
 

  

เง่ือนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนีม้ีผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอาประกันภัยช าระเบีย้ประกันภัยแล้ว 

การช าระเบ้ียประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกนัวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั พนกังานบริษทั หรือนายหนา้ประกนัวินาศ
ภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้รับช าระเบ้ียประกนัภยั ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัยอมรับการกระท า
ของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการช าระเบ้ียประกนัแก่บริษทัโดยถูกตอ้ง 

 
ข้อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

“บริษทั”  หมายความว่า บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายความว่า  บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
“ผูป้ระสบภยั”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั เน่ืองจากรถท่ีใชห้รืออยูใ่นทางหรือ 
  เน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ 
  ผูป้ระสบภยัซ่ึงถึงแก่ความตายดว้ย 
“นายทะเบียน”   หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือผูซ่ึ้ง 
 เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมายโดย 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“ตาราง”    หมายความว่า  ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“รถ”    หมายความว่า  รถคนัท่ีเอาประกนัภยัซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวใ้นตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง”  หมายความว่า เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนัซ่ึงเกิดจาก 

สาเหตุอนัเดียวกนั 
 

ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6. บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามยัของผูป้ระสบภยั
ในนามผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูป้ระสบภยั เน่ืองจากรถท่ีใชห้รืออยูใ่นทาง หรือเน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุก 
หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยัดงัน้ี 

3.1 ผูป้ระสบภยั 
3.1.1 ในกรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยั แต่ไม่ถึงกบัสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอยา่งถาวร หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

ตามขอ้ 3.1.2 บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นท่ีผูป้ระสบภยัสามารถเรียกร้องไดต้ามมูลละเมิด  ตามความเสียหายท่ีแทจ้ริงแต่
ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน 

3.1.2 ในกรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยั ในกรณีใดกรณีหน่ึง บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินคุม้ครอง ดงัน้ี 
(1) กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(2) กรณีสูญเสียมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือแขนสองขา้ง หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือขาสองขา้ง หรือสายตาสองขา้ง (ตา

บอด) บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน 
(3) กรณีสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ แขนหน่ึงขา้ง เทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ ขาหน่ึงขา้ง สายตาหน่ึงขา้ง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 

กรณีขึ้นไป บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหน่ึงคน 
 



 

 
(4) กรณีทุพพลภาพอยา่งถาวร บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(5) กรณีสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือแขนหน่ึงขา้ง หรือเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือขาหน่ึงขา้ง หรือสายตาหน่ึงขา้ง 

(ตาบอด) กรณีใดกรณีหน่ึง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(6) กรณีหูหนวก เป็นใบห้รือเสียความสามารถในการพูด หรือล้ินขาด สูญเสียอวยัวะสืบพนัธ์ุ หรือความสามารถสืบพนัธ์ุ จิต

พิการอยา่งติดตวั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(7) กรณีสูญเสียอวยัวะอื่นใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้น (2) (3) (5) (6) และ (8) ซ่ึงการสูญเสียหรือการถูกท าลายลงแลว้นั้นจะ

กระทบต่อการด ารงชีวิตอยา่งปกติสุขของผูป้ระสบภยั เช่น การสูญเสียมา้ม ปอด ตบั ไต หรือ ฟันแทท้ั้งซ่ีตั้งแต่ 5 ซ่ีขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะ
ถูกท าให้เสียหายเป็นเหตุให้ตอ้งใชก้ะโหลกเทียม เป็นตน้ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหน่ึงคน 

(8) กรณีสูญเสียน้ิวตั้งแต่ขอ้น้ิวขึ้นไป ไม่ว่าน้ิวเดียวหรือหลายน้ิว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาทต่อหน่ึงคน 
ทั้งน้ี กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยัหลายกรณี บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินคุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีมีจ านวนเงิน

คุม้ครองที่สูงกว่า 
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน 
3.1.4 ในกรณีไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.1 และต่อมาไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.2 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ 3.1.2 

แต่หากเป็นกรณีไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.1 และต่อมาไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.3 หรือทั้งขอ้ 3.1.2 และขอ้ 3.1.3 บริษทัจะจ่ายไม่เกิน 
500,000 บาทต่อคน 

3.1.5 ในกรณีท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั วนัละ 200 บาท จ านวน
รวมกนัไม่เกิน 20 วนั เป็นค่าเสียหายท่ีเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากความคุม้ครองท่ีระบุในขอ้ 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 และขอ้ 3.1.4 

3.1.6 กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูเ้อาประกนัภยั หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงมิใช่ผูข้บัขี่ ทั้งน้ีในกรณีผูข้บัขี่เป็นฝ่ายท่ีตอ้ง
รับผิดต่ออุบติัเหตุ ให้น าความในขอ้ 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 ขอ้ 3.1.4 และขอ้ 3.1.5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

3.1.7 กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัขี่รถคนัท่ีเอาประกนัภยั บริษทัจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบ้ืองตน้เท่านั้น 
ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ รวมกนัแลว้ไม่เกินจ านวนเงินคุม้ครองสูงสุดต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ังท่ีระบุ

ไวใ้นรายการท่ี 4 ของตาราง 
 
ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6 บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ตอ้งรอ
การพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จส้ินภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ตาม
จ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน 

4.2 กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไป  บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้จ านวน 35,000 บาท ต่อ
หน่ึงคน 

(ก) ตาบอด 
(ข) หูหนวก 
(ค) เป็นใบห้รือเสียความสามารถในการพูด หรือล้ินขาด 
(ง) สูญเสียอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
(จ) เสียแขน ขา มือ เทา้ น้ิว 
(ฉ) เสียอวยัวะอื่นใด 
(ช) จิตพิการอยา่งติดตวั 



 

 
(ซ) ทุพพลภาพอยา่งถาวร 

4.3 กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อชีวิต บริษทัจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการศพของผูป้ระสบภยัตาม
จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ 35,000 บาทต่อหน่ึงคน 

4.4 จ านวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกนัหรือจ านวน 4.1 และ 4.3 รวมกนั แต่หากผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือ
ไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 4.2 และ 4.3 ให้ไดรั้บค่าเสียหายเบ้ืองตน้รวมกนัไม่เกินจ านวน 65,000 บาท 

4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคนัขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยั บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลว้แต่
กรณี ให้แก่ผูป้ระสบภยัซ่ึงอยูใ่นรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทั แต่ถา้ผูป้ระสบภยัมิใช่เป็นผูซ่ึ้งอยู่ในรถคนัหน่ึงคนัใดท่ีร่วมก่อให้เกิดความเสียหาย
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั 

ความเสียหายเบ้ืองตน้ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 
 

ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผูป้ระสบภยัตอ้งร้องขอค่าเสียหายเบ้ืองตน้ต่อบริษทัภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น และตอ้งมี
หลกัฐานดงัน้ี 

5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลกัฐานการแจง้หน้ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
5.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือหลกัฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็น

ผูอ้อกให้ท่ีสามารถพิสูจน์ไดว่้าผูท่ี้มีช่ือในหลกัฐานนั้นเป็นผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดตามขอ้  4.2 นอกจากจะตอ้งยื่นหลกัฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลว้ 

ให้ยื่นใบรับรองแพทยห์รือความเห็นแพทย ์หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีระบุว่าเป็นผูป้ระสบภยัซ่ึงไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว  พร้อมทั้งส าเนา
บนัทึกประจ าวนัของพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงว่าผูน้ั้นไดรั้บความเสียหายจากการประสบภยัจากรถเพ่ิมเติมดว้ย 

5.2 ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1 ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนดซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าผูท่ี้มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็น

ผูป้ระสบภยั 
5.2.2 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัในคดีของพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงว่าผูน้ั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภยัจากรถ 
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกนัให้มีหลกัฐานตาม 5.1 และ 5.2 
 

ข้อ 6. การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต 
ในกรณีรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทัประสบอุบติัเหตุชนกบัรถอื่น ซ่ึงมีการประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถดว้ย
เป็นเหตุให้ผูป้ระสบภยัไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษทัตกลงจะส ารองจ่าย ให้แก่ ผูป้ระสบภยัซ่ึงโดยสารมาในรถ หรือก าลงัขึ้นหรือก าลงัลง
จากรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทั ดงัน้ี 

6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหน่ึงคน ส าหรับกรณีไดรั้บบาดเจ็บ 
6.2 ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ กรณีทุพพลภาพอยา่งถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ตามขอ้ 3.1.2 เป็นเงินจ านวน 200,000 บาท 

หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทต่อหน่ึงคน หรือกรณีเสียชีวิต ตามขอ้ 3.1.3 เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาทต่อหน่ึงคนแลว้แต่กรณี 
6.3 ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น วนัละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วนั 
6.4 ขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 รวมกนัจ านวนเงินตามขอ้ 3.1.4 

ส าหรับผูป้ระสบภยัท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษทัและผูรั้บประกนัภยัรถอื่นจะร่วมกนัส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ค่าชดเชย
รายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอยา่งถาวร ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต ตามวรรคตน้ โดยเฉล่ียฝ่ายละเท่า ๆ กนั  



 

 
เม่ือมีการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ
เสียชีวิต ตามเง่ือนไขน้ีแลว้ หากปรากฎว่าอุบติัเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอ่ื้น มิใช่ผูข้บัขี่หรือผูโ้ดยสารรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บั
บริษทัแลว้ บริษทัมีสิทธ์ิท่ีจะไล่เบ้ียเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอยา่งถาวร ทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต ท่ีบริษทัไดส้ ารองจ่ายไปคืนจากบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถท่ีเป็นฝ่ายตอ้งรับผิดตามกฎหมายนั้น ในทางกลบักนั
หากบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถอื่นไดส้ ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต ให้แก่ผูป้ระสบภยัหรือทายาทของผูป้ระสบภยัท่ีโดยสารมา หรือก าลงัขึ้นหรือก าลงัลงจากรถท่ีตนรับ 
ประกนัภยัไว ้หรือผูป้ระสบภยัท่ีอยู่นอกรถแลว้ และปรากฎว่าอุบติัเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูข้บัขี่ หรือผูโ้ดยสารรถคนัท่ีเอา
ประกนัภยัไวก้บับริษทัแลว้ บริษทัตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต คืนแก่บริษทัผูรั้บประกนัภยัรถอื่นซ่ึงไดส้ ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษทัจะถือว่าบุคคลใด ซ่ึงขบัขี่รถโดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง  และ
บุคคลนั้นตอ้งปฎิบติัตนเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 
ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครอง เม่ือผูโ้ดยสารนั้นจะตอ้งรับผิดจากจากรถท่ีใช ้หรืออยูใ่นทาง
หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
 
ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหตุ เม่ือมีความเสียหายต่อผูป้ระสบภยัจากรถ ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัขี่ตอ้ง 

9.1 แจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัอาจแจง้ให้บริษทัทราบผ่านแอพพลิเคชนัส าหรับการแจง้อุบติัเหตุรถยนต์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือแอพพลิเคชนัท่ีบริษทัเป็นผูพ้ฒันาขึ้น ซ่ึงไดเ้ช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัแอพ
พลิเคชนัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด 

9.2 ส่งต่อให้บริษทัทนัทีเม่ือไดรั้บหมายศาล หรือค าส่ัง หรือค าบงัคบัของศาล 
9.3 มีหนงัสือบอกกล่าวให้บริษทัทราบทนัทีเม่ือมีการด าเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อนัอาจท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดป้ฎิบติัตามขอ้น้ี บริษทัอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูเ้อาประกนัภยัเพื่อความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการ
นั้น เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะพิสูจน์ไดว่้าจะไม่สามารปฎิบติัได ้
 
ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง 

10.1 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทั
และท าให้บริษทัเสียหาย บริษทัอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูเ้อาประกนัภยัอนัเกิดจากการนั้น เวน้แต่ความเสียหายนั้น ผูเ้อาประกนัภยัเป็น
ฝ่ายท่ีจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษทัไม่จดัการต่อการเรียกร้องนั้น 

10.2 บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการต่อสู้คดี 
10.3 บริษทัมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใชค้วามเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษทัในนามของผูเ้อาประกนัภยั  ในการน้ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งให้

ขอ้เทจ็จริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษทัตามสมควรจนคดีถึงท่ีสุด 
10.4 เม่ือบริษทัไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนท่ีบริษทัตอ้งรับผิดตามขอ้  3 หรือขอ้ 4 ตามแต่กรณีแลว้ก่อนด าเนินคดีทางศาล บริษทั

ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผูเ้อาประกนัภยั 
 



 

 
10.5 กรณีบริษทัปฎิเสธการชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเ้สียหายไดน้ าคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เม่ือ

ศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้บริษทัแพค้ดี บริษทัจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
พร้อมดอกเบ้ียในฐานะลูกหน้ีผิดนดัในอตัรา ร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั  
 
ข้อ 11. การแจ้งความ เม่ือมีการกระท าความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซ่ึงท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
แจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจโดยไม่ชกัชา้ 
 
ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผูเ้อาประกันภยัถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย  ซ่ึงการประกันภยัน้ีมีการคุ้มครอง บริษทัจะต่อสู้คดีในนามของผูเ้อา
ประกนัภยัโดยค่าใชจ้่ายของบริษทั 
 
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีท่ีรถท่ีเจา้ของไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทั ไดโ้อนไปยงับุคคลอื่น ให้ผูไ้ดม้าซ่ึงรถดงักล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผูเ้อา
ประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยันั้น และบริษทัต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยั ดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภยัท่ียงั
เหลืออยู ่
 
ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นตางราง  ซ่ึงท าให้การเส่ียงภยัเพ่ิมขึ้น ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายคืนให้บริษทัตามจ านวนท่ีบริษทัไดจ้่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท 
 
ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

15.1 บริษทัเป็นผูบ้อกเลิก: บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วนัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน

ถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัพน้ก าหนดดงักล่าว 
(2) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และบริษทั

ตอ้งท าตามวิธีการแบบปลอดภยัในระดบัที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ และลงลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัท่ี
มีลกัษณะท่ีเช่ือถือได้ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัไปยงัระบบขอ้มูลท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัระบุไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งยินยอมให้บริษทัจดัส่งขอ้มูลการบอกเลิกดว้ยวิธีการดงักล่าว และบริษทัตอ้งจดัให้มีกระบวนการ
แจง้เตือนแก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือไดด้ าเนินการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัไดใ้ช้บงัคบั
มาแลว้ออกตามส่วน 

15.2 ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลิก: ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดด้ว้ยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรม์

ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัทนัที ณ วนัเวลาท่ีบริษทัไดรั้บหนงัสือบอกเลิกหรือวนัเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกเลิก แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 
(2) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัตอ้งท าตามวิธีการแบบปลอดภยัใน

ระดบัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจง้วิธีการให้ผูเ้อาประกนัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผล
บงัคบั ณ วนัท่ีขอ้มูลการบอกเลิกส่งไปยงัระบบขอ้มูลท่ีบริษทัระบุไวเ้ท่านั้น หรือ ณ วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบอกเลิก แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 

 
 



 

 
ในกรณีน้ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีระบุไวข้า้งล่าง 
 

จ านวนเดือนท่ีคุม้ครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เบ้ียประกนัคนืร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0 

 
ข้อ 16. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทษา ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่าง
ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั  และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอม และให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของขอ้ความท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งเอกสารแนบทา้ยและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามท่ีนายทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้
 
ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกนัภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

18.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฎิบัติการที่มีลักษณะเป็นการท าสงคราม (จะได้ประกาศสงคราม
หรือไม่กต็าม) 

18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฎ การปฎิวัต ิการต่อต้านรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลังทหารหรือโดย
ประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลกุฮือต่อต้านรัฐบาล 

18.3 วัตถุอาวุธปรมาณ ู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้

เช้ือเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานีก้ารเผาไหม้นั้น รวมถงึกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซ่ึงด าเนินต่อไปด้วยตัวของมนั
เอง 

18.5 ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ หรือปล้นทรัพย์ 
18.6 การใช้นอกประเทศไทย 
18.7 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม 

หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 
ข้อ 19. ข้อสัญญาพเิศษ ภายใตจ้ านวนเงินคุม้ครองผูป้ระสบภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็น
ข้อต่อสู้ผูป้ระสบภยัเพ่ือปฎิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ี เม่ือบริษทัได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วแต่บริษทัไม่ตอ้งรับผิดตาม
กฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภยัน้ีต่อผูเ้อาประกันภยั เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซ่ึงผูเ้อาประกันภยัตอ้งรับผิดต่อผูป้ระสบภยั ผูเ้อา
ประกนัภยัตอ้งใชจ้ านวนเงินท่ีบริษทัไดจ้่ายไปนั้นคืนให้บริษทัภายใน 7 วนั 


