิงในช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพ่ิมเติมดังต่อไปนี ้

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ใด้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซ่ึงทําให้

เกิดผลดังต่อไปนี ้

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ

ทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี ้ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความ

คุ้มครอง 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 

คุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความ

คุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวร

กันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดังกําหนดข้างล่างนี ้

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี ้

  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ

สายตาสองข้าง 

  100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 

100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง 
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100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง 

60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 

60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 

60 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรบัตาหนึ่งข้าง 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 

  เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคล

ทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนใหต้ามจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ หักด้วยจํานวน

เงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพช่ัวคราว 

  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพช่ัวคราวภายใน 180 วัน นับแต่

วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 

และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพช่ัวคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความ

คุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดความ

สูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตาม

การคุ้มครองข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้

ตามการคุ้มครองข้อ 3. 

การยกเว้น : การขยายเพ่ิมเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดย

อ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น 

เงื่อนไขอ่ืน :  การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่

ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป 

หมายเหตุ :  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีทําประกันภัยเพ่ิมหลังจากที่มีการออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว 
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    เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 

การประกนัภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ :- 

 บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ซ่ึงได้เกิดขึ้นภายใน 

12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพ่ือบุคคลใดซ่ึงได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกําลังขึ้น 

หรือกําลังลงจากรถยนต ์

 ความรับผิดชอบของบรษิัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยายเพ่ิมเติมนี้มี

ผลบังคับเฉพาะต่อรถยนตท์ี่ระบุไว้ในตาราง 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 

การประกนัตัวผู้ขบัขี่ (ร.ย.03) 

 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ :- 

 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซ่ึงขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณี

รถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ  เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 

 การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการโดยไม่ชักช้าตามจํานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

หรือศาลกําหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

เงื่อนไข  : การขยายเพ่ิมเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวด

เงื่อนไขทั่วไป 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) 

ถ้าข้อความใดในเอกสารน้ีขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นท่ีตก

ลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความสูญเสีย  ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ

โดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่ง

ส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง หรือมีลําดับเหตุการณ์เป็นอยา่งไรสําหรับความสูญเสียน้ัน  

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นน้ี  การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทํา  ซึ่งใช้กําลังหรือความ

รุนแรง  และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง  การกระทําการแทน  หรือ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์กรใด  หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง  ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึง

กันรวมท้ังเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน

ตระหนก หวาดกลัว 

ข้อยกเว้นน้ีไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นผล

มาจากหรือมีส่วนเก่ียวเน่ืองกับการกระทําใดๆ ท่ีต้องกระทําขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่ง

เก่ียวเน่ืองกับการกระทําก่อการร้าย 

ในกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อยกเว้นน้ีไม่สามารถนํามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนท่ีเหลือยังคงมีผลบังคับ 

 

 

 

 

 

 
 

 


