
 

 

 

บริการเสริมพิเศษจากรู้ใจ 
โปรดศึกษาเอกสารน้ีและเก็บไวเ้พื่อการอา้งอิงของท่าน 

บริการโดยยอ่ 

บริการเสริมพเิศษจากรู้ใจ ค าอธิบาย 
การขอใช้บริการ 

รถยนต ์
การขอใช้บริการ 

บ๊ิกไบค ์
บริการ RSA 

A การช่วยเหลือซ่อมแซม
ฉุกเฉิน 

เราพยายามซ่อมแซมยานพาหนะของท่าน ณ ต าแหน่ง
เกิดเหต ุ

สูงสุดสองคร้ังต่อปี สูงสุดสองคร้ังต่อปี 

B การช่วยเหลือแบตเตอร่ี
เสีย 

เราพยายามซ่อมแซมแบตเตอร่ียานพาหนะของท่าน ณ 
ต าแหน่งเกิดเหต ุ

สูงสุดหน่ึงคร้ังต่อปี ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

C การช่วยเหลือเติมน ้ามนั เราพยายามซ่อมแซมยานพาหนะของท่าน ณ ต าแหน่ง
เกิดเหตุ โดยการเติมน ้ามนั 

สูงสุดหน่ึงคร้ังต่อปี 
(สูงสุด ห้า ลิตร) 

สูงสุดหน่ึงคร้ังต่อปี 
(สูงสุด สอง ลิตร) 

D การช่วยเหลือโดยช่าง
กุญแจ 

เราพยายามเขา้ไปในยานพาหนะของท่าน ณ ต าแหน่งเกิด
เหตุ 

สูงสุดหน่ึงคร้ังต่อปี ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

E บริการขนส่งยานพาหนะ เราขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมภายใน 
ยี่สิบห้า ก.ม. ท่ีท่านเลือก 

สูงสุดหน่ึงคร้ังต่อปี สูงสุดหน่ึงคร้ังต่อปี 

บริการรถเช่ารู้ใจ 
F เพื่อใชง้านระหว่าง

ยานพาหนะซ่อมแซม
ภายใตป้ระกนัภยั 

เราจดัหาบริการรถเช่าเพื่อการเช่าใชง้านระหว่างท่ี
ยานพาหนะของท่านอยูร่ะหว่างการซ่อมแซมภายใต้
ประกนัภยั 

ตามหนา้ตารางสรุป ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

G 
 

เพื่อการใชง้านส่วนตวั เราจดัหาบริการรถเช่าเพื่อการเช่าใชง้าน เมื่อท่านร้องขอ
เพื่อใชส้ าหรับการใชง้านส่วนตวั  

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

 

 

 

 



 

 

 

ขอ้มูลส าคญั 

ผลิตภณัฑบ์ริการเสริมพเิศษจากรู้ใจของท่านประกอบดว้ย 

1. สัญญา - สัญญาหน่ึงฉบบัระหว่างท่านและรู้ใจ ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขการให้บริการส าหรับสัญญาน้ีจะมีการระบุ

อยา่งชดัเจนให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการซ้ือ 

• เน้ือหาสัญญาฉบบัน้ีเป็นเง่ือนไขและขอ้ก าหนดส าหรับใชง้านร่วมกนั ซ่ึงมีเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุเฉพาะ

ส าหรับแต่ละหมวด และตลอดอายสัุญญา ซ่ึงไดร้ะบุไวแ้ลว้นั้น 

2. ตารางสรุป - ตารางแสดงรายละเอียดการบริการท่ีท่านเลือกและค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีการระบุ

อยา่งชดัเจนให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการซ้ือ และรู้ใจจะจดัส่งตารางสรุปความคุม้ครองน้ีใหท่้านภายหลงัการซ้ือ 

• บริการน้ีมีไวส้ าหรับผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกันภัยรถยนตภ์าคสมคัรใจกบัรู้ใจเท่านั้น 

• แมว่้าบริการน้ีมีการขายร่วมกบัผลิตภณัฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ สัญญาฉบบัน้ีไม่ยึดติดกบัสัญญาใด ๆ  

คู่สัญญาของสัญญาฉบบัน้ีมีเพียงรู้ใจและท่าน 

• การยกเลิกผลิตภณัฑป์ระกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจจะยกเลิกบริการซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ประกันภัยรถยนต์

ภาคสมคัรใจดงักล่าว ภายใตสั้ญญาน้ีโดยอตัโนมติั  

 

หากมีเหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นโปรดให้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีกบัเรา 

1. ช่ือและหมายเลขอา้งอิงตามสัญญาบริการเสริมพเิศษจากรู้ใจโดยรู้ใจของท่าน 

2. ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 

3. ต าแหน่งท่ีแน่ชดัของยานพาหนะ – ถนนท่ีท่านอยูห่รือทางแยกท่ีใกลท่ี้สุด 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท่านใชเ้พื่อให้รู้ใจติดต่อกลบั 

5. สาเหตุของเหตุการณ์ RSA หากท่านทราบ 

หากตอ้งการใชบ้ริการรถเช่า โปรดให้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีกบัเรา  

1. ช่ือและหมายเลขอา้งอิงตามสัญญาบริการเสริมพเิศษจากรู้ใจโดยรู้ใจของท่าน 

2. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท่านใชเ้พื่อให้รู้ใจติดต่อกลบั 

3. หมวดหมู่ท่ีท่านตอ้งการขอรับบริการ และ 

4. สถานท่ีรับ และส่งคืนรถเช่า 



 

 

 

หมายเหตุ 

1. ในกรณีท่ีท่านแจง้ความประสงคใ์ช้บริการRSAแลว้ กรุณาแจง้ให้ทางเราทราบหากท่านสามารถจดัการกบัเหตุการณ์

นั้นไดก่้อนท่ีเราจะถึงจุดเกิดเหตุ 

2. เราจะให้บริการเฉพาะกรณีท่ีเราเป็นผูจ้ดัให้มีการบริการเท่านั้น ดงันั้นกรุณางดการติดต่อโดยตรงกบัสถานที่ซ่อมหรือ

ผูใ้ห้บริการช่วยเหลือบนทอ้งถนนอื่นๆ หรือบริษัทรถเช่า 

 

วิธีการติดต่อเรา 

การขอรับบริการ 

ท่านสามารถส่งค าขอรับบริการส าหรับบริการเสริมพิเศษรู้ใจไดทุ้กวนัทุกเวลา ท่ีเบอร์ 02-582-8844 (ภาษาไทย)และ 02-582-

8866 (ภาษาองักฤษ)  

และอีกทางเลือก ท่านยงัสามารถรายงานเหตุการณ์ RSA ผ่านรู้ใจโมบายแอป คน้หาค าว่า “Roojai” ใน App Store ส าหรับ iOS 

หรือ Play Store ส าหรับ Android แลว้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัฟรี 

 

การบริการลูกคา้อ่ืน 

ส าหรับค าถามอื่น ๆ กรุณาเขา้ชมเวบ็ไซต์ https://www.roojai.com หรือติดต่อทีมบริการลูกคา้ท่ีเบอร์ 02-582-8899(ภาษาไทย) 

และ 02-582-8866 (ภาษาองักฤษ) 

อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศพัท์ โปรดตรวจสอบกบัทางผูใ้ห้บริการโทรศพัท์ของท่าน รวมถึงมีการเรียกเก็บค่าบริการส่ง

ขอ้ความในอตัรามาตรฐานของเครือข่ายท่าน เราจะไม่รับผิดชอบค่าบริการโทรศพัท์เหล่าน้ี และจะมีการตรวจสอบและ/หรือ 

บนัทึกสายสนทนาทางโทรศพัท ์

หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ กบัขอ้มูลติดต่อของท่าน กรุณาแจง้เราให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 

 

  



 

 

 

สัญญาบริการเสริมพิเศษจากรู้ใจ 
ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัสัญญาของท่าน 

• สัญญาน้ีจดัท าขึ้นโดยมีความประสงคจ์ะเสนอบริการอนัหลากหลายขึ้นอยูก่บัการซ้ือของท่าน ซ่ึงเป็นบริการเก่ียวกบั

การหยดุชะงกัของยานพาหนะอนัเน่ืองจากเหตุการณ์ RSA และ/หรือบริการรถเช่า  

• ยกเวน้มีการระบุเฉพาะไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ตามเง่ือนไขทัว่ไปในหนา้ 15 จะถูกน าไปใชก้บัทุกหมวด เง่ือนไขเฉพาะจะถูก

ระบุแยกในแต่ละหมวดและตลอดสัญญา โดยท่านจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเหล่าน้ีทั้งหมด 

• ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้ค าขอใช้บริการให้แก่รู้ใจโดยตรง ทั้งน้ีเป็นไปตามค าแนะน าในหมวดวิธีการติดตอ่เราในหนา้ 3 

• ในกรณีของบริการ RSA การบริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาจะถูกน ามาใชก้บัยานพาหนะท่ีปรากฎในตารางสรุป โดยไม่

ค  านึงว่าใครเป็นผูข้บัขี่ยานพาหนะในขณะนั้น 

• ในกรณีของบริการรถเช่า รู้ใจเป็นเพียงตวักลางจดัให้มีบริการรถเช่า ในขณะท่ีเราเป็นคู่สัญญาร่วมกนัภายใตสั้ญญา

ฉบบัน้ี ท่านเพียงผูเ้ดียวท่ีเป็นคู่สัญญาท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษัทรถเช่า ดงันั้น ท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใด รวมถึง

ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใชบ้ริการรถเช่า อาจเป็นการเรียกเก็บค่ามดัจ าการเช่ารถจากการใชบ้ริการรถเช่า ทั้งน้ี

เป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นตามท่ีบริษัทรถเช่าก าหนด 

• ค าท่ีเป็นตวัหนาใด ๆ อนัปรากฎตลอดทั้งเอกสารน้ีมีความหมายเฉพาะซ่ึงเราไดอ้ธิบายไวใ้นหมวดค านิยามศพัทใ์น

หนา้ 21 

 

ระยะเวลาสัญญา 
• หากท่านซ้ือบริการน้ีก่อนเวลา 00:00 นาฬิกาในวันเร่ิมสัญญาตามท่ีปรากฎในตารางสรุป สัญญาจะเร่ิมเม่ือ 00.00 

นาฬิกาในวันเร่ิมสัญญา 

• หากท่านซ้ือบริการน้ีหลงัเวลา 00:00 นาฬิกาในวันเร่ิมสัญญาตามท่ีปรากฎในตารางสรุป สัญญาจะเร่ิมเม่ือ 00.00 

นาฬิกาในวนัถดัไปจากวนัท่ีท่านไดซ้ื้อบริการ 

• สัญญาจะส้ินสุดลงเม่ือ 23:59 นาฬิกาในวันส้ินสุดสัญญาตามท่ีปรากฎในตารางสรุปของท่าน 

 

  



 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 
การให้บริการภายใตสั้ญญาน้ีเป็นไปตามขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี 

1. เวลาท่ีสามารถยื่นค าขอรับบริการ 

หมวด A-E 

ก. จะไม่มีการรับค าขอรับบริการกรณีท่ีเหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นก่อนการซ้ือบริการ RSA และ 

ข. จะไม่มีการรับค าขอรับบริการกรณีท่ีเหตุการณ์ RSA เกิดขึ้นก่อนวนัเร่ิมสัญญา  

หมวด F-G 

ก. จะไม่มีการรับค าขอรับบริการกรณีท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถเช่าก่อนการซ้ือบริการเช่ารถ และ 

ข. จะไม่มีการรับค าขอรับบริการกรณีท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถเช่าก่อนวันเร่ิมสัญญา  

2. จ านวนคร้ังท่ีสามารถย่ืนค าขอรับบริการในแต่ละระยะเวลาสัญญา 

หมวด A-E 

ก. มีก าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดในการย่ืนค าขอรับบริการท่ีสามารถกระท าไดส้ าหรับแต่ละบริการ RSA ตามท่ี

ระบุในตารางสรุป 

หมวด F-G 

ก. ไม่มีก าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดในการย่ืนค าขอรับบริการ และไม่มีก าหนดจ านวนวนัสูงสุดส าหรับการใช้

บริการรถเช่าภายใตห้มวดน้ี โดย 1 (หน่ึง)วนั ส าหรับบริการรถเช่า อาจไม่ใช่ 24(ย่ีสิบส่ี) ชัว่โมง ทั้งน้ีอยูก่บั

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของบริษัทรถเช่าของท่าน  

 

การชดใชเ้งินคืน 

รู้ใจจะไม่ชดใชเ้งินคนืในกรณีท่ีท่านจ่ายเงินเพื่อการบริการดว้ยตวัท่านเอง บริการจะตอ้งถูกจดัใหแ้ละไดรั้บความเห็นชอบโดยรู้

ใจ รู้ใจจึงจะจ่ายเงินเพื่อจดัให้มีบริการตามท่ีตกลงไว ้

 



 

 

 

ค่าบริการเพิ่มเติม 

รู้ใจอาจเสนอการบริการอ่ืนท่ีไม่ไดร้วมอยู่ในสัญญาน้ีโดยมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม จะมีการตกลงเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายน้ีกบัท่านก่อนการ

บริการเพ่ิมเติม 

 

บริการ RSA 
หมวด A – การช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉิน 

ท่านสามารถขอใชบ้ริการน้ีไดสู้งสุดสองคร้ังต่อระยะเวลาสัญญา 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

หากยานพาหนะของท่านเสีย เราจะจัดส่งทีมงานไปยงัต าแหน่งท่ีเกิดความเสียหายเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมแซม

ยานพาหนะ การซ่อมแซมน้ีจะเป็นการซ่อมแซมถาวรหรือชัว่คราวก็ได ้เราจะจ่ายค่าใชจ้่ายกบัทีมงานดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าเดินทาง ไปยงัและกลบัจากต าแหน่งท่ีเกิดความเสียหาย และ 

2. ค่าแรง ณ ต าแหน่งท่ีเกิดความเสียหาย  

ส่ิงท่ีไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รถพ่วงหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีถกูต่อไวก้บัยานพาหนะของท่าน 

2. รายการใด ๆ ภายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

3. แบตเตอร่ีเสีย – ดู หมวด B  

4. ปัญหาน ้ามันหมด - ดู หมวด C และ 

5. ปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D 

หมวด B – การช่วยเหลือแบตเตอร่ีเสีย 

ท่านสามารถขอใชบ้ริการน้ีไดสู้งสุดหน่ึงคร้ังต่อระยะเวลาสัญญา 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

หากเกิดเหตุแบตเตอร่ีเสีย เราจะจดัส่งทีมงานไปยงัต าแหน่งเกิดเหตุเพื่อใช้ความพยายามในการซ่อมแซมยานพาหนะ การ

ซ่อมแซมน้ีจะเป็นการซ่อมแซมถาวรหรือชัว่คราวก็ได ้เราจะจ่ายค่าใชจ้่ายกบัทีมงานดงัต่อไปน้ี 



 

 

 

1. ค่าเดินทาง ไปยงัและกลบัจากต าแหน่งเกิดเหตุ และ 

2. ค่าแรง ณ ต าแหน่งเกิดเหตุ 

ส่ิงไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รายการใด ๆ ภายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

2. ความเสียหาย - ดู หมวด A 

3. ปัญหาน ้ามันหมด - ดู หมวด C 

4. ปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D และ 

 

หมวด C – การช่วยเหลือเติมน ้ามนั 

ท่านสามารถขอใชบ้ริการน้ีไดสู้งสุดหน่ึงคร้ังต่อระยะเวลาสัญญา 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

หากเกิดปัญหาน ้ามันหมด เราจะจดัส่งทีมงานไปยงัต าแหน่งเกิดเหตุเพื่อใชค้วามพยายามในการซ่อมแซมยานพาหนะโดยการ

เติมน ้ ามนัลงในถงัน ้ ามนัของยานพาหนะ ให้สูงสุด 5 (ห้า) ลิตร ส าหรับรถยนต์ และ 2 (สอง) ลิตร ส าหรับบ๊ิกไบค ์เราจะเลือก

น ้ามนัท่ีเหมาะสมกบัยานพาหนะของท่านตามท่ีผูผ้ลิตระบุไว ้ 

เราจะจ่ายค่าใชจ้่ายดงัตอ่ไปน้ี 

1. ค่าเดินทาง ไปยงัและกลบัจากต าแหน่งเกิดเหตุ ของทีมงาน 

2. ค่าน ้ามนัปริมาณ 5 (ห้า) ลิตร ส าหรับรถยนต ์และ 2 (สอง) ลิตร ส าหรับบ๊ิกไบค ์ณ ต าแหน่งเกิดเหต ุและ 

3. ค่าแรงของทีมงาน ณ ต าแหน่งเกิดเหตุ  

ส่ิงท่ีไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รายการใด ๆ ภายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

2. ความเสียหาย - ดู หมวด A 

3. แบตเตอร่ีเสีย – ดู หมวด B 

4. ปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ - ดู หมวด D 

5. ค่าใชจ้่ายในการเติมน ้ามนัปริมาณมากกว่า 5 (ห้า) ลิตรแรกส าหรับรถยนต ์และ 2 (สอง) ลิตรแรกส าหรับบ๊ิกไบค ์และ 

6. ค่าใชจ้่ายในการเติมน ้ามนัชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีรู้ใจเลือก 



 

 

 

หมวด D – การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ 

ท่านสามารถขอใชบ้ริการน้ีไดสู้งสุดหน่ึงคร้ังต่อระยะเวลาสัญญา 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

หากเกิดปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ เราจะจดัส่งทีมงานไปยงัต าแหน่งเกิดเหตุเพื่อใชค้วามพยายามในการเขา้ถึงยานพาหนะ

และท าการซ่อมแซมยานพาหนะ การซ่อมแซมน้ีจะเป็นการซ่อมแซมถาวรหรือชัว่คราวก็ได ้

เราจะจ่ายค่าใชจ้่ายดงัตอ่ไปน้ีกบัทีมงานของเรา  

1. ค่าเดินทาง ไปยงัและกลบัจากต าแหน่งเกิดเหตุ และ 

2. ค่าแรง ณ ต าแหน่งเกิดเหตุ 

ส่ิงท่ีไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รายการใด ๆ ภายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

2. ความเสียหาย - ดู หมวด A 

3. แบตเตอร่ีเสีย – ดู หมวด B 

4. ปัญหาน ้ามันหมด - ดู หมวด C และ 

 

หมวด E – บริการขนส่งยานพาหนะ 

ท่านสามารถขอใชบ้ริการน้ีไดสู้งสุดหน่ึงคร้ังต่อระยะเวลาสัญญา 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

หากเกิดเหตุการณ์ RSA  ขึ้นและเราไม่สามารถช่วยซ่อมแซมยานพาหนะของท่านได ้ณ ต าแหน่งเกิดเหตุ หรือในกรณีการ

หยุดชะงกัของยานพาหนะของท่านอนัเน่ืองมาจากการเติมน ้ามันผิด เราจะช่วยขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อม

ใกลเ้คียงเพื่อการซ่อมแซม 

1. ในกรณีท่ีต าแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยและมีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย

ภายในระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากต าแหน่งเกิดเหตุ 

ก. ท่านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยซ่ึงมีระยะทางภายใน 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตร

จากต าแหน่งเกิดเหตุ และเราจะจ่ายค่าใชจ้่ายในการขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมนั้น 



 

 

 

ข. ท่านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย ซ่ึงมีระยะทางเกินกว่า 25 (ยี่สิบห้า) 

กิโลเมตรจากต าแหน่งเกิดเหตุไดแ้ละเราจะขนส่งยานพาหนะท่านไปยงัสถานที่ซ่อมนั้น แต่ท่านจะตอ้งจ่าย 

30 (สามสิบ) บาทต่อกิโลเมตรส าหรับแต่ละกิโลเมตรท่ียานพาหนะของท่านถูกขนส่งภายหลงัระยะทาง 25 

(ยี่สิบห้า) กิโลเมตรแรก   

ค. เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมอื่นใดท่ีไม่อยูบ่นแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย 

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งเกิดเหตุอยูบ่นแผน่ดินใหญ่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถานที่ซ่อมบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยภายใน

ระยะทาง 25 (ยี่สิบห้า) กิโลเมตรจากต าแหน่งเกิดเหตุ 

ก. เราจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมท่ีใกลท่ี้สุดบนแผ่นดินใหญ่

ของประเทศไทย 

ข. ท่านสามารถเลือกสถานที่ซ่อมอื่นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยไดแ้ละเราจะขนส่งยานพาหนะของท่าน

ไปยงัสถานที่ซ่อมนั้น แต่ท่านจะตอ้งจ่าย 30 (สามสิบ) บาทต่อกิโลเมตรส าหรับแต่ละกิโลเมตรท่ียานพาหนะ

ของท่านถูกขนส่งภายหลงัระยะทางของสถานที่ซ่อมท่ีใกลท่ี้สุดบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย 

ค. เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมอื่นใดท่ีไม่อยูบ่นแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งเกิดเหตุอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะ (กระท าการอย่างสมเหตุสมผล) ในการตดัสินใจว่าจะ

ขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมใด ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎเกณฑด์งัน้ี  

ก. เราจะขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมบนเกาะที่มีการให้บริการท่ีมีสถานที่ซ่อม 

ข. หากไม่มีสถานที่ซ่อมอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมบน

แผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยท่ีใกลท่ี้สุด  

ส่ิงท่ีไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รถพ่วงหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีถกูต่อไวก้บัยานพาหนะของท่าน 

2. รายการใด ๆ ภายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

3. ค่าใชจ้่ายในการขนยา้ยผูข้บัขี่และผู้โดยสารของยานพาหนะและของใชส่้วนตวั ของมีค่า สัมภาระ สินคา้ และสัตว ์ไป

ยงัสถานที่ซ่อมหรือสถานท่ีอืน่ใด ผูข้บัขี่และผู้โดยสารอาจเดินทางไปกบัยานพาหนะในขณะท่ียานพาหนะถูกขนส่ง 

ทั้งน้ีผูข้บัขี่และผู้โดยสารจะตอ้งรับความเส่ียงจากอนัตรายเอง ผูข้บัขี่และผู้โดยสารจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปหรือ

เดินทางไปพร้อมกบัรถยกหรือยานพาหนะอืน่ท่ีทางรู้ใจจดัหาใหเ้พือ่ใชใ้นการขนส่ง 

4. ค่าใชจ้่ายในการขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมท่ีสองในกรณีท่ีสถานที่ซ่อมแรกท่ีท่านเลือกนั้นปิดท า

การหรือไม่สามารถเขา้ถึงได ้และ 



 

 

 

5. ค่าใชจ้่ายเพื่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัยางของยานพาหนะในขณะท่ีมีการขนส่ง ในกรณีท่ีไม่มีการพกพาส่ิงของ

ดงัต่อไปน้ีติดไปกบัยานพาหนะ 

ก. ยางอะไหล่ท่ีพร้อมใช ้หรือ 

ข. เคร่ืองมือซ่อมแซมยางท่ีจดัหาใหโ้ดยผูผ้ลิตยานพาหนะ หรือ 

ค. นอตลอ็คหวัเพลา 

6. ในกรณีท่ีต าแหน่งเกิดเหตุอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย เราจะไม่ท าการขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงั

สถานที่ซ่อมท่ีไม่อยูบ่นแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย 

7.  ในกรณีท่ีต าแหน่งเกิดเหตุอยู่บนเกาะที่มีการให้บริการ เราจะไม่ขนส่งยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อมอื่นใด

นอกจากสถานที่ซ่อมท่ีเราระบุไว ้

 

  



 

 

 

บริการรถเช่า 
 

หมวด F – บริการรถเช่าเพื่อใชง้านระหว่างยานพาหนะซ่อมแซมภายใตป้ระกนัภยั  

บริการน้ีไม่มีก าหนดจ านวนวนัสูงสุดในการใชบ้ริการต่อระยะเวลาสัญญา ค่าเช่ารถเป็นไปตามท่ีระบุในตารางสรุป 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

หากยานพาหนะของท่านตามท่ีระบุในตารางสรุปอยู่ระหว่างการซ่อมแซมในเหตุภายใตก้ารรับประกันภัย ท่ีนอกเหนือจาก

ซ่อมแซมส าหรับ RSA เราจะจดัหาบริการรถเช่าให้กบัท่าน ซ่ึงท่านตอ้งให้ความยินยอมกบัเราก่อนหรือในขณะรับบริการ เพื่อ

อนุญาตให้เราเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากอุบติัเหตุ จากบุคคลท่ีสาม โดยเราจะคืนค่าบริการรถเช่าท่ีท่านไดช้ าระให้กบับริษัท

รถเช่าส าหรับบริการรถเช่าในหมวดน้ี เม่ือการเรียกร้องดงักล่าวเป็นผลส าเร็จ อย่างไรก็ดีเราไม่รับประกนัผลส าเร็จในการ

เรียกร้องค่าขาดประโยชน์ 

เราจะเป็นผูจ้่ายส าหรับ :  

1. ค่าจดัส่งส าหรับการส่งมอบหรือคืนรถเช่า โดยมีเง่ือนไขว่ารถเช่าตอ้งถูกส่งมอบและคนื ณ สถานที่ซ่อม  

2. ค่าบริการเพ่ิมเติมกบับริษัทรถเช่า เพื่อให้เราสามารถให้บริการรถเช่ากบัท่านไดใ้นอตัราค่าบริการท่ีระบุตามตารางสรุป

ของท่านในหมวดท่ีเก่ียวกนัน้ี และ  

3. ค่าบริการส าหรับการด าเนินการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ 

ส่ิงท่ีไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รายการใดก็ตาม ท่ีอยูภ่ายใตก้ารยกเวน้น้ี 

2. ค่าจดัส่งส าหรับการส่งมอบหรือคืนรถเช่า นอกเหนือจากสถานทีซ่่อม  

3. ค่าธรรมเนียมท่ีระบุตามตารางสรุปของคุณกบับริษัทรถเช่า  

4. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 

5. ค่าประกนัความเสียหาย 

6. ค่าปรับจราจร 

7. ค่าใชจ้่ายซ่ึงเกิดขึ้นจากการใชง้านรถเช่าของท่าน  

8. ความเสียใดๆหรือค่าปรับเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ของบริษทัรถเช่า  



 

 

 

หมวด G – บริการรถเช่าเพื่อการใชง้านส่วนตวั 

บริการน้ีไม่มีก าหนดจ านวนวนัสูงสุดในการใชบ้ริการต่อระยะเวลาสัญญา 

ส่ิงท่ีครอบคลุม 

ท่านสามารถขอใชบ้ริการน้ี เพ่ือการใชง้านส่วนตวัของท่านหรือเพื่อขอใชบ้ริการเม่ือมีจ านวนการเกินจ านวนวนัท่ีระบุในหมวด 

F ต่อระยะเวลาสัญญา ตามท่ีระบุในตารางสรุปของท่าน 

ส่ิงท่ีไม่ไดค้รอบคลุม 

1. รายการใดก็ตาม ท่ีอยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

2. ค่าจดัส่งส าหรับการส่งมอบหรือคืนรถเช่าของท่าน  

3. ค่าธรรมเนียมท่ีระบุตามตารางสรุปของคุณกบับริษัทรถเช่า  

4. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 

5. ค่าประกนัความเสียหาย 

6. ค่าปรับจราจร 

7. ค่าใชจ้่ายซ่ึงเกิดขึ้นจากการใชง้านรถเช่าของท่าน  

8. ความเสียใดๆหรือค่าปรับเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ของบริษทัรถเช่า  

 

เรานบัจ านวนคร้ังการยืน่ค าขอรับบริการอยา่งไร 
บริการ RSA 

เม่ือท่านแจง้เหตุการณ์ RSA กบัทางรู้ใจ เราจะหารือรายละเอียดเหตุการณ์ RSA ทางโทรศพัทก์บัท่านก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจถึง

บริการท่ีจะจดัให้ 

หากเราพิจารณาแลว้ว่า เหตุการณ์ RSA สามารถถูกซ่อมแซมไดภ้ายใตห้มวด A-D เราจะจดัส่งทีมงานไปซ่อมแซมยานพาหนะ

ตามรายละเอียดในหมวด A-D  

หากการซ่อมแซมน้ีบรรลุผล เราจะนบัเป็น 1 (หน่ึง) ค าขอรับบริการส าหรับการบริการดงักล่าวท่ีถูกใชภ้ายใตห้มวด A-D เท่านั้น 

หากการซ่อมแซมไม่บรรลุผล เราจะท าการขนยา้ยยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อม ภายใต้หมวด E ในกรณีน้ีเราจะ

นบัเป็น  



 

 

 

• 1 (หน่ึง) ค าขอรับบริการ ส าหรับการบริการดงักล่าวท่ีถูกใชภ้ายใตห้มวด A-D และ 

• 1 (หน่ึง) ค าขอรับบริการ ส าหรับหมวด E 

หากเราพิจารณาแลว้ว่า เหตุการณ์ RSA เป็นเหตุการณ์ท่ีรุนแรง และไม่สามารถจดัซ่อมไดภ้ายใตห้มวด A-D เราจะท าการขนส่ง

ยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อม ภายใตห้มวด E ในกรณีน้ี เราจะนับเป็น 1 (หน่ึง) ค าขอรับบริการส าหรับการบริการ

ภายใตห้มวด E เท่านั้น 

ตวัอย่างขา้งตน้เป็นการสมมุติว่าท่านยงัไม่ได้ยื่นค าขอรับบริการเต็มอตัราท่ีก าหนดส าหรับค าขอรับบริการท่ีสามารถยื่นได้ 

ส าหรับการบริการแต่ละบริการภายใตห้มวด A-E 

 

บริการรถเช่ารู้ใจ 

ไม่มีการก าหนดจ านวนคร้ังการย่ืนค าขอรับบริการ ค่าเช่ารถเป็นไปตามท่ีระบุในตารางสรุป โดย 1 (หน่ึง) วนั ส าหรับบริการรถ

เช่า อาจไม่ใช่ 24 (ยี่สิบส่ี) ชัว่โมง ทั้งน้ีอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของบริษัทรถเช่าของท่าน 

 

ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 
ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองดงัต่อไปน้ีจะถูกน ามาใช้กบัการบริการ RSA ท่ีไดถู้กเสนอภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี ในหมวด A-E ทั้งน้ี

ตามท่ีเราเห็นสมควร 

1. เราจะไม่จดัให้มีการบริการ ส าหรับการหยดุชะงกัดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

ก. การท าลายทรัพยสิ์นโดยมนุษย ์

ข. ความผิดอนัก่อโดยผูข้บัขี่ 

ค. เหตุสุดวิสัย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัแค่ ไฟไหม ้ภยัพิบติัธรรมชาติ การก่อการร้าย สงคราม การระเบิด การ

ปล่อยกมัมนัตภาพรังสี และการโจรกรรม 

ง. อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 

จ. รถพ่วง หรือ รถพ่วงขา้ง และ 



 

 

 

ฉ. การกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

2. เราจะไม่จ่าย 

ก. ค่าใชจ้่ายของช้ินส่วนต่าง ๆ เพ่ือการซ่อมแซมยานพาหนะ 

ข. การประกอบช้ินส่วนใด ๆ ซ่ึงจดัหาโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากเรา 

ค. ทรัพยากรเฉพาะ 

ง. ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่กระจก แมถึ้งว่าความเสียหายนั้น ท าให้ท่านไม่สามารถขบัขี่ไดโ้ดยถูกกฎหมาย 

หรืออยา่งปลอดภยั เราจะจดัการขนยา้ยยานพาหนะไปยงัสถานทีซ่่อมทอ้งถ่ิน เพ่ือท่ีท่านจะไดส้ามารถจดัให้

มีการซ่อมแซมยานพาหนะของท่าน ทั้งน้ีท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี 

จ. ยางอะไหล่ และลอ้รถ และการซ่อมแซมหรือจดัหาส่ิงเหล่าน้ี หรือ 

ฉ. การขนยา้ยยานพาหนะโดยบุคคลอื่นนอกจากรู้ใจ 

ช. ในกรณี การบริการฉุกเฉินท่ีเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีรัฐ ก าลงัจดัการเหตุการณ์ RSA อยู่ เราจะเขา้

ร่วมและจดัให้มีการบริการเฉพาะเม่ือไดรั้บค าส่ังจากเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นเท่านั้น 

ซ. ในกรณี การบริการฉุกเฉินท่ีเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีรัฐ จะมาจดัการเหตุการณ์ RSA ในขณะท่ีเรา

ก าลงัให้บริการอยู่นั้น เราจะหยุดการให้บริการโดยทนัที และจะท าการให้บริการเฉพาะเม่ือไดรั้บค าส่ังจาก

เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นเท่านั้น 

3. เราจะไม่จดัให้มีการบริการส าหรับเหตุการณ์ RSA ท่ีมีผลมาจากความบกพร่อง ท่ีเราไดเ้ขา้ร่วมก่อนหนา้น้ี หากว่า 

ก. ความบกพร่องเดิมยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง หรือ 

ข. ท่านไม่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าภายหลงัการซ่อมแซมชัว่คราว 

4. เราจะไม่ให้บริการส าหรับเหตุการณ์ RSA ท่ีต  าแหน่งเกิดเหตุท่ีไม่อยูบ่นแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยหรือเกาะที่มีการ

ให้บริการ 



 

 

 

เง่ือนไขทัว่ไป  
เง่ือนไขต่อไปน้ีน ามาใชก้บัทุกหมวดในสัญญาฉบบัน้ี หากท่านไม่ปฏิบติัตาม เราสามารถปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิก

สัญญาของท่านโดยไม่มีการคืนเงินใด ๆ 

1. ท่านจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามท่ีถึงก าหนด 

2. ท่านจะตอ้งซ้ือบริการน้ีร่วมกบัผลิตภณัฑป์ระกันภัยยานพาหนะภาคสมคัรใจ 

3. ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัของยานพาหนะตอ้งยงัมีผลอยูเ่พื่อท่ีจะยื่นค าขอรับบริการเสริมพเิศษจากรู้ใจ  

4. ท่านจะตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัของผลิตภณัฑ์ประกนัภยัยานพาหนะภาคสมคัรใจของท่านท่ีเก่ียวเน่ืองน้ี ทั้งน้ีเป็นไปตาม

ตารางการช าระเงินท่ีเห็นชอบโดยรู้ใจ (ตามท่ีปรากฎบน “หนงัสือแจง้ยอดรวมค่าเบ้ียประกนัภยั”) 

5. ท่านจะตอ้งขอรับบริการกบัทางเราโดยตรง เน่ืองจากว่าเราจะให้บริการเฉพาะกรณีท่ีเราเป็นผูด้  าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือท่านเท่านั้น ส าหรับบริการ RSA เราไม่ชดใชค้นืส าหรับค าขอรับบริการ ในกรณีท่ียานพาหนะของท่านอยูท่ี่

สถานท่ีซ่อมหรือสถานท่ีบริการจดัซ่อมอื่นใด ส าหรับบริการเช่ารถรู้ใจ เราไม่ชดใช้คืนค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการ

ท่ีท่านขอรับบริการโดยตรงจากบริษัทรถเช่า ซ่ึงรวมถึงบริษทัท่ีเป็นพนัธมิตรกบัเรา 

6. ท่านตอ้งรับผิดชอบในการดูแลเคร่ืองใชส่้วนตวั ของมีค่า และสัมภาระ ท่ีอยู่ภายในหรือบนยานพาหนะหรือบนรถเช่า

ตลอดเวลา เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ของส่ิงของเหล่าน้ี  

7. ในช่วงสภาพอากาศรุนแรง การจลาจล สงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ ขอ้พิพาทอุตสาหกรรม หรือเหตุการณ์สุดวิสัย

อื่น การบริการของเราอาจหยุดชะงกั แต่เราจะด าเนินการให้บริการท่านต่อให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีเราสามารถจะท าไดใ้น

เหตุการณ์ดงักล่าว 

8. เราขอสงวนสิทธ์ิโดยเด็ดขาดในการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขภายใตสั้ญญาน้ี โดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้

ไปยงัท่าน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เราจะแจง้ท่าน โดยอย่างนอ้ยภายใน 30 (สามสิบ) วนัล่วงหนา้ และเราจะ

คืนเงินท่ีท่านช าระแลว้ให้ท่านตามสัดส่วน หากท่านไม่ยอมรับเง่ือนไขใหม่  

9. หากเราขอให้ท่านทบทวนและอนุมติัเอกสารท่ีบนัทึกสภาพยานพาหนะของท่าน ซ่ึงรวมไปถึงเอกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะตอ้งรับผิดชอบเพ่ือจะให้มัน่ใจไดว่้าการบนัทึกดงักล่าวนั้นถูกตอ้งและสมบูรณ์ และเราจะ

ไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผิดพลาดหรือการตกหล่นใด ๆ 



 

 

 

เง่ือนไขต่อไปน้ีถูกใชส้ าหรับการบริการ RSA ในหมวด A-E ในสัญญาน้ี หากท่านไม่ปฏิบติัตาม เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ

การให้บริการและ/หรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนเงิน 

1. ในกรณีท่ีเหตุการณ์  RSA เกิดขึ้นโดยความบกพร่องของส่วนควบยานพาหนะ ความบกพร่องน้ีจะตอ้งหยดุการท างาน

ของยานพาหนะ ตวัอย่างเช่น ความบกพร่องของเคร่ืองปรับอากาศ หรือการส่องสว่างของไฟแจง้เตือน ไม่ ถือว่าเป็น

เหตุการณ์ RSA หากยานพาหนะยงัคงท างานหลงัจากเกิดความบกพร่องของส่วนควบยานพาหนะ และท่านไดน้ า

ยานพาหนะของท่านไปยงัสถานท่ีบริการจดัซ่อม สัญญาน้ีจะไม่คุม้ครองกรณีน้ี  

2. หากตามความเหมาะสม เราเห็นว่า ท่านขอรับบริการเพื่อหลีกเล่ียงค่าใชจ้่ายการซ่อมแซมยานพาหนะ หรือพยายาม

แกไ้ขการซ่อมแซมอนัมีอยูก่่อนแลว้ของบุคคลอ่ืน เราจะไม่คุม้ครองค าขอรับบริการ RSA  

3. ผูข้บัขี่ตอ้งอยูก่บัยานพาหนะ ในขณะท่ีเราเขา้ไปช่วยดูแลท่าน ในเหตุการณ์  RSA  

4. ยานพาหนะจะตอ้งไม่บรรทุกผู้โดยสารหรือส่ิงของในทางท่ีผิดแปลกไปจากขอ้บ่งช้ีของผูผ้ลิต 

ก. ผู้โดยสารแต่ละท่านจะตอ้งมีท่ีนัง่แยกอย่างเจาะจง ท่ีเหมาะสมตามขอ้บ่งช้ีของผูผ้ลิต และเด็กจะตอ้งถูกจดั

ให้นัง่บนท่ีนัง่เด็กอยา่งเหมาะสมเช่นกนั 

ข. ยานพาหนะจะตอ้งไม่บรรทุกผู้โดยสาร และ/หรือส่ิงของ โดยมีน ้ าหนกัมากกว่าขีดจ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้

บ่งช้ีของผูผ้ลิต 

5. หากเราท าการซ่อมแซมยานพาหนะของท่านแลว้ เรารับผิดชอบการซ่อมแซมนั้น แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า เราให้

ค  ามัน่เก่ียวกบั สภาพยานพาหนะของท่านว่าจะถูกตอ้งตามกฎหมายและเหมาะสมแก่การใชบ้นทอ้งถนน ส่ิงเหล่าน้ีอยู่

ในความรับผิดชอบของท่านเอง 

6. เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากความเสียหายท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองโดย

เฉพาะเจาะจงภายใต้สัญญาน้ี ตัวอย่างเช่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ การผิดการนัดหมาย หรือ

ค่าธรรมเนียมทางการแพทย ์

7. เราไม่รับประกันว่า การขนยา้ยยานพาหนะของท่านไปยงัสถานที่ซ่อม จะอยู่ในช่วงเวลาท าการ หรือการซ่อมแซมนั้นจะ

สามารถกระท าไดใ้นทนัที ในขณะท่ีเราจะใชค้วามพยายามในการตรวจสอบว่า สถานที่ซ่อมแห่งนั้นท าการซ่อมแซมประเภท

งานดงักล่าวไดห้รือไม่นั้น เราไม่ให้การรับประกนัใด ๆ  ในกรณีน้ี เราจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมท่ีไดก้ระท า ณ สถานที่

ซ่อม และสัญญาส าหรับการซ่อมแซมน้ี เป็นเร่ืองระหว่างท่านและสถานที่ซ่อม 



 

 

 

8. ในการจดัการกบัค าขอรับบริการใด ๆ อาจมีตวัเลือกส าหรับท่านมากกว่าหน่ึงตวัเลือกภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี ในกรณีน้ี

เราจะท าการตดัสินใจว่าตวัเลือกใดเหมาะสมท่ีสุด เป็นไปตามความรู้ความเช่ียวชาญของเรา ในสถานการณ์เหตุการณ์ 

RSA นั้น ๆ ทั้งน้ีในการตัดสินใจดังกล่าว เราจะกระท าการโดยมีการปรึกษาหารือกับท่าน และกระท าการอย่าง

สมเหตุสมผลตลอดเวลา 

9. ยานพาหนะของท่านจะตอ้งไม่ถูกใช้เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ ยานพาหนะของท่านอาจถูกใช้เพื่อการใช้งานส่วน

บุคคลเท่านั้น เช่น การใชย้านพาหนะเพื่อวตัถุประสงคท์างสังคม ครัวเรือนและความส าราญ และการเดินทางไปและ

กลบัจากท่ีท างานประจ าหรือบา้น 

10. สัญญาฉบบัน้ีไม่คุม้ครอง 

ก. งานบริการท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ า การบ ารุงรักษาท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ า หรือประกอบช้ินส่วน

ยานพาหนะของท่านท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ า 

ข. กรณีท่ีท่านก าลงัใช้ยานพาหนะของท่านเพื่อการใชง้านส่วนบุคคล ในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ RSA แต่หากว่า

ยานพาหนะของท่านถูกตั้งใจให้น ามาใชเ้พ่ือการใช้งานเชิงพาณิชย์ตั้งแต่แรกเร่ิม 

ค. เหตุการณ์ RSA ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ทัว่ไปในการใชถ้นน 

ตวัอยา่งเช่น  

i. กรณีเหตุการณ์ RSA ในการรวมตวัแข่งรถ เราจะไม่เขา้ร่วมเหตุการณ์ RSA ในสนามแข่งขนันั้น 

หรือสถานท่ีอื่นท่ีท่านไดถู้กเคล่ือนยา้ยในทนัทีออกจากสนามแข่งขนั 

ii. กรณีเกิดเหตุการณ์ RSA บนทางหลวงท่ีท่านหรือเราไม่สามารถเข้าไปยงัท่ีแห่งนั้นไดอ้ย่างถูก

กฏหมาย 

ง. กรณีท่ียานพาหนะของท่านไม่มีการเสียภาษีหรือถูกเอาประกนัตามกฏหมาย หรือการใชง้านไม่เป็นไปตาม

ขอ้บ่งช้ีผูผ้ลิต 

จ. ในกรณีท่ียานพาหนะไม่อยู่ในสภาพท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือเหมาะสมแก่การใช้บนทอ้งถนน หากเรา

พิจารณาตามความเหมาะสมแลว้เห็นว่า ยานพาหนะนั้นไม่อยู่ในสภาพท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือเหมาะสม

แก่การใชบ้นทอ้งถนน เราสามารถปฏิเสธการให้บริการได ้แต่หากท่านสามารถพิสูจน์ไดว่้ายานพาหนะนั้น

อยูใ่นสภาพท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือเหมาะสมแก่การใชบ้นทอ้งถนน เราจะให้บริการตามปกติ 



 

 

 

ฉ. ค าขอรับบริการท่ีเหตุการณ์ RSA มีผลหรืออาจมีผลจากฤทธ์ิแอลกอฮอล ์ยาเสพติด ยาท่ีท าให้สมรรถภาพ

ร่างกายบกพร่อง หรือสารควบคุม 

ช. ค าขอรับบริการตามสัญญาฉบบัน้ีท่ีมีการรายงานเหตุการณ์ RSA ภายใตสั้ญญาฉบบัอื่น 

เง่ือนไขต่อไปน้ีถูกใชส้ าหรับการบริการรถเช่ารู้ใจ ในหมวด F-G ในสัญญาน้ี หากท่านไม่ปฏิบติัตาม เราขอสงวนสิทธิในการ

ปฏิเสธการให้บริการและ/หรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนเงิน 

1. ผูข้บัขี่รถเช่าตอ้งมีอาย ุ21 (ย่ีสิบเอด็) ปีขึ้นไป 

2. ท่านตอ้งไม่ใชร้ถเช่าเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือใชผ้ิดกฏหมาย 

3. ท่านตอ้งยื่นค าขอใช้บริการเช่ารถกบัเราล่วงหน้า 24 (ย่ีสิบส่ี) ชัว่โมงในวนัท าการ เง่ือนไขเดียวกนัน้ีถูกใชส้ าหรับการ

ขอเพ่ิมระยะเวลาการเช่ารถ หากเราไม่สามารถจดัหารถเช่าให้ท่านไดต้ามวนัและเวลาท่ีท่านยื่นขอใช้บริการ เราจะ

ชดเชยให้ท่าน 500 บาทต่อวนั ตามจ านวนวนัท่ีเราไม่สามารถจดัหารถเช่าให้ท่านได ้สูงสุดตามจ านวนวนัคุม้ครอง

ภายใตป้ระกนัภยั ในอตัราค่าเช่าท่ีท่านช าระจริง ส าหรับการบริการในหมวด G อย่างไรก็ตาม การชดเชยน้ีไม่ถูกใช้

ส าหรับการบริการในหมวด F และในกรณีท่ีท่านยื่นขอใช้บริการในช่วงสภาพอากาศรุนแรง การจลาจล สงคราม 

เหตุการณ์ความไม่สงบ ขอ้พิพาทอุตสาหกรรม หรือเหตุการณ์สุดวิสัยอื่น  

4. ท่านตอ้งแจง้การยกเลิกค าขอใช้บริการเช่ารถกบัเราล่วงหน้า 24 (ย่ีสิบส่ี) ชัว่โมงในวนัท าการ หากท่านไม่ปฏิบติัตาม 

การขอยกเลิกค าขอใชบ้ริการของท่านจะมีผลใน 24 (ย่ีสิบส่ี) ชัว่โมงถดัไปนบัจากท่ีท่านขอยกเลิก 

5. ท่านตอ้งรับและคืนรถเช่าในวนั เวลา และสถานท่ีท่ีเรายืนยนัและท่านไดต้กลงกบับริษทัรถเช่า  

6. เราขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาดในการเลือกรุ่นรถส าหรับบริการรถเช่า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขท่ีเหมาะสมต่อจ านวนวนัท่ี

ท่านยื่นค าขอให้บริการเช่ารถในคร้ังแรก 

 

การยกเลิกสัญญา 
สิทธิในการยกเลิกสัญญาของท่าน 

ท่านสามารถยกเลิกสัญญาไดต้ลอดเวลา แต่จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมบริการใด ๆ ทั้งส้ิน  

สิทธิในการยกเลิกสัญญาของเรา 

รู้ใจขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาไดต้ลอดเวลา โดยอย่างน้อยภายใน 7 (เจ็ด) วนัล่วงหน้าเราจะแจง้ไปยงัท่านถึงการยกเลิก

สัญญาดงักล่าวผา่นทางอีเมลของท่าน (หรือไปรษณียล์งทะเบียน ส าหรับลูกคา้ผูท่ี้ไม่ไดท้  าการลงทะเบียนอีเมลกบัทางรู้ใจ)  



 

 

 

หากท่านมิไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของสัญญาน้ี (โดยเฉพาะ “เง่ือนไขทัว่ไป”) รู้ใจสามารถเลือกว่าจะท าการยกเลิกสัญญาของ

ท่านไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมบริการในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

ในกรณีอื่น ๆ รู้ใจอาจท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการให้ท่านบางส่วน ทั้งน้ีเรายงัคงสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมบริการ 

 

การใชส้ัญญาอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ท่านตอ้งไม่กระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประพฤติตวัไม่เหมาะสมกบัเรา ซ่ึงรวมถึงการกระท าในเชิงคุกคาม หรือข่มเหง ไม่ว่าในทางวาจาหรือการกระท า 

2. โนม้นา้ว หรือพยายามโนม้นา้มให้เรากระท าการอนัไม่ซ่ือสัตยห์รือผิดกฏหมาย 

3. ละเลยท่ีจะบอกกล่าวขอ้เทจ็จริงส าคญัเก่ียวกบัเหตุการณ์ RSA เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการRSA 

4. ให้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ และ 

5. โดยรู้อยูแ่ลว้ ยินยอมให้บุคคลท่ีไม่ไดซ้ื้อบริการน้ี พยายามและไดม้าซ่ึงการบริการภายใตสั้ญญาน้ี 

หากท่านไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขเหล่าน้ี เราอาจจะ 

1. ปฎิเสธการให้บริการภายใตสั้ญญาน้ี โดยมีผลทนัที 

2. ยกเลิกสัญญาน้ี โดยทนัที 

3. ปฏิเสธการขายสินคา้ หรือบริการให้ท่านในอนาคต และ 

4. เรียกให้ท่านชดเชยค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเราไดจ้่ายไปโดยส าคญัผิด 

 



 

 

 

การต่อสัญญาโดยอตัโนมติั 
การต่อสัญญาโดยอตัโนมติั 

ทั้งน้ีภายใตก้ารทบทวนสัญญาต่อเน่ืองประจ าปี หากท่านให้ความยินยอม เราจะท าการต่อสัญญาของท่านโดยอตัโนมติัและเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมบริการท่ีถึงก าหนดช าระ เม่ือท่านไดท้  าการต่อสัญญาผลิตภณัฑป์ระกันภัยยานพาหนะภาคสมคัรใจท่ีเก่ียวเน่ือง 

หากท่านไม่ประสงคใ์ห้เราต่อสัญญา โปรดท าการเลือกความประสงคอ์อกในระหว่างขั้นตอนการต่อสัญญาผลิตภณัฑป์ระกันภัย

ยานพาหนะของท่าน หรือกรุณาติดต่อเราโดยเร็วท่ีสุด ก่อนวนัต่อสัญญาท่ีระบุไวใ้นตารางสรุป 

โปรดแจง้เราหากขอ้มูลการท าธุรกรรมทางการเงินของท่านมีการเปล่ียนแปลง เพื่อท่ีเราจะไดท้ าการอพัเดทขอ้มูล และต่อสัญญา

ของท่าน 

หากท่านไดแ้จง้เราว่าไม่มีความประสงคจ์ะให้มีการต่อสัญญาโดยอตัโนมติั และท่านไม่ไดอ้นุญาตให้เราเก็บขอ้มูลบญัชีของ

ท่าน เราจะไม่ท าการต่อสัญญาของท่านและสัญญาน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือวันส้ินสุดสัญญา 

 

การทบทวนสัญญาต่อเน่ืองประจ าปี 

หากท่านไดท้  าการช าระค่าธรรมเนียมบริการจนถึงปัจจุบนั สัญญาของท่านจะยงัคงด าเนินต่อไปจนกระทัง่วันส้ินสุดสัญญาของ

สัญญาฉบบัน้ีหรือวนัท่ีสัญญาฉบบัน้ีถูกยกเลิกโดยท่านหรือเรา ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎเกณฑก์ารยกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีสัญญาของ

ท่านไม่ถูกยกเลิกก่อนวันส้ินสุดสัญญา เราอาจทบทวนค่าธรรมเนียม และ/หรือ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของสัญญาก่อนการ

ส้ินสุดของแต่ละระยะเวลาสัญญา ทั้งน้ีเราจะแจง้ไปยงัท่านอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วนัก่อนวันส้ินสุดสัญญาของท่าน เพื่อท่ีจะ

ยืนยนัว่าสัญญาของท่านยงัด าเนินต่อไปหรือไม่ พร้อมทั้งการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของค่าธรรมเนียมบริการ และ/หรือ หลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขส าหรับระยะเวลาสัญญาต่อไป  

  



 

 

 

ค านิยามศพัท ์
ค าศพัทท่ี์ปรากฎเป็นตวัหนาตลอดเอกสารฉบบัน้ีมีความหมายเฉพะเจาะจง ดงัต่อไปน้ี 

“เกาะที่มีการให้บริการ” หมายถึง 

ก. เกาะชา้ง ตราด 

ข. เกาะคอเขา พงังา 

ค. เกาะลนัตา กระบ่ี 

ง. เกาะนางค า พทัลุง 

จ. เกาะพงนั สุราษฎร์ธานี 

ฉ. เกาะภูเก็ต 

ช. เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 

ซ. เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 

ฌ. เกาะยาวนอ้ย พงังา 

ญ. เกาะยาวใหญ่ พงังา และ 

ฎ. เกาะยอ สงขลา 

“ความผิดท่ีก่อโดยผู้ขับขี่” หมายถึง ความผิดใด ๆ ท่ีเกิดจากการกระท า หรือการละเลยของผูข้บัขี่ยานพาหนะ เวน้เสียแต่กรณี

ปัญหาน ้ามันหมด หรือปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ 

“ความเสียหาย”/”เสีย”/”ถูกท าให้เสีย” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยหรือเกาะที่มีการให้บริการ

ระหว่างระยะเวลาสัญญา ท่ีหยุดยานพาหนะไม่ให้สามารถถูกขบัขี่เน่ืองจากความบกพร่องทางจักรกลหรือไฟฟ้า รวมถึง

เหตุการณ์ยางแบน หรือเคร่ืองยนต์ลม้เหลว แต่ไม่รวมถึงการหยุดของยานพาหนะเน่ืองจากแบตเตอร่ีเสีย ปัญหาการเข้าตัว

ยานพาหนะ ปัญหาน ้ามันหมด และรายการอื่น ๆ ภายใตข้อ้ยกเวน้ความคุม้ครอง  

“ค าขอรับบริการ”/”การขอใช้บริการ” หมายถึง ในแต่ละคร้ังท่ีท่านติดต่อรู้ใจและขอให้เราจดัให้มีการบริการ ภายใตห้มวดการ

บริการใด ๆ ในสัญญาน้ี ซ่ึงรวมถึง 



 

 

 

1. การแจง้เหตุการณ์ RSAและขอให้เราจดับริการ RSA และ 

2. การยื่นค าขอใชบ้ริการรถเช่ากับเรา 

“ซ่อมแซม”/ “ซ่อม”/ “การซ่อมแซม”  

3. หมวด A-E หมายถึง การกระท าใด ๆ ณ ต าแหน่งเกิดเหตุของทีมงานของเราโดยมุ่งหวงัให้ยานพาหนะกลบัมา

ใชง้านขบัขี่ไดอี้กคร้ัง ทั้งน้ีวิธีการขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเหตุการณ์ RSA แต่ละประเภท 

4. หมวด F-G หมายถึง การกระท าใดๆ ณ สถานที่ซ่อม โดยมุ่งหวงัให้ยานพาหนะกลบัมาอยูใ่นสภาพก่อนท่ีจะเกิด

ความเสียหาย ตามท่ีไดรั้บประกันภัยไว ้

“ตารางสรุป” หมายถึง เอกสารท่ีมีช่ือเรียกว่า “ตารางสรุปสัญญาบริการเสริมพิเศษจากรู้ใจ” ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดส าคญั

ต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริการท่ีไดมี้การซ้ือ 

“เติมน ้ามันผิด”/”การเติมน ้ามันผดิ” หมายถึง การเติมน ้ามนัใด ๆ หรือชนิดใดใส่ยานพาหนะ นอกเหนือไปจากท่ีมีการแนะน า

โดยผูผ้ลิตยานพาหนะ  

“ทรัพยากรเฉพาะ” หมายถึง ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ท่ีในทางปรกติจะไม่มีการพกพาโดยทีมงานของเราแต่เป็นส่ิงจ าเป็นตอ้งมี

ส าหรับการซ่อมแซม หรือการขนยา้ยยานพาหนะ เช่น แม่แรง รถลาก หรือช่างกุญแจ  

 “ท่าน”/”ของท่าน” หมายถึง ลูกคา้ ซ่ึงมีช่ือระบุในตารางสรุป 

“บริการ / บริการเสริมพเิศษจากรู้ใจ” ประกอบดว้ย บริการ RSA และ บริการรถเช่ารู้ใจ ขึ้นอยูก่บัตารางสรุปของท่าน 

 “บริการ RSA” หมายถึง การบริการท่ีถูกจดัให้มีเพื่อเหตุการณ์ RSA แต่ละประเภทตามท่ีรู้ใจเห็นสมควร ทั้งน้ีประกอบดว้ย 

1. การช่วยเหลือซ่อมแซมบนทอ้งถนน (ส าหรับยานพาหนะเสีย)  

2. การช่วยเหลือแบตเตอร่ีเสีย (ส าหรับแบตเตอร่ีเสีย) 

3. การช่วยเหลือโดยช่างกุญแจ (ส าหรับปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ) 

4. การช่วยเหลือเติมน ้ามนั (ส าหรับปัญหาน ้ามันหมด) 

5. การขนส่งยานพาหนะ ส าหรับการหยดุเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ 



 

 

 

“บริการรถเช่ารู้ใจ” / “บริการรถเช่า” หมายถึง การบริการจดัหารถเช่าโดยรู้ใจ ทั้งน้ีประกอบดว้ย 

1. เพื่อใชง้านระหว่างยานพาหนะซ่อมแซมภายใตป้ระกนัภยั 

2. เพื่อการใชง้านส่วนตวั 

“บริษัทรถเช่า” หมายถึง ผูใ้ห้บริการรถเช่าผ่านรู้ใจ โดยไม่ค  านึงถึงช่ือเรียก ท่ีถูกเลือกโดย รู้ใจ เพื่อจดัรถเช่าส าหรับการขอรับ

บริการของท่าน 

“แบตเตอร่ีเสีย”/”แบตเตอร่ีล้มเหลว”/”แบตเตอร่ีบกพร่อง” หมายถึง เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาสัญญาบน

แผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยหรือเกาะที่มีการให้บริการ ท่ีหยุดยานพาหนะจากการถูกขบัขี่เน่ืองจากความบกพร่องทางจกัรกล

หรือไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 

“ปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยหรือเกาะที่มีการให้บริการระหว่าง

ระยะเวลาสัญญา ท่ีท าให้ไม่สามารถเขา้ไปในยานพาหนะได ้ซ่ึงเหตุการณ์น้ีรวมถึงกุญแจหาย กุญแจถูกขโมย กุญแจเสีย และ

กุญแจติดอยูภ่ายในยานพาหนะ 

“ปัญหาน ้ามันหมด” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยหรือเกาะที่มีการให้บริการระหว่างระยะเวลา

สัญญา ท่ีหยุดยานพาหนะจากการถูกขบัขี่เน่ืองจากไม่มีน ้ ามนัในยานพาหนะ ทั้งน้ีการการเติมน ้ามันผิดไม่ถือเป็นปัญหาน ้ามัน

หมด 

“ผู้โดยสาร” หมายถึง ผูข้บัขี่ และบุคคลอื่นท่ีเดินทางมากบัยานพาหนะ ทั้งน้ีตามจ านวนสูงสุดท่ีถูกก าหนดในเอกสารการจด

ทะเบียนยานพาหนะ (โดยทัว่ไปจ านวนผู้โดยสารจะเท่ากบัจ านวนท่ีนัง่ในยานพาหนะ) 

“แผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย” หมายถึง พ้ืนท่ีหลกัท่ีแผ่ขยายไปอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย ท่ีไม่รวมถึงเกาะนอกชายฝ่ังท่ี

แยกตวัออกไปตามธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่น เกาะท่ีถูกเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีหลกัท่ีแผข่ยายไปอยา่งต่อเน่ืองของประเทศไทยโดยสะพาน

ท่ีสร้างขึ้นโดยมนุษยไ์ม่ถือว่าเป็นแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย 

“ยานพาหนะ” หมายถึง ยานพาหนะท่ีถูกบนัทึกในตารางสรุปของท่าน 

“ระยะเวลาสัญญา” หมายถึง ระยะเวลาต่อเน่ืองจากวันเร่ิมสัญญาจนถึงวันส้ินสุดสัญญาตามปรากฎในตารางสรุป 

“รู้ใจ”/ “เรา”/ “ทางเรา”/ “ของเรา”/ “Roojai” หมายถึง บริษทั รู้ใจ จ ากดั รวมถึงทีมงาน และบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้กระท า

การแทน 



 

 

 

“การใช้งานเชิงพาณิชย์” หมายถึง การใชย้านพาหนะ รวมถึงรถเช่า 

ก. เพ่ือขนส่งคนหรือส่ิงของโดยมีค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ราคา ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทนอ่ืนใด 

ข. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นไป เพื่อผลก าไรไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  

ตวัอยา่งของวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ท่ีรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

 1. แทก็ซ่ี 

 2. รถเช่า และ 

 3. ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง 

“วันเร่ิมสัญญา” หมายถึง วนัท่ีสัญญาน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ามปรากฎในตารางสรุป 

“วันส้ินสุดสัญญา” หมายถึง วนัท่ีสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลงตามปรากฎในตารางสรุป 

“สถานที่ซ่อม” หมายถึง สถานท่ีท่ีใชซ่้อมยานพาหนะ โดยไม่ค านึงถึงช่ือเรียก 

“เหตุการณ์ยางแบน” หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยหรือเกาะที่มีการให้บริการระหว่างระยะเวลา

สัญญาความผิดท่ีก่อโดยผู้ขับขี ่ซ่ึง 

ก. หยดุยานพาหนะไม่ให้สามารถขบัขี่ไดเ้น่ืองจากยางแบน หรือ 

ข. จะก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อยานพาหนะเน่ืองจากยางแบน หากยงัมีการขบัขี่ยานหาพนะต่อ 

“เหตุการณ์ RSA”/”เหตุการณ์” หมายถึง ความเสียหาย แบตเตอร่ีล้มเหลว ปัญหาการเข้าตัวยานพาหนะ หรือปัญหาน ้ามันหมด 

“อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน” หมายถึง อุบติัเหตุการเฉ่ียวชนของยานพาหนะภายในประเทศไทย ซ่ึงท าให้ยานพาหนะนั้นไม่

สามารถเคล่ือนท่ีได ้

“RSA” หมายถึง การช่วยเหลือบนทอ้งถนน 

 

วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด: 05/05/2021 


