
 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

หมวดเงือนไขทวัไป 

 

ภายใต้การคุ้มครอง เงือนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภยัน ีบริษัทให้สญัญาตอ่ผู้ เอาประกนัภยัดงัต่อไปนี  

 

ข้อ . กรมธรรม์ประกันภัยนีมีผลใช้บังคับท ันทเีมือผู้ เอาประกันภัยชาํระเบยีประกันภัยแล้ว 

การชําระเบียประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

พนกังานบริษัท หรือนายหน้าประกนัวินาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ ได้รับมอบอํานาจให้

รับชําระเบียประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ทีบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคล

ดงักลา่วเสมือนตวัแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชําระเบียประกนัภยัแก่บริษัทโดยถกูต้อง 

 

ข้อ 2. คาํนิยามศัพท์ เมอืใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยั หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

“บริษัท”              หมายถึง   บริษัททอีอกกรมธรรม์ประกันภยันี 

“ผู้ เอาประกนัภยั”   หมายถึง   บุคคลทีระบชืุอเป็นผู้ เอาประกนัภัยในตาราง 

“รถยนต์”  หมายถึง   รถยนต์ทีเอาประกนัภัย ซงึมีรายการทีระบุไว้ในตาราง 

“ตาราง”  หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี 

 “อบุติัเหตแุตล่ะครัง”    หมายถงึ   เหตกุารณ์หนงึหรือหลายเหตกุารณ์สืบเนืองกนั ซงึเกิดจากสาเหต ุ

 เดียวกนั   

  “ความเสียหายสว่นแรก”   หมายถงึ   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้ มครอง

ตามข้อสญัญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนีที

ผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทวัไป   

กรมธรรม์ประกันภัยนีไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอ ันเกิดข ึนเป็นผลโดยตรง หรือ

โดยอ้อมจาก 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระท ําของชาต ิศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัต ิการทมีีลักษณะเป็น

การทาํสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก ็ตาม) 

3.2 สงครามกลางเมือง การแข ็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัต ิ การต่อต้าน รัฐบาล การยึด

อ ํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร  หรือโดยประการอ ืน ประชาชนก่อความวุ่ นวายถึงขนาดหรือ

เท่าก ับการลุกฮอืต่อต้านรัฐบาล 

3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 



 

3.4 การแ ตกตัวของประจุ การแ ผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเช ือ เพลิงปรมาณู 

หรือจากกากปรมาณูอ ันเก ิดจากการเผาไหม้เช ือเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญา

นี การเผานันรวมถึงกรรมวิธ ีใด ๆ  แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซ ึงดาํเนินตดิต่อกันไปด้วยตัวของมัน

เอง 

 

ข้อ 4. การจดัการเรียกร้องเมือเก ิดความเสียหาย 

เมือมคีวามเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึน ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ขับขีจะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า และดําเนินการอนัจําเป็นเพือรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทงันีผู้ เอาประกนัภัยอาจ

แจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสําหรับการแจ้งอบุัติเหตรุถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันทีบริษัทเป็นผู้พัฒนาขึน ซึงได้เชือมโยงข้อมูลเข้ากับ

แอพพลิเคชนัของสํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และมีรายละเอียด

ตามทีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักําหนด 

บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้ เอาประกันภยัเกียวกบัอบุัติเหตทุีเกิดขนึได้หากความเสียหายที

เกิดขนึนนัอยูภ่ายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยั 

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขนึเมอืผู้ เอาประกนัภัย หรือผู้ขบัขีดําเนินการโดยสจุริต 

 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมือมีการปฏเิสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

เมือมีการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนตอ่บริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม 

จนเป็นเหตุให้ผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ เสียหายนําคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาท  ตอ่

อนญุาโตตลุาการ หากศาลพิพากษาหรืออนญุาโตตลุาการชีขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดตอ่       ผู้

เอาประกนัภยั หรือผู้เสียหายนนั โดยชดใช้คา่เสียหายตามคําพิพากษา หรือคาํชีขาดของอนญุาโตตลุาการ 

พร้อมดอกเบียผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัแตว่นัผิดนดั 

 

ข้ อ  6. การ แ ก้ ไข  สัญญาคุ้ มครองและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี จะเปลียนแปลงแก้ไขได้โดย

เอกสารแนบท้ายของบริษัทเทา่นนั 

 

ข้อ 7. การลดเบียประกันภัยประวัติดี 

 7.1 ในกรณีผู้เอาประกนัภยัมีรถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับริษัท บริษัทจะลดเบียประกนัภยัให้แก่ผู้     เอา

ประกนัภยั เป็นลําดบัขนั ดงันี 

 

 ขันท ี  20% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันทีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ

บริษัท ในการประกนัภยัปีแรก 



 

 ขันท ี2 30% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันทีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ

บริษัท ในการประกนัภยั  ปีตดิต่อกนั 

 ขันท ี  40% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันทีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ

บริษัท ในการประกนัภยั  ปีตดิต่อกนั 

  ขันท ี  50% ของเบียประกันภัยในปีทีต่ออายุ สําหรับรถยนต์คันทีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ

บริษัท ในการประกนัภยั  ปีตดิต่อกนั หรือกวา่นนั 

 ทงันี บริษัทจะลดเบียประกนัภยัให้ต่อเมือผู้ เอาประกนัภยัได้ต่ออายุการประกันภยักบับริษัท และเฉพาะ

ข้อตกลงคุ้มครองทีต่ออายเุท่านนั 

 คําว่า “รถยนต์คันทีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันทีมีการเรียกร้อง

ค่าเสียหาย แตค่่าเสียหายนนัเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรู้ตวัผู้ ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซงึ

มีผลทําให้บริษัทมีสทิธิทีจะเรียกค่าเสียหายทีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้   

 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยทีผู้ เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบียประกันภัยประวัติดีมีการ

เรียกร้องคา่เสียหายต่อบริษัทแล้ว  ในการตอ่อายกุารประกันภยัปีต่อไป บริษัทจะลดเบียประกนัภยัให้แกผู่้   เอา

ประกนัภยั ดงันี 

 (ก) ลดลงหนึงลําดบัขนัจากเดิม หากการเรียกร้องนนัเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภยั 

หรือผู้ เอาประกนัภยัไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคูก่รณีอกีฝ่ายหนึงได้ 

 (ข) ลดลงสองลําดบัขนัจากเดิมแต่ไม่เกินอตัราปกติ  หากมีการเรียกร้องทีรถยนต์คนัเอาประกันภัยเป็น

ฝ่ายประมาท หรือไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบถงึคู่กรณีอกีฝ่ายหนึงได้ตงัแต ่  ครังขนึไป รวมกนัมีจํานวนเงิน

เกิน % ของเบียประกนัภยั 

.  กรณีผู้ เอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้ รับประกันภัยอืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท 

บริษัทจะนําความใน .  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกไ็ด้ 

 

ข้อ . การเพมิเบียประกันภัยประวัต ิไม่ด ี

  ในกรณีผู้เอาประกนัภยัมรีถยนต์เอาประกนัภยัไว้กบับริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีทีเอา

ประกนัภยัทเีกิดจากอบุัติเหต ุซงึรถยนต์คนัทีเอาประกันภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไมส่ามารถแจ้งให้บริษัททราบ

ถงึคูก่รณีอีกฝ่ายหนงึได้ อย่างน้อยตงัแต ่2 ครังขนึไปรวมกนัมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบียประกนัภัย บริษัท

จะเพิมเบียประกนัภยัเป็นขนั ๆ ดงันี 

  ข ันท ี1  20% ของอตัราเบียประกนัภยัในปีทีตอ่อายุ 

  ข ันท ี 2  30% ของอตัราเบียประกนัภยัในปีทีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึนต่อบริษัท 2 ปี

ตดิตอ่กนั 



 

  ข ันท ี3  40% ของอตัราเบียประกนัภัยในปีทีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึนต่อบริษัท 3 ปี

ติดต่อกนั 

  ข ันท ี4  50% ของอตัราเบียประกนัภัยในปีทีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึนต่อบริษัท 4 ปี

ติดต่อกนั หรือกวา่นนั 

 ในกรณีทีผู้ เอาประกันภัยถูกเพิมเบียประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลําดับขันใด และในปีกรมธรรม์

ประกนัภยันนั มกีารเรียกร้องคา่เสียหาย ทีรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไมส่ามารถแจ้ง     ให้

บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงได้ไม่ถึง 2 ครัง หรือถึง 2 ครัง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบีย

ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบียประกันภัยในลําดับขันเดิม เช่น ในปีทีผ่านมา     

แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายทีเกิดขึนนนั มิได้เกิดจาก

ความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภัย และผู้ เอาประกนัภยัสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่าย

หนงึได้แล้ว ในการตอ่อายกุารประกนัภยัในปีตอ่ไป บริษัทจะใช้เบียประกนัภยัในอตัราปกติ 

 

ข้อ . การโอนรถยนต์  

 เมอืผู้เอาประกนัภยัได้โอนรถให้แก่ผู้ อืน ให้ถือว่าผู้ รับโอนเป็นผู้ เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกนัภยันี และ

บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกนัภัยทีเหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

ทําประกนัภัยประเภทระบุชือผู้ขบัขี ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องแจ้งการเปลียนแปลง  ผู้ ขบัขีให้บริษัททราบ เพือจะได้มี

การปรับปรุงอตัราเบียประกันภัยตามสภาพความเสียงภัยทีเปลียนแปลงไป มิฉะนันผู้ เอาประกันภัยอาจจะต้อง

รับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงือนไขความคุ้มครองทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยันี  

สําหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ทีมีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผู้ เอาประกนัภัยได้ขาย

รถยนต์ให้แก่ผู้มอีาชีพรับซือขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบํารุงรักษารถยนต์ ไมว่่าการ

ขายนนัจะได้มีการทําเป็นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนีจะ

สินสุดความคุ้มครองนบัแต ่วนั เวลาทีมีการขายรถยนต์ บริษัทจะคืนเบียประกนัภยัให้แก่ผู้ เอาประกันภัย โดยหัก

เบียประกนัภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคบัมาแล้วออกตามส่วน ภายใน  วนั นบัแตว่นัที

บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้ เอาประกันภัย หรือกรณีทีบริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดงักล่าว บริษัทจะแจ้งการ

สินสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบียประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึงผู้ เอาประกันภัยตามทีอยู่ครังสุดท้ายทีแจ้งให้

บริษัททราบ 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อ . การระงับข้อพ ิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ   

ในกรณีทีมข้ีอพิพาท ข้อขดัแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีระหว่าง        ผู้

มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภัยกบับริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติ         ข้อ

พิพาทนนัโดยวิธีการอนุญาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอม  และให้ทําการวินิจฉยัชีขาดโดยอนญุาโตตลุาการ 

ตามข้อบงัคบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยอนญุาโตตลุาการ  

 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย   

 ข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี รวมทังเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความ

ตามคูม่ือการตีความทีนายทะเบียน ได้ให้ความเหน็ชอบไว้ 

 

ข้อ . การสินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกนัภยันีจะสินผลบงัคบัเมือ 

.  วันที เวลา ทีระบไุว้ในตาราง 

.   มกีารบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั 

12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยนีได้ด้วยวิธีการอย่างใด

อย่างหนงึดงัตอ่ไปนี 

    ( ) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าว

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ เอาประกันภัยตามทีอยู่ครังสุดท้ายทีแจ้งให้

บริษัททราบ ซงึจะมผีลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัสินผลบงัคบั ณ วนัพ้นกําหนดดงักลา่ว 

          ( ) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยนีได้ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ โดยบอก

กล่าวล่วงหน้าไมน้่อยกว่า  วนั และบริษัทต้องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัทีกําหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชือทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัททีมีลกัษณะทีเชือถือได้ตาม

กฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์  โดยส่งข้อมลูการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัไปยังระบบข้อมลูทีผู้

เอาประกนัภัยระบุไว้เท่านนั ทงันี ผู้ เอาประกันภัยต้องยินยอมให้บริษัทจัดส่งข้อมลูการบอกเลิกด้วยวิธีการ

ดงักล่าว และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้ เอาประกันภัย เมือได้ดําเนินการบอกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยัทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

  ในกรณีนีบริษัทจะคืนเบียประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัย โดยหักเบียประกันภัยสําหรับ

ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้ เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้ เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้

ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนงึดงัต่อไปนี 



 

         ( ) ผู้ เอาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันีได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซงึจะมผีลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัสินผลบงัคบัทนัที ณ วนัเวลาทีบริษัทได้รับหนงัสือบอก

เลิก หรือวนัเวลาทีระบุไว้ในหนงัสือบอกเลิก แล้วแตว่า่วนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

        ( ) ผู้ เอาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยบริษัทต้องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

และแจ้งวิธีการให้ผู้ เอาประกันภัยทราบ ซงึจะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภัยสินผลบังคบั ณ วนัทีข้อมลูการบอก

เลิกส่งไปยังระบบข้อมูลทีบริษัทระบุไว้เท่านนั หรือ ณ วันทีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวนัใดเป็นวัน

หลงัสดุ 

ในกรณีนีผู้เอาประกนัภยัมสีิทธิได้รับเบียประกนัภยัคนื ตามอตัราการคืนเบียประกนัภยัทีระบุไว้

ข้างลา่ง 

อ ัตราคืนเบียประกันภัย 

 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

ร้อยละ ของ

เบยี    

ประกันภัยเต ็ม

ปี 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบยี   

ประกันภัยเต็มปี 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบยี   

ประกันภัยเต ็มปี 

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 

 

 



 

ข้อ 13.    การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล  

  บริษัทไมต้่องรับผิดสําหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉล หรือทจุริตโดยประการ

ใด ๆ ซึงผู้ เอาประกันภัยหรือบุคคลทีทําแทนผู้ เอาประกันภัยได้กระทําเพือให้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน ีและบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยได้ทนัที โดยไมค่นืเบียประกนัภยั 

 

 

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

  

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย  หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเ กิดแก่

บุคคลภายนอก ซงึผู้ เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนืองจากอุบัติเหตุอนัเกิดจากรถยนต์ทีใช้ 

หรืออยู่ในทาง หรือสิงทีบรรทกุ หรือตดิตงัในรถยนต์นนั ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภัย ในนามผู้ เอาประกนัภยั 

ดงันี 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพือความ

เสียหายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั ของบุคคลภายนอก เฉพาะสว่นเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรมป์ระกันภยั

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายทีแท้จริงทีผู้ เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ

บคุคลภายนอกไม่เกินจํานวนเงินเอาประกนัภยัต่อคนทีระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และไมเ่กินจํานวน

เงินเอาประกนัภยัต่อครังทีระบไุว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ภายใต้เงือนไขทีกําหนดในข้อนี 

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสินเชิง เมอืบริษัท ผู้ เอาประกันภัย และผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถตกลงในจํานวนเงินค่าเสียหายได้ทงัจํานวนแล้ว บริษัทจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน ดงันี 

. .  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัในหมวดนี โดยต้องมจํีานวนเงินเอาประกนัภยัไมน้่อยกวา่ ,  บาทตอ่คน 

. .  กรณีทีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า ,000,  บาทต่อคน บริษัทจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนไมน้่อยกว่า ,000,  บาทต่อคน โดยสว่นเกินจาก ,000,  บาท บริษัทจะชดใช้ตามความ

เสียหายทีแท้จริงทีผู้ เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก 

. .  กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้ เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกทีเป็นผู้ทพุพลภาพถาวร

สินเชิงนนั มีสิทธิได้รับการชดใช้คา่สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า  กรมธรรม์ รวมถึง

กรณีทีรถยนต์ทีเอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายรายเพือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ทําสญัญา

ประกนัภยัพร้อมกนั หรือสืบเนืองเป็นลําดบักนั บริษัทจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนตามสดัสว่นความคุ้มครองของ



 

แต่ละกรมธรรม์ประกนัภยั รวมกนัไมเ่กินกว่า ,000,  บาทต่อคน โดยส่วนทีเกิน ,000,  บาท บริษัทจะ

ร่วมชดใช้ตามความเสียหายทีแท้จริงทีผู้ เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอกฝ 

ในกรณีทีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการชดใช้จาก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า  กรมธรรม์ รวมถึงกรณีทีรถยนต์ทีเอาประกนัภัยได้เอาประกนัภยัหลาย

รายเพือความวินาศภัยอนัเดียวกนั โดยได้ทําสญัญาประกนัภัยพร้อมกัน หรือสืบเนืองเป็นลําดบักัน บริษัทจะ

ร่วมเฉลยีจ่ายเทา่ ๆ กนั  

ทพุพลภาพถาวรสินเชงิในทีนี หมายถงึ ทพุพลภาพถงึขนาดไมส่ามารถประกอบหน้าทีการงานใด ๆ ใน

อาชีพประจํา และอาชีพอืน ๆ ได้โดยสินเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกทีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี ไม่รวมถึงผู้ ขับขีทีเป็นฝ่ายทีจะต้องรับผิดตาม

กฎหมาย ตลอดจนลกูจ้างในทางการทีจ้าง คูส่มรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขบัขีนนั 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  บริษัทจะรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของบุคคลภายนอก ซงึผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน

จํานวนเงินเอาประกนัภัยทีระบไุว้ในตาราง 

กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการขาด

การใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทงันี สําหรับรถยนต์ทีมีทีนังไม่เกิน 7 คน 

หรือรถยนต์บรรทุกผู้ โดยสารรวมทังผู้ ขับขีไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้าง

สาธารณะทีมีทีนงัไม่เกิน 7 คน ในอตัราไมน้่อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ทีมีทีนงัเกิน 7 คน หรือรถยนต์

บรรทกุผู้ โดยสารรวมทงัผู้ขบัขีเกิน 7 คน ในอตัราไมน้่อยกวา่วนัละ 1,000 บาท 

ในกรณีบุคคลภายนอกนันมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกนัภยั บริษัทจะเฉลียจ่ายเท่า ๆ กนั 

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

 (ก) ทรัพย์สินทผีู้ เอาประกันภัย ผู้ ขบัข ีทเีป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา 

บุตรของผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ ขบัข ีนันเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ เก ็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 

 (ข) เครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง ทางเดิน สนาม หรือส ิงหนึงสิงใดทอียู่ใต้

สงิดังกล่าว อ ันเก ิดจากการสนัสะเท ือน หรือจากนําหนักรถยนต์ หรือนําหนักบรรทุกของรถยนต์ 

 (ค) สัมภาร ะหรือท รัพ ย์สินอ ืนใดทีนําติดตัวข ึนบนรถยน ต์ หรือท รัพ ย์สินท ี บรรทุกอยู่ ใน

รถยนต์ หรือก ําลังยกข ึน หรือก ําลังยกลง จากรถยนต์  หรือทรัพย์ส ินทีรถยนต์ก ําลังยกจากท ีหนึงไป

ยังอ ีกทหีนึง 

  (ง) ทรัพย์ส ินท ีได้รับความเสียหายจากการรัวไหลของสารเคมีหรือวัตถุอ ันตรายท ีบรรทุกอยู่

ในรถยนต์  เว้นแต่การรัวไหลนันเก ิดจากอุบัตเิหตุจากรถยนต์ หรือการรัวไหลของแก๊สหรือเช ือเพลิง

เพอืการเดนิเครืองของรถยนต์ 

 



 

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก   

  ผู้เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบเองตอ่อบุัติเหตแุต่ละครัง ดงันี 

 (ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีทีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากทีได้ระบไุว้ในตาราง 

 (ข) ตามจํานวนเงินสว่นแรกของความเสียหาย ดงัระบไุว้ในตาราง 

 (ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชือผู้ ขับขี หากความเสียหายนันเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขีรถยนต์คนัเอาประกันภัยซึงมิใช่     

ผู้ขบัขีทีระบุชือในกรมธรรม์ประกนัภยั 

  ในกรณีทีผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึงข้อ ให้ถือว่าความ

รับผิดชอบแตล่ะข้อเป็นความรับผิดชอบทีเพิมขนึ 

 ในกรณีทีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบค่าเสยีหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทน

ผู้ เอาประกนัภยัไปก่อน เมอืบริษัทได้จ่ายเงินทีผู้เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้คืน

ให้บริษัทภายใน 7 วนั นบัแต่ได้รับหนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี   

ถ้าผู้เอาประกนัภยัถกูฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซงึการประกนัภยันีมีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดี

ในนามของผู้ เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน

ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ข ับข ี 

บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึงขบัขีรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกนัภัยเสมือนหนงึเป็นผู้ เอา

ประกนัภยัเอง แต่มเีงือนไขว่า 

4.1 บุคคลนนัต้องปฏิบตัิตนเสมือนหนงึเป็นผู้ เอาประกนัภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน ี

4.2 บุคคลนนัไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัอืน หรือได้รับแต่ไมเ่พียงพอ 

บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านนั 

 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร   

กรมธรรม์ประกันภัยนีให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้ โดยสาร เมือผู้ โดยสารนนัจะต้องรับผิดจาก

รถยนต์ทีใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิงทีบรรทุก หรือติดตงัในรถยนต์นนั ทงันีเฉพาะเท่าทีมีการประกนัภัยไว้ โดยมี



 

เงือนไขว่า บุคคลนนัไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน หรือได้รับแต่ไมเ่พียงพอ

บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทนเฉพาะสว่นทีเกินเท่านนั  

 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   

 กรมธรรม์ประกนัภยันีให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซงึไม่ใช่ผู้ เอาประกันภยั เมือนายจ้างจะต้องรับผิดจาก

การใช้รถยนต์คนัเอาประกนัภัยโดยลูกจ้างในทางการทจ้ีาง ทงันีเฉพาะเท่าทีมีการประกนัภยัไว้ แตมี่เงือนไขวา่ 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกนัภัยนี 

6.2 นายจ้างไมไ่ด้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอืน เว้นแตค่่าสินไหมทดแทนที

ได้รับชดใช้นนัไมเ่พียงพอ บริษัทจงึจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนทีเกินเท่านนั 

 6.3 การคุ้มครองนไีม่เพิมจํานวนเงินจํากดัความรับผิดของบริษัท 

 

ข้อ 7. การยกเว้นทวัไป การประกันภัยตามหมวดนี ไม่คุ้มครองความรับผิดอ ันเกิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง          

7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ช ิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพ

ติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก ็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท ําความผิดทางอาญา 

หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจบักุมของเจ้าหน้าท ี เป็นต้น  

7.3 การใช้ในการแข่งข ันความเร็ว 

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอืนใด เ ว้นแต่รถท ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้

ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถทมีีระบบห้ามล้อเชือมโยงถงึกัน 

7.5 ความรับผิดซงึเกดิจากสัญญาหรือบันทกึทผีู้ ขบัข ีทาํขนึ ซ ึงถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทกึนันแล้ว 

ความรับผิดของผู้ข ับขจีะไม่เก ิดขนึ 

7.6 การขบัข ีโดยบุคคลซ ึงในขณะข ับข ีให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ ืนตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก ด ังนี 

             7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เก ินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ ็นต์ หรือ      

            7.6.2 มีปริมาณแ อลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัม เปอ ร์ เซ ็น ต์  กรณีการ ข ับข ีโดย

บุคคลซ ึงมีอายุตํากว่ายสีิบปีบร ิบูรณ์ หรือโดยบุคคลท ีมีใบอนุญาตขับรถชัวคราว หรือโดยบุคคลทีไม่

มีใบอนุญาตขบัรถหรืออยู่ระหว่างพกัใช้หรือเพกิถอนใบอนุญาตขบัรถ หรือ   

            7.6.3 กรณีไม่ย ินยอมให้ เ จ้าพนักงานจราจร  พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเ จ้าห น้าท ี 

ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดําเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุร าหรือของเมาอย่างอ ืน ตาม

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ข ับข ีได้ยอมรับหรือศาลได้มีค ําพ ิพากษาถึงท ีสุดลงโทษใน

ความผิดดังกล่าว 

      7.7 การข ับข ีโดยบุคคลซึงขณะขับขีมีสาร เสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือ มี

สาร ท ีอ อ กฤท ธ ิต่อจิต  แ ล ะปร ะสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท ีอ อ กฤท ธ ิต่อจิต  แ ละปร ะสาทใน



 

ร่ างกาย จนถูกด ําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ ข ับข ีได้ยอมรับหรือศาลได้มีค ํา

พพิากษาถึงทสีุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

 

ข้อ  8. ข้อสัญญาพ ิเศษ ภายใต้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดทีระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่

สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 

7.3 7.4 7.5 หรือเงือนไขทวัไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงือนไขทวัไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพือปฏิเสธความ

รับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี 

ส่วนเงือนไขข้อ 7.6 และ 7.7 บริษัทจะไม่นํามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพือปฏิเสธความรับผิดทัง

ตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี  

ในกรณีทีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนีต่อผู้ เอาประกันภัย     

แต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนงึและวรรคสองในความรับผิดทีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับ

ผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้ เอาประกนัภัยต้องใช้จํานวนเงินทีบริษัทได้จ่ายไปนนัคืนให้บริษัทภายใน 7 วนั 

นบัแตไ่ด้รับหนงัสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

 

ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนต์สญูหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์หรือส่วนหนึงส่วนใดของรถยนต์ รวมทัง

อุปกรณ์ เครืองตกแต่ง หรือสิงทีติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานทีติดตังมากับรถยนต์โดยโรงงาน

ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครืองตกแต่งทีได้ทําเพิมขึน และผู้ เอา

ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อนัเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์       

ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อนัเกิดจากการกระทําความผิด หรือการ

พยายามกระทําความผิดเช่นว่านนั  

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น

การไหม้โดยตวัของมนัเอง หรือเป็นการไหม้ทีเป็นผลสืบเนืองจากสาเหตใุด ๆ ก็ตาม 

 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์  

2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อนัเกิดจากการลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยกัยอกทรัพย์ บริษัทจะ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภยั ทีระบุไว้ในตาราง โดยผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ รับประโยชน์

แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครอง

รถยนต์นนัเป็นอนัสนิสดุ 

 ในกรณีทีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 7 วนันับแต่วนัทีได้รับรถยนต์คืนมา ตามทีอยู่ครังสุดท้ายทีผู้ เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัท

ทราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกนัภยัใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้ เอาประกันภัยต้องคืนเงินทีได้รับชดใช้ไปทังหมดให้แก่บริษัท ถ้า

รถยนต์นนัเกิดความเสียหายไม่ถึงกับความเสียหายโดยสินเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ก่อนคืน 

2.1.2 สละสิทธิไมข่อรับรถยนต์คืน 

ทงันีผู้ เอาประกนัภยัจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือแจ้งจาก

บริษัท ถ้าผู้ เอาประกนัภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ เอาประกนัภยัไม่ประสงค์จะ

ขอรับรถยนต์คืน 

2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายสินเช ิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกนัภัย ที

ระบไุว้ในตาราง  

รถยนต์เสียหายสินเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ

เสียหายไมน้่อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    



 

ในกรณีทีเอาประกนัภยัไว้ไมต่าํกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่ารถยนต์ในขณะทีเอาประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภัย

หรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้แก่บริษัททนัที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือ

ว่าการคุ้มครองรถยนต์นนัเป็นอนัสนิสดุ 

2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสินเชงิ หรือสูญหายบางส่วน  บริษัท

และผู้ เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลียนรถยนต์ซึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทังนีรวมทัง

อปุกรณ์ของรถยนต์นนั หรือจะชดใช้เงินเพือทดแทนความเสยีหายหรือสญูหายนันก็ได้  

ในกรณีไม่สามารถตกลงจํานวนเ งินเพือทดแทนความเสียหายไ ด้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน 

ทีสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยน ต์ 

แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจาํก ัดความรับผิดของบริษัท 

ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องสงัอะไหลจ่ากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไมเ่กินกว่าราคานําเข้าทีส่งมาทางเรือ 

 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

เมือมคีวามเสียหายต่อรถยนต์ทีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายคา่ดแูลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์

ทังหมดนบัแต่วนัเกิดเหตจุนกว่าการซอ่มแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสินตามจํานวนทีจ่ายไป

จริง แตไ่มเ่กินร้อยละยีสบิของคา่ซอ่มแซม 

 

ข้อ 4. การสละสิทธ  ิ

ในกรณีทีมีความเสียหายหรือสญูหายต่อรถยนต์ เมือบุคคลอืนเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม

จากผู้ เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบียจากผู้ ใช้รถยนต์นัน เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน

ให้บริการเกียวกับการซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตงัอุปกรณ์เพิมเติม 

เมอืรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพือรับบริการนนั   

 

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนีไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือ ไฟไหม้อ ัน

เกดิจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดจากการลักทรัพ ย์ หรือยักยอกทรัพ ย์ โดยคู่สมรส หรือ

บุคคลซ ึงอยู่ก ินก ันฉ ันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลทเีป็นหุ้นส่วนทางธุรก ิจกับผู้

เ อ าปร ะกัน ภัย  ห รือ ผู้ คําป ร ะกัน ต ามสัญญาเ ช่ าซือ ร ถยน ต์  ห รือ บุคคล ไ ด้รับ ม อ บ ร ถยน ต์ ห รือ

ครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซือ หรือสัญญาจาํนํา หรือบุคคลทจีะกระทาํ

สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทงันีไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทาํสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก ็ตาม 

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตทคีุ้มครอง 

 



 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพมิเติม 

การประกันภัยอุบัต ิเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 

 

เมือใช้ในเอกสารแนบท้ายนี 

ผู้ ได้รับความคุ้มครอง   หมายถงึ ผู้ ขับขีและ/หรือผู้ โดยสารตามจํานวนทีระบุในตาราง ซึงอยู่ในหรือ

กําลงัขบัขี หรือกําลงัขนึหรือกําลงัลงจากรถยนต์ 

อบุตัิเหต ุ             หมายถงึ เหตกุารณ์ทีเกิดขนึอย่างฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและทําให้

เกิดผลทีผู้ ไ ด้ รับความคุ้ มครองมิไ ด้ เจตนาหรือมุ่งหวังและให้

หมายความรวมถึงการถกูฆาตกรรมด้วย 

การสญูเสียโดยถาวรสินเชิง  ให้รวมถึงการสญูเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะนันโดยถาวรสินเชงิ 

การสญูเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทพุพลภาพถาวรสินเชิง หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทํางานใดเพือ

สินจ้างได้โดยสินเชิงและตลอดไป 

ทพุพลภาพชวัคราว หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดทีไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานในอาชีพ

ประจําตามปกติได้โดยสินเชิงในชวัระยะเวลาหนงึ 

 

เป็นทีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มีการขยายเพิมเติมดงัตอ่ไปนี 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ ความสูญเสียอนัเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ใด้รับความคุ้มครองโดย

อบุตัิเหต ุซงึทําให้เกิดผลดงัตอ่ไปนี 

 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 

 ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วนั นบัแตว่นัเกิดอบุตัิเหตกุ็ดี หรือ

ความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ

เสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนันก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกนัภัยทีระบุไว้ใน

ตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 

 ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับไม่มีผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วนั นบัแตว่นัเกิด

อุบัติเหตุแต่มีผลทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิด

อบุตัิเหตกุด็ีหรือความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะ



 

คนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองได้รับการสญูเสียโดยถาวรสินเชิงดงักําหนดข้างล่างนี บริษัทจะ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครองดงันี 

 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้าง ตงัแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตงัแต่ข้อเท้า 

หรือสายตาสองข้าง 

         100 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนึงข้าง ตงัแต่ข้อมอื และเท้าหนงึข้าง ตงัแตข้่อเท้า 

 100 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนงึข้าง ตงัแต่ข้อมอื และสายตาหนงึข้าง 

 100 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนงึข้าง ตงัแตข้่อเท้า และสายตาหนงึข้าง 

  60 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับมือหนงึข้าง ตงัแตข้่อมอื 

  60 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับเท้าหนงึข้าง ตงัแตข้่อเท้า 

  60 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั สําหรับตาหนงึข้าง 

 บริษัทจะจ่ายคา่ทดแทนตามข้อนีเพียงรายการทีสงูสดุรายการเดยีวเท่านนั 

 

การคุ้มครองข้อ  : ท ุพพลภาพถาวรสินเชงิ          

 ถ้าความบาดเจ็บมผีลภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัเกิดอบุัติเหตุทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด    ทพุพล

ภาพถาวรสินเชิง และทพุพลภาพถาวรสินเชิงนนัได้เป็นเวลาติดตอ่กันไม่น้อยกว่า  เดือน หรือมีข้อบ่งชีทาง

การแพทย์ว่าผู้ ได้รับความคุ้มครองนันตกเป็นบุคคลทพุพลภาพถาวรสินเชิง บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

ตามจํานวนเงินเอาประกันภยัดงัระบุไว้ในตาราง หกัด้วยจํานวนเงินทีใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ  

หรือ ข้อ  ให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง 

 

การคุ้มครองข้อ 4 : ท ุพพลภาพชัวคราว 

 ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทพุพลภาพชวัคราวภายใน 180 วนั 

นับแต่วันทีเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บทีได้รับทําให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน

โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตใุห้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัวคราว บริษัทจะ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทียังทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินที

ระบไุว้ในตารางแต่ไมเ่กิน  สปัดาห์ ตอ่อบุติัเหตแุตล่ะครัง 

 บริษัทจะไมช่ดใช้คา่สินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี หากอบุตัิเหตมุผีลทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง

เกิดความสญูเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มีทุพพลภาพถาวรสินเชิง

เกิดขนึตอ่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี จะมี

การหกัจากจํานวนเงินเอาประกนัภัยทีบริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ  3 

 



 

การยกเว้น: การขยายเพ ิมเต ิมนีไม่คุ้มครองการ เสียช ีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชัวคราว หรือ

ทุพพลภาพถาวรสินเช ิง อ ันเก ิดขนึ เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทงัหมดหรือบางส่วนจากการกระท ํา

ผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้ร ับความคุ้มครองนัน 

 

เงือนไขอืน:  การขยายเพิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี อยู่ภายใต้บังคับของเงือนไขและการยกเว้นแห่ง

กรมธรรม์ประกนัภยัทีปรากฏในสญัญาหมวดเงอืนไขทวัไป 

 

 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพมิเติม 

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. ) 

 

 เป็นทีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วข้างต้นได้มกีารขยายเพิมเติม ดงัตอ่ไปนี  

 บริษัทจะใช้คา่รักษาพยาบาล คา่บริการทางการแพทย์ คา่ผา่ตดั และค่าบริการอืน ๆ ตามทีจ่ายจริง ซงึ

ได้เกิดขึนภายใน  เดือน นับแต่วนัเกิดอุบัติเหตเุพือบุคคลใดซงึได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนืองจาก

อบุตัิเหตใุนขณะอยู่ใน หรือกําลงัขึน หรือกําลงัลงจากรถยนต์ 

 

 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครังจะไมเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไว้ในตารางการ

ขยายเพิมเติมนีมีผลบงัคบัเฉพาะตอ่รถยนต์ทีระบไุว้ในตาราง 

 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพมิเติม 

การประกันตัวผู้ข ับข ี(ร .ย.03) 

 

 เป็นทีตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิมเติม ดงัต่อไปนี :- บริษัท

จะประกนัตวัผู้ เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึงขบัขีรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัย ในกรณี 

รถยนต์ทีระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตวัในคดีอาญา การประกันตัว

บุคคลดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการโดยไมช่กัช้าตามจํานวนเงินทีพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล

กําหนดจนกว่าคดีจะถึงทีสุด เงือนไข : การขยายเพิมเติมนี อยู่ภายใต้บังคบัของเงือนไขและการยกเว้นแห่ง

กรมธรรม์ประกนัภยัทีปรากฏในสญัญาหมวด เงือนไขทวัไป 

 

 

 

 


