
 

 
หมวดเงื่อนไขท่ัวไป 

ภายใตก้ารคุม้ครองเง่ือนไข และขอ้ยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภัยนี้  บริษทัให้สัญญาต่อผู้
เอาประกนัภยัดงัต่อไปนี้  
 
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบ้ียประกันภัยแล้ว 
 การช าระเบี้ยประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกันวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั พนักงานบริษทั หรือนายหน้าประกัน
วินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ยประกนัภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษทัยอมรับ
การกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกนัภยัแก่บริษทัโดยถูกตอ้ง 
 

ข้อ 2. ค านิยามศัพท์ : เม่ือใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยั หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์ประกนัภยันี้  
“บริษทั”  หมายถึง  บริษทัที่ออกกรมธรรม์ประกนัภยันี้   
“ผูเ้อาประกนัภยั” หมายถึง   บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
“รถยนต์” หมายถึง   รถยนต์ที่เอาประกนัภยั ซ่ึงมีรายการที่ระบุไวใ้นตาราง 
“ตาราง” หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี้  
“อุบตัิเหตุแต่ละคร้ัง” หมายถึง  เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกนั ซ่ึงเกิดจากสาเหตุเดียวกนั 
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง  ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามขอ้สัญญา หรือ

เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี้ที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง 
 
ข้อ 3. การยกเว้นท่ัวไป   

กรมธรรม์ประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความเสียหายหรือความรับผิดอนัเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจาก 
3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศตัรู การสู้รบ หรือการปฏิบตัิการที่มีลกัษณะเป็นการท าสงคราม (จะไดป้ระกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตาม) 
3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวตัิ การต่อตา้นรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลังทหาร หรือ

โดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากบัการลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล 
3.3 วตัถุอาวุธปรมาณู 
3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงปรมาณูและส าหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้  การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงด าเนินติดต่อกันไป
ดว้ยตวัของมนัเอง 
 
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย 

เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยัเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะตอ้งแจง้ให้บริษัททราบโดยไม่
ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยอาจแจง้ให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชันส าหรับการแจง้
อุบตัิเหตุรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั หรือแอพพลิเคชันที่บริษทัเป็นผูพ้ฒันาขึ้น ซ่ึงได้
เชื่อมโยงขอ้มูลเขา้กบัแอพพลิเคชันของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกนัภัยและมีรายละเอียดตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด 

 
 
 



 

 
บริษัทมีสิทธิเขา้ด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นได ้หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใตค้วาม

คุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั 
ความคุม้ครองของบริษทัจะเกิดขึ้นเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัขี่ด  าเนินการโดยสุจริต 
 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิด โดยมิชอบ จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือ

ผูเ้สียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษทัแพค้ดี
บริษทัจะตอ้งรับผิดต่อผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้สียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ย
ผิดในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัผิดนัด 

 
ข้อ 6. การแก้ไข สัญญาคุม้ครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี้  จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยเอกสารแนบทา้ยของบริษทัเท่านั้น 
 
ข้อ 7. การลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี 

7.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนต์เอาประกนัภยัไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เป็นล าดบัขั้นดงันี้  
ขั้นที่ 1 20 % ของเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยัปีแรก 
ขั้นที่ 2 30 % ของเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 2 ปี

ติดต่อกนั 
ขั้นที่ 3 40 % ของเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 3 ปี

ติดต่อกนั 
ขั้นที่ 4 50 % ของเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุส าหรับรถยนต์คนัที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 4 ปี

ติดต่อกนั หรือกว่านั้น 
 

ทั้งนี้  บริษทัจะลดเบี้ยประกนัภยัให้ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดต้่ออายุการประกนัภยักบับริษทั และเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองที่ต่ออายุ
เท่านั้น  

ค าว่า “รถยนต์คนัที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คนัที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิด
จากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผูต้อ้งรับผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษทัไดจ้่ายไปคืนจาก
บุคคลภายนอกได ้

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกนัภยัที่ผูเ้อาประกนัภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกนัภยัประวตัิดี มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัท
แลว้ ในการต่ออายุการประกนัภยัปีต่อไป บริษทัจะลดเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ดงันี้  

(ก) ลดลงหนึ่งล าดบัขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอาประกนัภัยหรือผูเ้อาประกนัภัยไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได  ้

(ข) ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คนัเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่
สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไดต้ั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป รวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200 % ของเบี้ยประกนัภยั 

7.2 กรณีผูเ้อาประกนัภัยท าประกันภัยกบัผูรั้บประกนัภยัอ่ืน และมาต่ออายุการประกนัภัยกบับริษทั บริษทัจะน าความใน 7.1 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลมก็ได ้

 
 
 



 

 
ข้อ 8. การเพ่ิมเบ้ียประกันภัยประวัติไม่ดี 

ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนต์เอาประกนัภัยไว้กบับริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่เอาประกนัภยัที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ซ่ึงรถยนต์คันที่เอาประกันภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจง้ให้กับบริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป
รวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200 % ของเบี้ยประกนัภยั บริษทัจะเพ่ิมเบี้ยประกนัภยัเป็นขั้น ๆ ดงันี้  

ขั้นที่ 1 20 % ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุ 
ขั้นที่ 2 30 % ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นต่อบริษทั 2 ปี ติดต่อกนั 
ขั้นที่ 3 40 % ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นต่อบริษทั 3 ปี ติดต่อกนั 
ขั้นที่ 4 50 % ของอตัราเบี้ยประกนัภยัในปีที่ต่ออายุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นต่อบริษทั 4 ปี ติดต่อกนั หรือกว่านั้น 
 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใดและในปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหาย ที่รถยนต์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ งได้ไม่ถึง 2 คร้ัง หรือถึง 2 คร้ัง 
แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200 % ของเบี้ยประกนัภยัแลว้ ในการต่ออายุการประกนัภัย บริษทัจะใช้เบี้ยประกนัภยัในล าดบัขั้นเดิมเช่นในปีที่ผ่านมา 
แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัเอา
ประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไดแ้ลว้ ในการต่ออายุการประกนัภยัในปีต่อไป บริษทัจะใช้เบี้ย
ประกนัภยัในอตัราปกติ 

 
ข้อ 9. การโอนรถยนต์ 

เม่ือผูเ้อาประกนัภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อ่ืน ให้ถือว่าผูรั้บโอนเป็นผูเ้อาประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้  และบริษทัตอ้งรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกนัภยัที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท าประกนัภยัประเภทระบุชื่อผูข้บัขี่ ผูเ้อาประกนัภยั
จะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะไดมี้การปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเส่ียงภัยที่เปล่ียนแปลงไป 
มิฉะนั้นผูเ้อาประกนัภยัอาจจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเง่ือนไขความคุม้ครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยันี้  

ส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ที่มีความคุม้ครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผูเ้อาประกนัภยัไดข้ายรถยนต์ให้แก่ผูมี้อาชีพรับซ้ือ
ขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบ ารุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนั้นจะไดมี้การท าเป็นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียน
โอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกนัภัยนี้จะส้ินสุดความคุ้มครองนับแต่ วนั เวลาที่มีการขายรถยนต์ บริษทัจะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบี้ยประกนัภยัส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภยัไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน ภายในเวลา 15 วนั นับแต่
วันที่บริษัทไดรั้บแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดงักล่าว บริษัทจะแจ้งการส้ินสุดความคุม้ครอง
พร้อมคืนเบี้ยประกนัภยั โดยการส่งหนังสือถึงผูเ้อาประกนัภยัตามที่อยู่คร้ังสุดทา้ยที่แจง้ให้บริษทัทราบ 

 
ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี้  ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอม และให้
ท าการวินิจฉัยชี้ ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

 
ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการตีความที่นาย
ทะเบียนไดใ้ห้ความเห็นชอบไว ้
 



 

 

ข้อ 12. การส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะส้ินผลบังคับเมื่อ 

12.2 วนัที่ เวลา ที่ระบุไวใ้นตาราง 
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั 
 12.2.1 บริษทัเป็นผูบ้อกเลิก: บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันี้ไดด้ว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ไดด้ว้ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่คร้ังสุดทา้ยที่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยส้ินผลบงัคบั ณ วันพ้น
ก าหนดดงักล่าว 

(2) บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันี้ไดด้ว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วัน และบริษัทต้องท าตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัที่มีลกัษณะที่เชื่อถือไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งขอ้มูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ไปยงัระบบขอ้มูลที่ผูเ้อาประกนัภัยระบุไวเ้ท่านั้น ทั้งนี้  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งยินยอมให้บริษทัจดัส่งข้อมูลการบอกเลิกดว้ยวิธีการดงักล่าว และ
บริษทัตอ้งจดัให้มีกระบวนการแจง้เตือนแก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือไดด้ าเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในกรณีนี้บริษทัจะคืนเบี้ยประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหักเบี้ยประกนัภยัส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกนัภัยได้
ใช้บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
  12.2.2 ผูเ้อาประกนัภัยเป็นผูบ้อกเลิก: ผูเ้อาประกนัภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยนี้ ได้ดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี้  

(1) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันี้ไดด้ว้ยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะมีผล
ให้กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบัทนัที ณ วนัเวลาที่บริษทัไดรั้บหนังสือบอกเลิก หรือวนัเวลาที่ระบุไวใ้นหนังสือบอกเลิก แลว้แต่ว่าวนัใด
เป็นวนัหลงัสุด 

(2) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ไดด้ว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัตอ้งท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซ่ึงจะมีผลให้
กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัที่ขอ้มูลการบอกเลิกส่งไปยงัระบบขอ้มูลที่บริษทัระบุไวเ้ท่านั้น หรือ ณ วนัที่ระบุไวใ้นหนังสือบอกเลิก 
แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 

ในกรณีนี้ ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบี้ยประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบี้ยประกนัภยัที่ระบุไวข้า้งล่าง 
  



 

 

อัตราคืนเบ้ียประกันภัย 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกนัภยัเต็มปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละของเบี้ย
ประกนัภยัเต็มปี 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกนัภยัเต็มปี 

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 
 บริษทัไม่ตอ้งรับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใด ๆ ซ่ึงผูเ้อาประกนัภัยหรือ
บุคคลที่ท าแทนผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้  และบริษทัอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย
ไดท้นัที โดยไม่คืนเบี้ยประกนัภยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนต์สูญหาย บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิง
ที่ติดประจ าอยู่กบัตวัรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์
เคร่ืองตกแต่งที่ไดท้ าเพ่ิมขึ้นและผูเ้อาประกนัภัยไดแ้จ้งให้บริษทัทราบดว้ยแลว้ สูญหายไปอนัเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลกัทรัพย์ 
ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น 
แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
 รถยนต์ไฟไหมบ้ริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม ้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตวัของมันเอง 
หรือเป็นการไหมท้ี่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 
 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ 

2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยกัยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จ านวนเงินเอาประกนัภัย ที่ระบุไวใ้นตาราง โดยผูเ้อาประกนัภัยหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุม้ครองรถยนต์นั้นเป็นอนัส้ินสุด 

ในกรณีที่บริษทัไดรั้บรถยนต์คืนมาแลว้ บริษทัตอ้งมีหนังสือแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 7 วนันับแต่
วนัที่ไดรั้บรถยนต์คืนมาตามที่อยู่คร้ังสุดทา้ยที่ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ให้บริษทัทราบและบริษทัยินยอมให้ผูป้ระกนัภยัใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งคืนเงินที่ไดรั้บชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษทั ถา้รถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย
ไม่ถึงกบัความเสียหายโดยส้ินเชิงบริษทัตอ้งจดัซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษทัก่อนคืน 

2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน  
ทั้งนี้ ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษทัทราบภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ไดรั้บหนังสือแจ้งจากบริษทั ถา้ผูเ้อา

ประกนัภยัไม่แจง้ขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าผูเ้อาประกนัภยัไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  
2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั ที่ระบุไวใ้นตาราง 
รถยนต์เสียหายส้ินเชิง หมายถึง รถยนต์ไดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได ้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
ในกรณีที่เอาประกนัภัยไว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกนัภัย ผูเ้อาประกนัภยัหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่

กรณี ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั และให้ถือว่าการคุม้ครองรถยนต์นั้นเป็นอนัส้ินสุด 
2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิงหรือสูญหายบางส่วน บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกันให้มี

การซ่อม หรือเปล่ียนแปลงรถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหาย
หรือสูญหายนั้นก็ได ้

ในกรณีไม่สามารถตกลงจ านวนเงิน เพื่อทดแทนความเสียหายได ้ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกนัวินาศภยัไทยร่วมกบัสมาคมอู่
กลางการประกนัภยัและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งส่ังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ที่ส่งมาทางเรือ 
 
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เม่ือมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ
จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าซ่อมแซม 



 

 
ข้อ 4. การสละสิทธิ 
 ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ช้รถยนต์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภัย บริษทัสละ
สิทธิในการไล่เบี้ ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การ
บ ารุงรักษารถหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เม่ือรถยนต์ไดส่้งมอบให้เพ่ือรับบริการนั้น 
 
ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรสหรือบุคคลซ่ึงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ค ้าประกันตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ หรือบุคคลได้รั บมอบ
รถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซ้ือ หรือสัญญาจ าน า หรือบุคคลท่ีจะกระท าสัญญาดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้ไม่
ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 
  



 

 

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อนัเกิดแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือส่ิงที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่าง
ระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงันี้  
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษทัจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 
ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัต่อคนที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภัย และ
ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อคร้ังที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดในขอ้นี้  

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เม่ือบริษทั ผูเ้อาประกนัภยั และผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย
สามารถตกลงในจ านวนเงินค่าเสียหายไดท้ั้งจ านวนแลว้ บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดงันี้  

1.1.1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภัยในหมวดนี้  โดยตอ้งมีจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน 

1.1.2 กรณีที่จ านวนเงินเอาประกนัภยัเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อ
คน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก 

1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัหลายรายเพื่อความ
วินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ท าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็นล าดบักัน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตา มสัดส่วนความ
คุม้ครองของแต่ละกรมธรรม์ประกนัภยั รวมกนัไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท บริษทัจะร่วมชดใช้ตามความ
เสียหายที่แทจ้ริงที่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภัยหลายรายเพื่อความวินาศภยัอนัเดียวกนั โดยไดท้ าสัญญาประกันภัย
พร้อมกนั หรือสืบเนื่องเป็นล าดบักนั บริษทัจะร่วมเฉล่ียจ่ายเท่า ๆ กนั 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงในที่นี้  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืน ๆ 
ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกที่ไดรั้บความคุม้ครองตาม 1.1 นี้  ไม่รวมถึงผูข้บัขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจา้งในทางการที่
จา้ง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผูข้บัขี่นั้น 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซ่ึงผู้เอา
ประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทัจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตาราง 

กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ บริษทัจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้  ส าหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผูโ้ดยสารรวมทั้งผูข้บัขี่ไม่เกิน 7 คน ในอตัราไม่
น้อยกว่าวนัละ 500 บาท รถยนต์รับจา้งสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือ
รถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผูข้บัขี่เกิน 7 คน ในอตัราไม่น้อยกว่าวนัละ 1,000 บาท ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จาก
กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกนัภยั บริษทัจะเฉล่ียจ่ายเท่า ๆ กนั 

ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี้  จะไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
 



 

 
(ก) ทรัพยสิ์นที่ผูเ้อาประกนัภยั ผูข้บัขี่ที่เป็นฝ่ายตอ้งรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูเ้อาประกนัภยั หรือผูข้บัขี่นั้น

เป็นเจา้ของ หรือเป็นผูเ้ก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
(ข) เคร่ืองชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่อยู่ใต้ส่ิงดงักล่าว อนัเกิดจากการส่ันสะเทือน 

หรือจากน ้าหนักรถยนต์ หรือน ้าหนักบรรทุกของรถยนต์ 
(ค) สัมภาระหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดที่น าติดตวัขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพยสิ์นที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือก าลงัยกขึ้น หรือก าลงัยกลงจาก

รถยนต์ หรือทรัพยสิ์นที่รถยนต์ก าลงัยกจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง 
(ง) ทรัพยสิ์นที่ไดรั้บความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมี หรือวตัถุอนัตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เวน้แต่การร่ัวไหลนั้นเกิดจาก

อุบตัิเหตุจากรถยนต์ หรือการร่ัวไหลของแก๊ส หรือเชื้อเพลิงเพ่ือการเดินเคร่ืองของรถยนต์ 
 

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบตัิเหตุแต่ละคร้ัง ดงันี้  

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบตัิเหตุนอกเหนือจากที่ไดร้ะบุไวใ้นตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบุไวใ้นตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกนัภัยประเภทระบุชื่อผูข้บัขี่ หากความ

เสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผูข้บัขี่รถยนต์คนัเอาประกนัภยั ซ่ึงมิใช่ผูข้บัขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกนัภยั 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่ งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความ

รับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น 
ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทัจะจ่ายแทนผูเ้อาประกนัภัยไปก่อน เม่ือ

บริษัทได้จ่ายเงินที่ผูเ้อาประกันภยัตอ้งรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกนัภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ไดรั้บหนังสือเรียก ร้องจาก
บริษทั 

 
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงการประกนัภัยนี้ มีการคุม้ครองบริษทัจะต่อสู้คดีในนามของผูเ้อาประกันภัย
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั เวน้แต่บริษทัไดช้ดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินความคุม้ครองก่อนมีการฟ้องร้องแลว้  

 
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับข่ี 
 บริษทัจะถือว่าบุคคลใดซ่ึงขบัขี่รถยนต์ โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเสมือนหนึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4.1 บุคคลนั้นตอ้งปฏิบตัิตนเสมือนหนึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้  
4.2 บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 
 กรมธรรม์ประกนัภยันี้ให้ความคุม้ครองความรับผิดของผู้โดยสาร เม่ือผูโ้ดยสารนั้นจะตอ้งรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือ
ส่ิงที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่มีการประกนัภยัไว้โดยมีเง่ือนไขว่า บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
กรมธรรม์ประกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 
 
 



 

 
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซ่ึงไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เม่ือนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอา
ประกนัภยัโดยลูกจา้งในทางการที่จา้ง ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่มีการเอาประกนัภยัไว ้แต่มีเง่ือนไขว่า 

6.1 นายจา้งตอ้งปฏิบตัิตนอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของกรมธรรม์ประกนัภยันี้  
6.2 นายจา้งไม่ไดรั้บการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภัยอ่ืนเวน้แต่ค่าสินไหมทดแทนที่ไดรั้บชดใช้นั้นไม่เพียงพอ 

บริษทัจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
6.3 การคุม้ครองนี้ไม่เพ่ิมจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทั 
 

ข้อ 7. การยกเว้นท่ัวไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 
7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็

ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ

ลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกัน 
7.5 ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาหรือบันทึกท่ีผู้ขับข่ีท าข้ึน ซ่ึงถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึกนั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับข่ีจะไม่เกิดข้ึน 
7.6 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขับข่ีให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกดังนี้ 

7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 
7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลท่ีไม่มีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ  
7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จน

ถูกด าเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับข่ีได้ยอมรับหรือศาลได้มีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 
 7.7 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงขณะขับข่ีมีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับข่ีได้ยอมรับหรือศาล
ได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 
 
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ  

ภายใตจ้ านวนเงินจ ากดัความรับผิดที่ระบุไวใ้นตาราง บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกนัภยั หรือความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อาประกันภัย หรือ ข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขทัว่ไป เว้นแต่ขอ้ 3 ของหมวดเง่ือนไขทัว่ไป เป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้  
 ส่วนเง่ือนไข 7.6 และ 7.7 บริษทัจะไม่น ามาเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้  
 ในกรณีที่บริษัทไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่บ ริษัทไดช้ดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแลว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช้จ านวน
เงินที่บริษทัไดจ้่ายไปนั้นคืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นับแต่ไดรั้บหนังสือเรียกร้องจากบริษทั 
 

 



 

 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก 

 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกนัภยัต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิง
ที่ติดประจ าอยู่กบัตวัรถยนต์ตามที่ระบุไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดงักล่าวให้รวมถึงความ
เสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อนัมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกบัยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คนัที่เอาประกันภัย
หรือคู่กรณี และผูเ้อาประกนัภยัสามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกนัภัยนี้  ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยก าลังเคร่ืองยนต์ โดยใช้พลงังานเชื้อเพลิง เช่น น ้ามัน 
ก๊าซ หรือก าลงัไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

ความรับผิดชอบของบริษทั จะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตาราง 
 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตาราง 
ในกรณีที่ทุนเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกนัภัย ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บริษทัทนัทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษทัและให้ถือว่าการคุม้ครองนั้นเป็นอนัส้ินสุด 

รถยนต์เสียหายส้ินเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ไดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได ้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกบัเสียหายส้ินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม หรือเปล่ียน
รถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งนี้  รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายนั้นก็ได ้ 

ในกรณีไม่สามารถตกลงจ านวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกนัวินาศภยัไทยร่วมกบัสมาคมอู่
กลางการประกนัภยัและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งส่ังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ที่ส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบตัิเหตุแต่ละคร้ัง คือไม่เกิน 2,000 บาทแรกของความเสียหายอนัเกิดจาก
การชน ในกรณีที่ผู้ข ับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เม่ือบริษัทได้
จ่ายเงินที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช้คืนให้บริษทัภายใน 7 วนันับแต่ไดรั้บหนังสือเรียกร้องจากบริษทั 
 
ข้อ 4. การดูแลขนย้าย 

เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วนัเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของ
ค่าซ่อมแซม 

 
ข้อ 5. การรักษารถยนต์  

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น หรือตอ้งประสบอุบตัิเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการ
ซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ไดจ้ดัให้มีการดูแลเม่ือรถยนต์เกิดอุบตัิเหตุหรือเคร่ืองเสีย 
 
 



 

 
ข้อ 6. การสละสิทธิ  

ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ช้รถยนต์โดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกนัภยั บริษทัสละสิทธิในการ
ไล่เบี้ยจากผูใ้ช้รถยนต์นั้น เวน้แต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกบัการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือ
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เม่ือรถยนต์ไดส่้งมอบให้เพ่ือรับบริการนั้น 

 
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

7.1 การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
7.2 การแตกหักของเคร่ืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเคร่ืองจักรกลไกหรือเคร่ืองไฟฟ้าของรถยนต์อัน

มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน ้าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจาก

อุบัติเหตุ 
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอื่นของรถยนต์ใน

เวลาเดียวกัน 
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่า

ท่ีควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็

ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่ รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเช่ือมโยงถึงกัน 

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตารางขณะเกิดอุบัติเหตุ 
9.3 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขับข่ีให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้ 

9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 
9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

หรือโดยบุคคลท่ีมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรืออยู่ระหว่างพักใช้ หรือ 
9.3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูก

ด าเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับข่ีได้ยอมรับหรือศาลได้มีค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 
 9.4 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงขณะขับข่ีมีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับข่ีได้ยอมรับ หรือศาล
ได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว 

9.5 การขับข่ีโดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับข่ีใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ไป
ขับข่ีรถยนต์ 



 

 
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 จะไม่น ามาใช้ในกรณีมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดข้ึน และมิใช่ความประมาทของผู้ขับข่ี

ท่ีเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับข่ี การยกเว้นตามข้อ 9.5 จะไม่น ามาใช้บังคับหากผู้ขับข่ีในขณะเกิดความเสียหาย

เป็นผู้ขับข่ีท่ีถูกระบุช่ือในกรมธรรม์ประกันภัย 
 
เง่ือนไข : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยนี้  อยู่ภายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัที่ปรากฏในสัญญาหมวด
เง่ือนไขทัว่ไป ยกเวน้เง่ือนไขขอ้ 7 การลดเบี้ยประกนัภยัประวตัิดี และขอ้ 8 การเพ่ิมเบี้ยประกนัภยัประวตัิไม่ดี จะไม่น ามาบงัคบัใช้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) 
เม่ือใช้ในเอกสารแนบทา้ยนี้  
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูข้บัขี่และ/หรือผูโ้ดยสารตามจ านวนที่ระบุในตาราง ซ่ึงอยู่ในหรือก าลงัขบัขี่ หรือก าลงัขึ้นหรือก าลังลง

จากรถยนต์ 
อุบตัิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ไดรั้บความคุ้มครองมิได้

เจตนาหรือมุ่งหวงัและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมดว้ยการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงให้รวมถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวยัวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง 

การสูญเสียสายตา หมายถึง  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพ่ือสินจา้งไดโ้ดยส้ินเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้โดยส้ินเชิงในชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง 
  

เป็นที่ตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติมดงัต่อไปนี้  
บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอนัเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ไดรั้บความคุม้ครองโดยอุบตัิเหตุ ซ่ึงท าให้เกิดผล

ดงัต่อไปนี้  
 
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 
 ถา้ความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผู้ได้รับความคุม้ครองเสียชีวิตใน 180 วนั นับแต่วนัเกิดอุบตัิเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผู้
ได้รับความคุม้ครองตอ้งรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไวใ้นตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 
 ถา้ความบาดเจ็บที่ไดรั้บไม่มีผลท าให้ผูไ้ด้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกิดอุบตัิเหตุแต่มีผลท าให้ผู้ได้รั บ
ความคุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นับแต่วนัเกิดอุบตัิเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ไดรั้บความคุม้ครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดังก าหนด
ขา้งล่างนี้  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงันี้  

100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหนึ่งขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หนึ่งขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 
100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหนึ่งขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหนึ่งขา้ง 
100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หนึ่งขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหนึ่งขา้ง 

 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหนึ่งขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ 
 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หนึ่งขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 
 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับตาหนึ่งขา้ง 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
 
  



 

 
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
 ถา้ความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วนัเกิดอุบตัิเหตุท าให้ผูไ้ด้รับความคุม้ครองเกิดทุพพลภาพถาวร ส้ินเชิงและทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทยว์่าผู้ไดรั้บความคุม้ครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตาราง หักดว้ยจ านวนเงินที่ใช้  หรือตอ้งใช้ตามความ
คุม้ครอง ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 ให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว 
 ถา้ความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผู้ได้รับความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือ
ความบาดเจ็บที่ไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุม้ครองเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ยงัทุพพลภาพอยู่ตาม
จ านวนเงินที่ระบุไวใ้นตาราง แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบตัิเหตุแต่ละคร้ัง 
 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ครองนี้  หากอุบัติเหตุมีผลท าให้ผู้ไดรั้บความคุม้ครองเกิดความสูญเสียตามการ
คุม้ครองตาม ขอ้ 1 หรือขอ้ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ไดรั้บความคุ้มครองตามการคุม้ครองข้อ 3 ค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษทัใช้ตามการคุม้ครองขอ้นี้จะมีการหักจากจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่บริษทัตอ้งใช้ตามการคุม้ครองขอ้ 3  
 
การยกเว้น : การขยายเพ่ิมเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพชั่วคราว หรือการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อันเกิดข้ึนเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมท้ังหมดหรือบางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น 
 
เง่ือนไขอ่ืน : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยนี้  อยู่ภายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัที่ปรากฏในสัญญา
หมวดเง่ือนไขทัว่ไป  
 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)  

 เป็นที่ตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปนี้  
 บริษทัจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าผ่าตดั และค่าบริการอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ซ่ึงไดเ้กิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่
วนัเกิดอุบตัิเหตุเพ่ือบุคคลใดซ่ึงไดรั้บความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบตัิเหตุในขณะอยู่ใน หรือก าลงัขึ้น หรือก าลงัลงจากรถยนต์ 
 ความรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบุไว้ในตาราง การขยายเพ่ิมเติมนี้ มีผลบงัคบั
เฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไวใ้นตาราง 
 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 
  



 

 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

การประกันตัวผู้ขับข่ี (ร.ย. 03) 
 เป็นที่ตกลงกนัว่า กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปนี้  
 บริษทัจะประกนัตวัผูเ้อาประกนัภัยหรือบุคคลใดซ่ึงขบัขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผูเ้อาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้
ในตารางเกิดอุบตัิเหตุเป็นเหตุให้บุคคลดงักล่าวถูกควบคุมตวัในคดีอาญา 
 การประกนัตวับุคคลดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการหรือศาลก าหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 
เง่ือนไข : การขยายเพ่ิมเติมนี้  อยู่ภายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัที่ปรากฏในสัญญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป 
 
หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 
 

เอกสารแนบท้าย 
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย. 30) 

 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี้ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยัหรือสลกัหลงัใด ๆ ให้เป็นที่ตกลงกนัว่า กรมธรรม์
ประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือเก่ียว
เนื่องมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอ ย่างไร
ส าหรับความสูญเสียนั้น 
 โดยจุดประสงค์ของขอ้ยกเว้นนี้  การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และหรือมีการ
ข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน หรือที่เก่ียวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐ บาลใด ซ่ึง
กระท าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพ่ือตอ้งการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลวั 
 ขอ้ยกเวน้นี้ไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นผลมาจากหรือมีส่วน
เก่ียวเนื่องกบัการกระท าใด ๆ ที่ตอ้งกระท าเพ่ือควบคุม ป้องกนั หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเนื่องกบัการกระท าก่อการร้าย 
 ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้ยกเวน้นี้ไม่สามารถน ามาใช้บงัคบัไดใ้ห้ถือว่าส่วนที่ เหลือยงัคงมีผลบงัคบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากภัยน ้าท่วม 

 
รหัสบริษทั …… เอกสารแนบทา้ยเลขที่ …………เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกนัภยัเลขที่……………………… 
ผูเ้อาประกนัภยั ชื่อ……………….…………………………….…………………………………..………………..………… 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัที่………………………….ส้ินสุดวนัที่…………………….………………. เวลา 16.30 น. 
คุม้ครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุมาจากน ้าท่วมไม่เกิน………………………………… บาท / คร้ัง 
เบี้ยประกนัภยัสุทธิ....................บาท อากรแสตมป์..................บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม.....................บาท รวม........................บาท 

 
เอกสารแนบทา้ยนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้  
ค าว่า “น ้าท่วม” หมายถึง น ้าซ่ึงท่วมพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นคร้ังคราว เนื่องจากมีฝนตกหนัก ท าให้น ้าที่ไหลลน้หรือไหลออก

จากทางน ้ าธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้น หรือทะเลสาบไหลล้นตล่ิง หรือ บ่าลงมาจากที่สูงและรวมถึงน ้ าท่วมอันมีสาเหตุจากคล่ืนใตน้ ้า (Tidal 
Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน ้าท่วมอนัมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงที่ติดประจ าอยู่
กบัตวัรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากบัรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนยจ์ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งที่
ไดท้ าเพ่ิมขึ้นและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบดว้ยแลว้ ซ่ึงไดรั้บความเสียหายอนัมีสาเหตุมาจากน ้าท่วมไม่เกินจ านวนเงินที่ระบุไว้ใน
หน้าตารางเอกสารแนบทา้ยนี้  

ทั้งนี้  ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี้ให้ใช้ข้อยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี้บังคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การ
ระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยนี้ เท่านั้น 

 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ในกรณีที่เอาประกนัภัยไว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกนัภัย ผูเ้อาประกนัภยัหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่
กรณีตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษทัทนัที โดยค่าใช้จ่ายของบริษทัและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันส้ินสุด รถยนต์เสียหาย
ส้ินเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมไดห้รือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์
ในขณะเกิดความเสียหาย 

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกบัเสียหายส้ินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัให้มีการซ่อม หรือเปล่ียน
รถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายนั้นก็ได  ้

ในกรณีไม่สามารถตกลงจ านวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได ้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกนัวินาศภยัไทยร่วมกบัสมาคมอู่
กลางการประกนัภยัและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งส่ังอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเขา้ที่ส่งมาทางเรือ 

 
 
 
 



 

 
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 

เม่ือรถยนต์เกิดความเสียหายซ่ึงมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วนัเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของ
ค่าซ่อมแซม 

 
ข้อ 4. การยกเว้นการใช้ การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุม้ครอง 
 
เง่ือนไข : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยนี้  อยู่ภายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัที่ปรากฏในสัญญาหมวด
เง่ือนไขทัว่ไป ยกเวน้เง่ือนไขขอ้ 7.การลดเบี้ยประกนัภยัประวตัิดี และขอ้ 8. การเพ่ิมเบี้ยประกนัภยัประวตัิไม่ดี จะไม่น ามาบงัคบัใช้ 
 


