
 

กรมธรรม์ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกนัของผู้ผลิตรถยนต์ 

 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั   ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ีย

ประกันภยัท่ีผูเ้อาประกันภยัตอ้งช าระ ภายใต้ข้อบังคบั เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด เง่ือนไขผลประโยชน์ความคุม้ครอง ข้อยกเวน้ และ
เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดท่ี 1 ค าจ ากัดความ 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมด 
ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น 
เอกสารแนบทา้ย ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง ใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั และเอกสารสรุป
สาระส าคญัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยัเดียวกนั 

บริษทั  หมายถึง บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของรถยนต ์ท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัใน  หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง บุคคลหรือองคก์รท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ซ่ึง
เป็นผูจ้ดัให้มีการประกนัภยัเพื่อประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

ผูผ้ลิต หมายถึง บริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์ี่ห้อท่ีเอาประกนัภยั 

รถยนต ์ หมายถึง รถยนต์ท่ีเอาประกันภัยซ่ึงมีหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรายการระบุไวใ้นหน้าตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั  

อะไหล่ หมายถึง อะไหล่แทข้องรถยนตท่ี์ไดรั้บความคุม้ครองโดยการรับประกนัภยัของผูผ้ลิต 

ความบกพร่องทางกลไก
และไฟฟ้า 

หมายถึง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนต ์อนัเน่ืองมาจากอะไหล่ของรถยนตไ์ม่สามารถ
ใชง้านได ้

การรับประกนัของผูผ้ลิต หมายถึง การรับประกันรถยนต์โดยผู ้ผลิตรถยนต์ ตามช่วงระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสมุดคู่มือการ
รับประกนัของผูผ้ลิต 

การสึกหรอจากการใช้งาน
ตามปกติ 

หมายถึง การลดลงของประสิทธิภาพในการท างานของอะไหล่ท่ีไดรั้บการคุม้ครอง โดยพิจารณาจาก
อายกุารใชง้านและระยะทางท่ีรถยนตไ์ดถู้กใชง้าน รวมถึงการผกุร่อนและการเกิดสนิม 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั หมายถึง ช่วงระยะเวลาคุม้ครองที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ระยะเวลาไม่คุม้ครอง 

(Waiting period) 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั นบัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั
เร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก 

 



 

ระบบในรถยนต์ท่ีได้รับความคุ้มครอง 

 

ความคุ้มครองอะไหล่ 12 กลุ่ม  

1. ระบบปรับอากาศและท าความร้อน 
2. ระบบเบรก 
3. เพลาขบัหนา้ และ หลงั 
4. ระบบไฟฟ้า 
5. กลไกเคร่ืองยนต ์
6. ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต ์
7. ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงและควบคุมมลภาวะ 
8. ระบบเช้ือเพลิง 
9. ช้ินส่วนไฮเทค 
10. ระบบบงัคบัเล้ียว 
11. ระบบกนัสะเทือนหนา้ และ หลงั 
12. ระบบเกียร์ (อตัโนมติั ธรรมดา และ CVT) 
    

ความคุ้มครองอะไหล่ 5 กลุ่ม 

1. เพลาขบัหนา้ และทา้ย 
2. ระบบไฟฟ้า 
3. กลไกเคร่ืองยนต ์
4. ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต ์
5. ระบบเกียร์ (อตัโนมติั ธรรมดา และ CVT) 
 

 

ความคุ้มครองอะไหล่ 3 กลุ่ม 

1. เพลาขบัหนา้และทา้ย 
2. กลไกเคร่ืองยนต ์
3. ระบบเกียร์ (อตัโนมติั ธรรมดา และ CVT)



 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนด 

1. สัญญาประกันภัย 

  สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดขึ้นจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยัและขอ้
แถลงเพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั 
บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัรู้อยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึงหรือรู้อยู่แล้วใน
ขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจบริษทัให้เรียกเบ้ีย
ประกนัภยัสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้ 

 บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกันภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสาร
ตามวรรคหน่ึง 

 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ยประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆใน
สัญญาประกนัภยั จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดบ้นัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

 

3. คุณสมบัติรถยนต์ 

 รถยนต์ท่ีสามารถขอเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดจ้ะตอ้งเป็นรถยนต์ท่ีจดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น และ
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

3.1 รถยนต์ใหม่  
รถยนตท่ี์ยงัอยูใ่นระยะเวลาการรับประกนัภยัของผูผ้ลิต ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 36 เดือน หรือไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร นบัจากวนัท่ีส่ง
มอบรถยนต ์

3.2 รถยนต์ใช้แล้ว 
รถยนต์ท่ีส้ินสุดระยะเวลาการรับประกนัของผูผ้ลิต แต่มีอายุไม่เกิน 180 เดือน หรือไม่เกิน 250,000 กิโลเมตร นับจากวนัท่ีส่ง
มอบรถยนต ์

 

4. ระยะเวลาเอาประกันภัย 

 การประกนัภยัน้ีจะเร่ิมตน้มีผลบงัคบัใชห้ลงัจากวนัส้ินสุดของระยะเวลาการรับประกนัของผูผ้ลิต (อา้งอิงตามคู่มือการรับประกนัของ
ผูผ้ลิต) และคุม้ครองจนครบก าหนดระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 

  



 

5. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

5.1 เม่ือเกิดความเสียหายผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัหรือบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บ
การแต่งตั้งโดยผูผ้ลิตท่ีเขา้ร่วมการประกนัภยัน้ีกบับริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้และกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและลงลายมือ
ช่ือพร้อมทั้งส่งเอกสารหลกัฐานต่อไปน้ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดความเสียหายดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง ไดแ้ก่ 

 - แบบฟอร์มเรียกร้องความเสียหาย และส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั 

 - ส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต ์

 - ส าเนาบตัรรับประกนัของผูผ้ลิต (ถา้มี) 

 - เอกสารอื่นๆ ท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

 5.2 บริษทัจะรับผิดภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชดใช้  ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีดว้ย 

 5.3 บริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัส าหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ โดยอา้งอิงราคาค่าแรงต่อชั่วโมง
และค่าอะไหล่ท่ีบริษทัตกลงไวก้บัผูผ้ลิต หรือบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยผูผ้ลิต ทั้งน้ี อะไหล่ท่ีน ามาเปล่ียนให้ใหม่
จะตอ้งเป็นอะไหล่แทเ้ท่านั้น โดยอะไหล่ดงักล่าวจะตอ้งมีระยะรับประกนัของผูผ้ลิตนบัจากวนัท่ีติดตั้งอะไหล่นั้นให้กบัรถยนตด์ว้ย 

 5.4 จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดท่ีพึงจ่ายไดส้ าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อคร้ังและตลอดระยะเวลาเอาประกันภยั
จะตอ้งไม่เกินจ านวนเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

5.5 ค่าใช้จ่ายการปรับเปล่ียน หรือการซ่อมแซมอะไหล่ท่ีไดรั้บความคุม้ครองท่ีตอ้งเปล่ียน 2 ขา้งพร้อมกนั (ขา้งซ้าย และขา้งขวา) 
ในขณะท่ีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงขา้งเดียว บริษทัจะคุม้ครองเฉพาะขา้งท่ีเกิดความเสียหายเท่านั้น 

 

6. การส้ินสุดโดยอัตโนมัติ 

 การรับประกันภยัส าหรับรถยนต์ท่ีเอาประกันภยัไวจ้ะส้ินสุดลงอตัโนมัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีแล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เวน้แต่บริษทัไดมี้การตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

6.1 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

6.2 เม่ือรถยนตมี์อาย ุ(จ านวนปี) และระยะทางการใชง้านตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

6.3 เม่ือบริษทัไดจ้่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัแลว้ 

6.4 เม่ือมีการปรับแต่งหรือดดัแปลงรถยนตไ์ปจากรายละเอียดและมาตรฐานท่ีก าหนดของผูผ้ลิต 

6.5 เม่ือมีการน ารถยนต์ไปใชง้านเพื่อการแข่งขนัความเร็ว หรือเพื่อเป็นรถแข่ง ใชเ้ป็นแท็กซ่ี การใชง้านในการสอนขบัรถของโรงเรียน
สอนขบัรถ การให้เช่า หรือเพื่อรับจา้งสาธารณะ 

 

  



 

7. การรับช่วงสิทธิ 

 ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งกระท าทุกอย่างเท่าท่ีจ าเป็นหรือเท่าท่ีบริษทัเรียกร้อง ให้กระท าตามสมควรโดย
ค่าใชจ้่ายของบริษทัในการท่ีบริษทัจะเขา้รับช่วงสิทธิจากผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่ าทดแทน
จากบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีไม่ว่าการกระท าดงักล่าวนั้นจะก่อนหรือหลงัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจาก
บริษทัเพื่อรักษาสิทธิของบริษทั ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก 

8. เขตอ านาจศาล 

 กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีอยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาของกฎหมายและหลกัปฏิบติัของประเทศไทย และอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจของศาลไทย
เท่านั้น เวน้แต่จะระบุไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 

 

9.การฉ้อฉล 

 การพยายาม หรือกระท าการฉ้อฉล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรม์ประกนัภัยน้ี ไม่ว่าก่อนหรือหลงัการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนใดๆ โดยบริษทัจะด าเนินกระบวนการเพ่ือเรียกคืนเงินท่ีไดท้  าการจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั อนัเป็นผลโดยตรงจากการฉ้อฉล
ดงักล่าว 

 

10. อาณาเขตความคุ้มครอง 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น 

 

11.การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

11.1  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั  ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยั
ให้แก่ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้
ออกตามส่วน 

11.2  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือและมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัระยะส้ันตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีไดก็้
ต่อเม่ือไม่เคยมีการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมาก่อนวนัท่ีขอบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางอัตราเบีย้ประกันภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาท่ีเอาประกันภัย ร้อยละของเบีย้ประกันภัยตามระยะเวลาเอาประกันภัย 
เกิน/เดือน ไม่เกิน/เดือน 1 ปี 2 ปี 

- 1 15.00 8.60 
1 2 25.00 14.30 
2 3 35.00 20.00 
3 4 45.00 25.70 
4 5 55.00 31.40 
5 6 65.00 37.10 
6 7 75.00 42.90 
7 8 80.00 45.70 
8 9 85.00 48.60 
9 10 90.00 51.40 
10 11 95.00 54.30 
11 12 100.00 57.10 
12 13 - 60.70 
13 14 - 64.30 
14 15 - 67.90 
15 16 - 71.40 
16 17 - 75.00 
17 18 - 78.60 
18 19 - 82.10 
19 20 - 85.70 
20 21 - 89.30 
21 22 - 92.90 
22 23 - 96.40 
23 24 - 100.00 

 

  



 

12.  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบัน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการ
วินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

 
 

13. การประกันภัยซ ้าซ้อน 

 ถา้ในขณะท่ีเกิดความเสียหายขึ้นและปรากฎว่ารถยนต์คนัเดียวกนัไดเ้อาประกนัภยัซ่ึงมีความคุม้ครองแบบเดียวกนักบักรมธรรม์
ประกนัภยัน้ีไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน ไม่ว่าโดยผูเ้อาประกนัภยัเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดท่ีกระท าในนามของผูเ้อาประกนัภยั บริษทัจะร่วม
เฉล่ียชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ิน แต่ไม่เกิน
กว่าจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้

 

14. การโอนรถยนต์ 

 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถยนตใ์ห้แก่บุคคลอ่ืนให้ถือว่าผูรั้บโอนรถยนตเ์ป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และบริษทั
ตอ้งรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเหลืออยู่ 

 

15. เง่ือนไขบังคับก่อน 

 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ย
ท่ีติดกบักรมธรรม์ประกนัภยัน้ี หรือขอ้ความท่ีเป็นจริงในใบค าขอเอาประกนัภยัจะเป็นเง่ือนไขและแนวทางท่ีจะผูกพนัให้บริษทัท าการชดใช้
ค่าเสียหายภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 



 

หมวดท่ี 3  ข้อยกเว้นทั่วไป 

บริษัทจะไม่รับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนีส้ าหรับ 

1. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ค่าใช้จ่ายการจัดท ากระบวนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน หรือค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมท่ีเป็นความรับผิดของผู้ผลิตของรถยนต์ใดๆ หรือ
อะไหล่ใดๆ ของรถยนต์นั้น และค่าใช้จ่ายการดัดแปลง เพิม่เติม ปรับปรุง หรือซ่อมแซมใหญ่เพ่ือปรับปรุงสภาพรถยนต์ 

2. ความเสียหายต่อเน่ือง 
การสูญเสียการใช้งานหรือความเสียหายต่อเน่ืองใดๆ ค่าปรับส าหรับความล่าช้าหรือการกักกัน หรือในส่วนท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะหรือ
ประสิทธิภาพที่ด้อยลงในด้านการใช้งาน รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่ออะไหล่อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเสียหายของอะไหล่ที่
ไม่คุ้มครอง 

3. การรับประกันของผู้ผลิต 
ความเสียหายใดๆซ่ึงสามารถเรียกร้องได้ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต หรือความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเวลาการ
รับประกันของผู้ผลิตและไม่ได้รับการแก้ไขโดยสมบูรณ์ 

4. สงครามและการก่อการร้าย 
การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือเน่ืองมาจากหรือเป็นผล  โดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี ้

4.1 สงคราม  การรุกราน  การกระท าของต่างชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเป็นการท าสงคราม  (ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 

4.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครอง โดยก าลังทหาร หรือ
โดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

4.3 การก่อการร้าย ซ่ึงหมายถึง การกระท าซ่ึงใช้ก าลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่เกี่ยวเน่ืองกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชน
ตกอยู่ในภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลัว 

5.  ความเส่ียงจากนิวเคลียร์ 

การประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดจากหรือเน่ืองมาจากหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม
รวมถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ จากสาเหตุดังต่อไปนี ้

5.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ึงด าเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง 

5.2 การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์  หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ท่ีอาจเกิด การระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ได้ 

  



 

6. การเกิดเสียงดังจากคล่ืน (Sonic Boom) 

ความสูญเสีย การถูกท าลาย หรือความเสียหายท่ีเป็นผลโดยตรงจากคล่ืนท่ีมีแรงดันท่ีเกิดจากอากาศยานหรืออุปกรณ์ทางอากาศอ่ืนๆ 
ที่เดินทางด้วยความเร็วเท่ากับเสียงหรือความเร็วเหนือเสียง 

 

7. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต 

กรมธรรม์ประกันภัยนีไ้ม่คุ้มครองถึงความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน หรือการ
แก้ไขหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวกับการท างานบกพร่องของระบบข้อมูล (Software) หรือระบบในแบบ
เดียวกัน อันท าให้เกิดความบกพร่องหรือเสียหายต่อรถยนต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไข เพิม่เติม หรือเปลี่ยนชุดข้อมูลให้เป็นแบบท่ี
ทันสมัยขึน้หรือพฒันาขึน้ไปจากท่ีติดตั้งมาจากผู้ผลิต 

8. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เช่น เติม
น ้ามันผิดประเภทเป็นต้น การไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้รถยนต์และข้อก าหนดในการบ ารุงรักษารถยนต์ของผู้ผลิต 

9. การซ่อมแซมโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้ผลิต หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการซ่อมแซมท่ีได้รับ การแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือการ
ซ่อมแซมที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตหรือผู้แทนบริษัท 

10. ยางรถยนต์ แบตเตอร่ี เคร่ืองเสียง อุปกรณ์เพ่ือความบันเทิงภายในรถยนต์ ระบบค้นหาเส้นทาง (navigation) วัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่
ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง หรือท่ีไม่คุ้มครองตามการรับประกันของผู้ผลิต หรือมีระยะเวลาการรับประกันน้อยกว่าระยะ
รับประกันตัวรถยนต์ของผู้ผลิต 

11. การสึกหรอ การเส่ือมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานตามปกติ หรือการเกิดสนิม การกัดแทะของสัตว์ ปฏิกิริยาของแสง หรือ
ความร้อน รวมทั้งบรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ การกัดกร่อน การเป็นรอย หรือการขีดข่วนผิววัตถุ หรือการซ่อมแซมเพ่ือความ
สวยงาม หรือภาพลักษณ์ของรถยนต์ หรือการซ่อมแซมอันเกิดจากอุบัติเหตุ 

12. การเรียกเก็บคืนรถยนต์ของผู้ผลิต หรือจากการซ่อมแซมหรือทดแทนช้ินส่วนของสินค้า อันเน่ืองมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิต 

 

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง 

 ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ย
แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทัจะให้ความคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองหรือ
เอกสารแนบทา้ยท่ีแนบติดกบักรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

  



 

ข้อตกลงคุ้มครองการขยายระยะเวลาการรับประกนัของผู้ผลิต 

แบบระบุประเภทอะไหล่ท่ีได้รับความคุ้มครอง 

 เป็นท่ีตกลงว่า บริษทัจะขยายระยะเวลาการรับประกนัของผูผ้ลิตของรถยนต์ท่ีเอาประกนัภยั โดยจะให้ความคุม้ครองความบกพร่อง
ทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนตต์ามเง่ือนไขการรับประกนัของผูผ้ลิต เวน้แต่จะมีการระบุยกเวน้ไว ้ทั้งน้ี จะคุม้ครองเฉพาะอะไหล่ส่วนท่ีมีการ
รับประกนัจากผูผ้ลิตร่วมดว้ยและมีการระบุไวใ้นตารางของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีหรือตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 โดยความคุม้ครองของขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี จะเร่ิมตน้คุม้ครองทนัทีหลงัจากวนัส้ินสุดของระยะเวลาการรับประกนัของผูผ้ลิต และ
ระยะเวลาไม่คุม้ครอง (Waiting period)  ถา้มี และจะคุม้ครองต่อไป ตามระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน บริษทัอาจเลือกซ่อมแซม หรือเปล่ียนอะไหล่ให้ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 

  



 

รายการอะไหล่ท่ีได้รับความคุ้มครอง 

1. ระบบปรับอากาศและท าความร้อน 

• คลทัช์คอมเพรสเซอร์แอร์ 
• คอมเพรสเซอร์แอร์และซีล 
• สวิทช์ควบคุมคลทัช์คอมเพรสเซอร์แอร์ 
• เซ็นเซอร์แรงดนัระบบปรับอากาศ 
• ตวัตา้นทานพดัลมตูแ้อร์ 
• คอนเด็นเซอร์แอร์ (คอยลร้์อน) 
• คอยลเ์ยน็ 
• มอเตอร์พดัลมตูแ้อร์ 

 

2. ระบบเบรก 

• โมดุล ABS และเซ็นเซอร์ (ติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น) 
• คาลิบเปอร์และซีล 
• แม่ป๊ัมเบรกบน 
• สปริงดนักลบั 
• กลไกเบรกจอด (เบรกมือ) และสายเคเบิล  
• หมอ้ลมเบรก 
• กระบอกเบรก 

 

3. ชุดเพลาหน้าและท้าย  

ช้ินส่วนภายในเส้ือเพลาที่หล่อล่ืนโดยสารหล่อล่ืน 

• ลูกปืน (ยกเวน้ลูกปืนลอ้) 
• หวัเพลาขบั CV (ความเสียหายตอ้งไม่เกิดจากการขาดของยางหุ้มหวัเพลา) 
• เพลาขบั 
• อ่างน ้ามนัและเส้ือเพลาขบั 
• ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ครองกรณีตวัอะไหล่บกพร่องโดยล าพงั) 

 

4. ระบบไฟฟ้า 

• กล่อง ECU ต่างๆ ท่ีติดตั้งจากโรงงาน 
• ไดชาร์ท และเร็คกูเลเตอร์ 
• คอยลจ์ุดระเบิด 
• ชุดจานจ่ายและเพลา 
• กล่องควบคุมระบบจุดระเบิด 



 

• รีเลยพ์ดัลมระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ 
• มอเตอร์สตาร์ท 
• โซลีนอยดม์อเตอร์สตาร์ท 
• สวิทช์และรีเลย ์
•  สวิทช์ต่างๆท่ีควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
• ชุดวงจรสายไฟ (ไม่คุม้ครองสายหวัเทียน) 

 

5. เคร่ืองยนต์ 

ช้ินส่วนท่ีถูกหล่อล่ืนภายในเส้ือสูบและฝาสูบ ตัวอย่างเช่น 

• เพลาถ่วงดุลยแ์ละลูกปืน 
• เพลาลูกเบ้ียว ลูกปืน และกระเด่ือง 
• เฟืองขบัโซ่ราวล้ิน (ไทมม่ิ์ง) 
• กา้นสูบและลูกปืน (ชาร์ฟกา้น) 
• เพลาขอ้เหว่ียงและลูกปืน (ชาร์ฟอก) 
• เส้ือสูบ 
• ฝาสูบ 
• พูลเล่ยเ์พลาขอ้เหว่ียง (หนา้) 
• อ่างน ้ามนัเคร่ือง 
• ป๊ัมน ้ามนัเคร่ือง 
• ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และสลกัลูกสูบ 
• กา้นกระทุง้ 
• กระเด่ืองวาลว์ เพลา และบูช 
• ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ครองกรณีตวัอะไหล่บกพร่องโดยล าพงั) 
• เฟืองไทมม่ิ์ง ตวัดนั และ ลูกรอก 
• ตวัดนัโซ่ไทมม่ิ์ง 
• ฝาครอบโซ่ไทมม่ิ์ง 
• ฝาครอบวาลว์ 
• วาลว์ ปลอกวาลว์ สปริงวาลว์ กลไกยกวาลว์ บ่าวาลว์ 
• กลไกขบัเคล่ือนวาลว์แปรผนั 
• เฟืองของลอ้ช่วยแรง 
• ท่อร่วมไอดี 
• สายพานหรือโซ่ไทมม่ิ์ง (กรณีขาดเท่านั้น) 

หมายเหตุ : ความคุม้ครองสายพานหรือโซ่ไทม์ม่ิง จะคุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีสายพานหรือโซ่ไดรั้บ    การเปล่ียนตามระยะท่ีก าหนด
โดยผูผ้ลิตเท่านั้น (ตอ้งมีหลกัฐานแสดง)  

• เทอร์โบและซุปเปอร์ชาร์ทท่ีติดตั้งจากโรงงาน 
 



 

6. ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ 

• เซ็นเซอร์ระดบัน ้าหล่อเยน็ 
• แผงระบายความร้อนน ้ามนัเคร่ือง 
• หมอ้น ้าและพดัลมระบายความร้อน 
• ตวัตา้นทานพดัลมระบายความร้อนหมอ้น ้า 
• คลทัช์พดัลมหมอ้น ้า ฟรีพดัลมและมอเตอร์ 
• วาลว์น ้า 
• เส้ือวาลว์น ้า 
• ป๊ัมน ้า 

 

7. ระบบฉีดน ้ามันเช้ือเพลิงและควบคุมมลภาวะ 

ช้ินส่วนในระบบฉีดน ้ามันเช้ือเพลิงและควบคุมมลภาวะท้ังหมด 

• เซ็นเซอร์ต าแหน่งคนัเร่ง 
• วาลว์ควบคุมอากาศ 
• วาลว์ควบคุมอากาศรอบเดินเบา 
• วาลว์จ่ายอากาศและท่อ 
• เซ็นเซอร์แรงกดอากาศ 
• เซ็นเซอร์ต าแหน่งเพลาขอ้เหว่ียง 
• วาลว์ควบคุม EGR (ระบบหมุนเวียนไอเสีย) 
• เซ็นเซอร์แรงดนั EGR 
• เร็คกูเลเตอร์ EGR 
• เร็คกูเลเตอร์แรงดนัเช้ือเพลิงและแอคคิวมูเลเตอร์ 
• เซ็นเซอร์ตรวจจบัการน็อก 
• เซ็นเซอร์ออกซิเจน 
• เซ็นเซอร์การไหลมวลอากาศ 
• เซ็นเซอร์มลพิษ 
• เซ็นเซอร์อุณหภูมิน ้าระบบระบายความร้อน 
• เรือนล้ินปีกผีเส้ือและเซ็นเซอร์ต าแหน่งล้ินปีกผีเส้ือ 

 

8. ระบบเช้ือเพลิง (ดีเซลและเบนซิน)  

• หวัฉีด ท่อ และถงัน ้ามนั 
• กลไกวดัระดบัน ้ามนัเช้ือเพลิงในถงัน ้ามนั 
• ป๊ัมเช้ือเพลิงเสริม 
• ป๊ัมเช้ือเพลิงแบบกลไกและไฟฟ้า 

 



 

9. ส่วน HIGH-TECH ช้ินส่วนไฮเทก 

• กุญแจรีโมทเปิดปิดประตู – ติดตั้งจากโรงงาน (ไม่คุม้ครองกลไกเปิดปิดประตู) 
• มอเตอร์เซ็นทรัลลอ็ค และคลิปลอ็ก (ไม่คุม้ครองกลไกเปิดปิดประตู) 
• มอเตอร์ปรับต าแหน่งเบาะนัง่ 
• มอเตอร์กระจกไฟฟ้าและมอเตอร์ซนัรูฟ 

 

10. ระบบบังคับเลีย้ว 

• แขนควบคุมช่วยบงัคบัเล้ียว  
• แขนควบคุมต่างๆ และคบัปล้ิง Idler arm  
• แขนควบคุมช่วยบงัคบัเล้ียว 
• พวงมาลยัธรรมดาและเพาเวอร์ (ช้ินส่วนภายใน ยกเวน้ยางหุ้มขอ้ต่อ) 
• ป๊ัมพวงมาลยัเพาเวอร์และพูลเล่ย ์
• ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ครองกรณีตวัอะไหล่บกพร่อง) 
• กระปุกพวงมาลยั 
• แร็กพวงมาลยั 

 

11. ระบบกันสะเทือน หน้าและหลัง 

• ปีกนกบน และล่าง 
• แขนกลไกช่วงล่าง 
• กลไกเช่ือมต่อ 
• สปริงหนา้และหลงั 
• เหลก็กนัโคลง 
• คนัชกั คนัส่ง 

 

12. ส่วน TRANSMISSION (Automatic, Manual and CVT) เกียร์ (อัตโนมัติ, ธรรมดาและCVT) 

ช้ินส่วนท่ีถูกหล่อล่ืนภายในเส้ือเกียร์และเกียร์ชุดขับเคล่ือน 4 ล้อ ตัวอย่างเช่น 

• เซ็นเซอร์อุณหภูมิน ้ามนัเกียร์ 
• ชุดเฟืองทา้ย 
• สายเล่ือนเปล่ียนเกียร์ 
• ชุดกอฟเวอร์เนอร์ 
• เส้ือเกียร์ และอ่างน ้ามนัเกียร์ 
• สวิทช์ต าแหน่งเกียร์จอด/ว่าง 
• ดุมปลด และลูกปืน 
• ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ครองกรณีตวัอะไหล่บกพร่องโดยล าพงั) 
• เพลา เฟืองเกียร์ ลูกปืน และป๊ัม 



 

• วาลว์โซลีนอยด ์
• ทอร์กคอนเวอร์ทเตอร์ 
• เซ็นเซอร์ความเร็วรถ 
• กล่องควบคุมอิเลค็ทรอนิกส์ ECU 
• กลไกเปล่ียนเกียร์ 
• โมดุลสูญญากาศ 
• คลทัซ์ส าหรับเกียร์ธรรมดา 
• แม่ป๊ัมคลทัช์บน 
• ป๊ัมคลทัช์ล่าง 

 

หมายเหตุ :  

• ไม่คุม้ครองบูชช่วงล่างและโช๊คอพั เน่ืองจากเป็นช้ินส่วนท่ีสึกหรอตามอายกุารใชง้าน  
• Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไม่คุม้ครองกรณีตวัอะไหล่บกพร่องโดยล าพงั) 
• ความคุม้ครองสายพายหรือโซ่ไทม์ม่ิง จะคุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีสายพานหรือโซ่ไดรั้บการเปล่ียนตามระยะท่ีก าหนดโดยผูผ้ลิตเท่านั้น 

(ตอ้งมีหลกัฐานแสดง) 
• รายการอะไหล่ที่ใช้แล้วหมดไป : อะไหล่ใดๆ ท่ีก าหนดให้ท าการเปล่ียนเป็นระยะๆ ในการซ่อมบ ารุงรถยนต์ตามปกติ เช่น สารหล่อ

ล่ืน ไส้กรอง ผา้เบรก แบตเตอร่ี สายพาน หัวเทียน ยางใบปัดน ้าฝน ยางรถยนต์ เป็นตน้ จะไม่รวมอยู่ในโปรแกรมฯ (อา้งอิงกบัหวัขอ้ 
“ส่ิงท่ีไม่ได้รับการคุ้มครอง”) อย่างไรก็ดี บริษทัฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนอะไหล่ดังกล่าวหากเป็นรายการท่ีต้อง
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้าท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 

 

 


