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เง่ือนไขและความคุ้มครอง 

กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
(มีผลบงัคบัใช้ 1 เมษายน 2563) 

 
ข้อ 1. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลใช้บงัคบัทนัที เม่ือผูเ้อาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัแล้ว 

การช าระเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ตวัแทนประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั พนกังาน
บรษิทั หรอืนายหน้าประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั ผู้ได้รบัมอบอ านาจให้รบัช าระ
เบีย้ประกนัภยั ตลอดจนบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัยอมรบัการกระท าของบุคคลหรอืนิตบิุคคลดงักล่าวเสมอืน
ตวัแทนของบรษิทั ใหถ้อืว่าเป็นการช าระเบีย้ประกนัภยัแก่บรษิทัโดยถูกตอ้ง 

 
ข้อ 2. นิยามศพัท ์ กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
   “บรษิทั”  หมายความว่า   บรษิทัทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
   “ผูเ้อาประกนัภยั”  หมายความว่า   บุคคลทีร่ะบุชื่อเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง  
   “ผูป้ระสบภยั”  หมายความว่า  ผูซ้ึง่ไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอือนามยั เนื่องจากรถ 
     ทีใ่ชห้รอือยูใ่นในทางหรอืเนื่องจากสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ใน 
     รถนัน้ และหมายความรวมถงึทายาทโดยธรรมของ 
     ผูป้ระสบภยัซึง่ถงึแก่ความตายดว้ย 
   “นายทะเบยีน”  หมายความว่า  เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ 
     ประกนัภยั หรอืผูซ้ึง่เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและ 
     ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัมอบหมายโดยประกาศ 
     ในราชกจิจานุเบกษา 
   “ตาราง”  หมายความว่า   ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี   
   “รถ”  หมายความว่า  รถคนัทีเ่อาประกนัภยัซึง่มรีายการทีร่ะบุไวใ้นตารางแห่ง 
     กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
   “อุบตัเิหตุแต่ละครัง้”       หมายความว่า  เหตุการณ์หนึ่งหรอืหลายเหตุการณ์สบืเนื่องกนัซึง่เกดิจาก 
      สาเหตุอนัเดยีวกนั 

 
ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภยั ภายใต้บงัคบัขอ้ 6 บรษิทัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายต่อ
ชวีติร่างกาย หรอือนามยัของผู้ประสบภยัในนามผู้เอาประกนัภยั ซึ่งผู้เอาประกนัภยัจะต้องรบัผดิชอบตาม
กฎหมายต่อผู้ประสบภยั เนื่องจากรถที่ใช้หรอือยู่ในทาง หรอืเนื่องจากสิง่ที่บรรทุก หรอืติดตัง้ในรถนัน้ ใน
ระหว่างระยะเวลาประกนัภยั ดงันี้  
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 3.1 ผูป้ระสบภยั 
 3.1.1 ในกรณีได้รบัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยั แต่ไม่ถึงกบัสูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพ
อย่างถาวร หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ตามขอ้ 3.1.2 บรษิทัจะจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และค่าเสยีหายอย่างอื่น
ทีผู่ป้ระสบภยัสามารถเรยีกรอ้งไดต้ามมลูละเมดิ ตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิแต่ไมเ่กนิ 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

3.1.2 ในกรณีไดร้บัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยั ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บรษิทัจะจ่ายจ านวน
เงนิคุม้ครอง ดงันี้  

(1)  กรณทีุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ บรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน 
(2) กรณีสูญเสยีมอืสองขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืแขนสองขา้ง หรอืเทา้สองขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้  หรอื

ขาสองขา้ง หรอืสายตาสองขา้ง (ตาบอด) บรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(3) กรณีสูญเสยีมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื แขนหนึ่งขา้ง เท้าหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เท้า ขาหนึ่งขา้ง 

สายตาหนึ่งขา้ง (ตาบอด) ตัง้แต่ 2 กรณขีึน้ไป บรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน 
(4) กรณทีุพพลภาพอยา่งถาวร บรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
(5) กรณีสูญเสยีมอืหนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้มอื หรอืแขนหนึ่งขา้ง หรอืเทา้หนึ่งขา้งตัง้แต่ขอ้เทา้ หรอื

ขาหนึ่งขา้ง หรอืสายตาหนึ่งขา้ง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 250,000 บาทต่อ
หนึ่งคน 

(6) กรณีหูหนวก เป็นใบห้รอืเสยีความสามารถในการพูด หรอืลิน้ขาด สูญเสยีอวยัวะสบืพนัธุ์
หรอืความสามารถสบืพนัธุ ์จติพกิารอยา่งตดิตวั บรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(7) กรณีสูญเสยีอวยัวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้น (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึง่การสูญเสยี
หรอืการถูกท าลายลงแล้วนัน้จะกระทบต่อการด ารงชวีติอย่างปกตสิุขของผู้ประสบภยั เช่น การสูญเสยี มา้ม 
ปอด ตบั ไต หรอื ฟันแท้ทัง้ซี่ตัง้แต่ 5 ซี่ ขึ้นไป หรอืกรณีกะโหลกศรีษะถูกท าให้เสยีหายเป็นเหตุให้ต้องใช้
กะโหลกเทยีม เป็นตน้ บรษิทัจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(8) กรณีสูญเสยีนิ้วตัง้แต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดยีวหรอืหลายนิ้ว บรษิัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ทัง้นี้ กรณีผู้ประสบภยัได้รบัความเสยีหายต่อร่างกาย หรอือนามยัหลายกรณี บรษิทัจะจ่ายจ านวน
เงนิคุม้ครองเฉพาะกรณทีีม่จี านวนเงนิคุม้ครองทีส่งูกว่า 

3.1.3 ในกรณเีสยีชวีติ บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน 
3.1.4 ในกรณไีดร้บัความเสยีหายตามขอ้ 3.1.1 และต่อมาไดร้บัความเสยีหายตามขอ้ 3.1.2 บรษิทัจะ

จ่ายค่าสนิไหมทดแทน ตามขอ้ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีไดร้บัความเสยีหายตามขอ้ 3.1.1 และต่อมาไดร้บัความ
เสยีหายตามขอ้ 3.1.3 หรอืทัง้ขอ้ 3.1.2 และขอ้ 3.1.3 บรษิทัจะจา่ย ไมเ่กนิ 500,000 บาท ต่อคน 

3.1.5 ในกรณีทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น บรษิทัจะจ่ายค่าชดเชย
รายวนั วนัละ 200 บาท จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 20 วนั เป็นค่าเสยีหายทีเ่พิม่ขึน้ นอกเหนือจากความคุม้ครองที่
ระบุใน 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 และขอ้ 3.1.4  
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3.1.6 กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูเ้อาประกนัภยั หรอืบุคคลในครอบครวัของผูเ้อาประกนัภยั ซึง่มใิช่ผู้ขบัขี ่

ทัง้นี้ในกรณีผูข้บัขีเ่ป็นฝ่ายทีต่้องรบัผดิต่ออุบตัเิหตุ ใหน้ าความในขอ้ 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 ขอ้ 3.1.4 และ
ขอ้ 3.1.5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

3.1.7 กรณผีูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัขีร่ถคนัทีเ่อาประกนัภยั บรษิทัจะรบัผดิจ่ายค่าสนิไหมทดแทนไม่เกนิ
ค่าเสยีหายเบือ้งตน้เท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนทัง้หมดดงักล่าวขา้งต้น รวมกนัแลว้ไม่เกนิจ านวนเงนิคุ้มครอง
สงูสุดต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ทีร่ะบุไวใ้นรายการที ่4 ของตาราง  

 
ข้อ 4. ค่าเสียหายเบือ้งต้น ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6 บรษิทัจะจา่ยค่าเสยีหายเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัทีไ่ดร้บัความ
เสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพสิูจน์ความรบัผดิใหเ้สรจ็สิ้นภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบั
การรอ้งขอ โดยจา่ยเป็นค่าเสยีหายเบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้  

4.1 กรณีผู้ประสบภยัได้รบัความเสยีหายต่อร่างกาย บรษิัทจะจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล ตามจ านวนทีจ่า่ยไปจรงิ แต่ไมเ่กนิ 30,000 บาทต่อหนึ่งคน 

4.2 กรณผีูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปน้ี บรษิทัจะจา่ยค่าเสยีหาย
เบือ้งตน้จ านวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(ก) ตาบอด 
(ข) หหูนวก 
(ค) เป็นใบ ้หรอืเสยีความสามารในการพดู หรอืลิน้ขาด 
(ง) สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์
(จ) เสยีแขน ขา มอื เทา้ นิ้ว 
(ฉ) เสยีอวยัวะอื่นใด 
(ช) จติพกิารอยา่งตดิตวั 
(ซ) ทุพพลภาพอยา่งถาวร 

4.3 กรณผีูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายต่อชวีติ บรษิทัจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นเกี่ยวกบั
การจดัการศพของผูป้ระสบภยัตามจ านวนเงนิค่าเสยีหายเบือ้งตน้ 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

4.4 จ านวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกนัหรอืจ านวน 4.1 และ 4.3 รวมกนั แต่หากผู้ประสบภยัได้รบัความ
เสยีหายตามขอ้ 4.1 4.2 และ 4.3 หรอืได้รบัความเสยีหายตามขอ้ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รบัค่าเสยีหายเบื้องต้น
รวมกนัไมเ่กนิจ านวน 65,000 บาท 

4.5 กรณีรถตัง้แต่สองคนัขึน้ไป ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูป้ระสบภยั บรษิทัจะจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้น
ตาม 4.1 4.2 4.3 หรอื 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภยัไว้กับบรษิัท แต่ถ้า
ผู้ประสบภยัมใิช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถคนัหนึ่งคนัใดที่ร่วมก่อให้เกิดความเสยีหายดงักล่าวข้างต้น บรษิัทจะจ่าย
ค่าเสยีหายเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัในอตัราส่วนทีเ่ท่ากนั  

ความเสยีหายเบือ้งตน้ทัง้หมดน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 
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ข้อ 5. การขอรบัค่าเสียหายเบือ้งต้น ผูป้ระสบภยัตอ้งรอ้งขอค่าเสยีหายเบือ้งตน้ต่อบรษิทัภายใน 180 วนั นบั
แต่วนัทีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้ และตอ้งมหีลกัฐานดงันี้ 

5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
5.1.1 ใบเสร็จรบัเงนิจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล หรอืหลกัฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ

รกัษาพยาบาล 
5.1.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั หรอืส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางหรอื

หลกัฐานอื่นใดทีท่างราชการเป็นผูอ้อกใหท้ีส่ามารถพสิูจน์ไดว้่าผูท้ีม่ชี ื่อในหลกัฐานนัน้เป็นผูป้ระสบภยั แลว้แต่
กรณ ี
  ในกรณีทีผู่ป้ระสบภยัได้รบัความเสยีหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามขอ้ 4.2 นอกจากต้องยื่น
หลกัฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรบัรองแพทย ์หรอืความเหน็แพทย ์หรอืหลกัฐานอื่นใดที่ระบุว่า
เป็นผู้ประสบภยัซึ่งได้รบัความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของพนักงาน
สอบสวน หรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงว่าผูน้ัน้ไดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยัจากรถเพิม่เตมิดว้ย 
 5.2 ความเสียหายต่อชีวิต 
 5.2.1 ส าเนามรณบตัร หรอืหลกัฐานอื่นใดทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนดซึง่สามารถพสิูจน์ไดว้่าผู้ที่มี
ชื่อในหลกัฐานนัน้เป็นผูป้ระสบภยั 
 5.2.2 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัในคดขีองพนักงานสอบสวนหรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงว่าผูน้ัน้ถงึแก่ความ
ตายเพราะการประสบภยัจากรถ 
 5.2.3 การรอ้งขอรบัค่าเสยีหายเบือ้งตน้ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกนัใหม้หีลกัฐานตาม 5.1 และ 5.2 
 
ข้อ 6. การส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ
อย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต ในกรณีรถทีเ่อาประกนัภยัไวก้บับรษิทัประสบอุบตัเิหตุชน
กบัรถอื่น ซึง่มกีารประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถดว้ยเป็นเหตุใหผู้้ประสบภยั
ไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย บรษิทัตกลงจะส ารองจ่าย ใหแ้ก่ ผูป้ระสบภยัซึง่โดยสารมาในรถ หรอืก าลงัขึน้
หรอืก าลงัลงจากรถทีเ่อาประกนัภยัไวก้บับรษิทั ดงันี้ 

6.1 ค่ารกัษาพยาบาลตามใบเสรจ็รบัเงนิ ไมเ่กนิ 80,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรบักรณไีดร้บับาดเจบ็ 
6.2 ค่าทดแทนกรณีสญูเสยีอวยัวะ กรณทีุพพลภาพอย่างถาวร หรอืกรณทีุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ตามขอ้ 

3.1.2 เป็นเงนิจ านวน 200,000 บาท หรอื 250,000 บาท หรอื 300,000 หรอื 500,000 บาทต่อหนึ่งคน หรอื
กรณเีสยีชวีติ ตามขอ้ 3.1.3 เป็นจ านวนเงนิ 500,000 บาทต่อหนึ่งคนแลว้แต่กรณ ี 

6.3 ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น วนัละ 200 บาท 
รวมไมเ่กนิ 20 วนั 

6.4 ขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 รวมกนัจ านวนเงนิตามขอ้ 3.1.4 
     ส าหรบัผู้ประสบภยัที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บรษิัทและผู้รบัประกนัภยัรถอื่นจะร่วมกนัส ารองจ่าย  

ค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณสีญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพอยา่งถาวร ทุพพลภาพถาวร 
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สิน้เชงิ หรอืเสยีชวีติ ตามวรรคต้น โดยเฉลีย่ฝ่ายละเท่าๆ กนั เมื่อมกีารส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรอืเสียชีวิต ตาม
เงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบตัิเหตุนัน้เกิดจากความประมาทของผู้อื่ น มใิช่ผู้ขบัขี่หรอืผู้โดยสารรถที่เอา
ประกนัภยัไว้กบับรษิัทแล้ว บรษิัทมสีทิธทิี่จะไล่เบี้ยเอาค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณี
สูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หรอืเสยีชวีติ ที่บรษิทัได้ส ารองจ่ายไปคนืจาก
บรษิทัผูร้บัประกนัภยัรถที่เป็นฝ่ายต้องรบัผดิตามกฎหมายนัน้ ในทางกลบักนัหากบรษิทัผู้รบัประกนัภยัรถอื่น 
ไดส้ ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืเสยีชวีติ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรอืทายาทผูป้ระสบภยัทีโ่ดยสารมา หรอืก าลงัขึ้นหรอืก าลงัลง
จากรถทีต่นรบัประกนัภยัไว ้หรอืผูป้ระสบภยัทีอ่ยู่นอกรถแลว้ และปรากฏว่าอุบตัเิหตุนัน้เกดิจากความประมาท
ของผู้ขบัขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทนกรณีสูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หรอืเสยีชวีติ 
คนืแก่บรษิทัผู้รบัประกนัภยัรถอื่นซึ่งได้ส ารองจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายในก าหนด 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบั
การรอ้งขอ 

 
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขบัข่ี บรษิัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขบัขี่รถโดยได้รบัความยนิยอมจากผู้เอาประกันภัย
เสมอืนหนึ่งเป็นผู้เอาประกนัภยัเอง และบุคคลนัน้ต้องปฏบิตัตินเสมอืนหนึ่งเป็นผู้เอาประกนัภยัเอง และอยู่
ภายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ 
 
ข้อ 8. การคุ้มครองความรบัผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกนัภยันี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนัน้
จะตอ้งรบัผดิจากรถทีใ่ช ้หรอือยูใ่นทาง หรอืสิง่ทีบ่รรทุก หรอืตดิตัง้ในรถนัน้ 
 
ข้อ 9. การแจ้งอบุติัเหต ุเมือ่มคีวามเสยีหายต่อผูป้ระสบภยัจากรถ ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีต่อ้ง 

9.1 แจ้งให้บรษิัททราบโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บรษิัททราบผ่านแอพพลิเคชนั
ส าหรบัการแจง้อุบตัเิหตุรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั 
หรือแอพพลิเคชันที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัก าหนด 
 9.2 ส่งต่อใหบ้รษิทัทนัทเีมือ่ไดร้บัหมายศาล หรอืค าสัง่ หรอืค าบงัคบัของศาล 
 9.3 มหีนังสอืบอกกล่าวใหบ้รษิทัทราบทนัทเีมื่อมกีารด าเนินคดแีพ่ง หรอืคดอีาญาทางศาล อนัอาจท าให้
เกิดสทิธเิรยีกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยันี้ ถ้าผู้เอาประกนัภยัมไิด้ปฏบิตัิตามข้อนี้ บรษิัทอาจเรยีกร้องค่า
สนิไหมทดแทนจากผูเ้อาประกนัภยัเพื่อความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการนั ้น เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะพสิจูน์
ไดว้่าจะไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้
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ข้อ 10. การจดัการเรียกร้อง 
       10.1 ผู้เอาประกนัภยัจะต้องไม่ตกลงยนิยอม เสนอ หรอืให้สญัญาว่าจะชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บุคคลใด 
โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัและท าให้บรษิทัเสยีหาย บรษิทัอาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดจากการนัน้ เว้นแต่ความเสียหายนัน้ ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรบัผิดชอบตาม
กฎหมาย และบรษิทัไมจ่ดัการต่อการเรยีกรอ้งนัน้ 
        10.2 บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนินการต่อสูค้ด ี
        10.3 บรษิทัมสีทิธฟ้ิองบุคคลใดให้ใช้ความเสยีหายเพื่อประโยชน์ของบรษิทัในนามของผู้เอาประกนัภยั 
ในการนี้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใหข้อ้เทจ็จรงิและใหค้วามช่วยเหลอืแก่บรษิทัตามสมควรจนคดถีงึทีสุ่ด 
        10.4 เมื่อบรษิทัได้ใช้ค่าสนิไหมทดแทนเตม็จ านวนที่บรษิทัต้องรบัผดิตามขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 ตามแต่กรณี
แลว้ก่อนด าเนินคดทีางศาล บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อสูค้ดแีทนผูเ้อาประกนัภยั 
        10.5 กรณีบรษิทัปฏเิสธการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนโดยมชิอบ ผูเ้สยีหายไดน้ าคดขีึน้สู่ศาลหรอืเสนอขอ้
พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพพิากษาหรอือนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บรษิทัแพ้คด ีบรษิทัจะต้องชดใช้
ค่าเสยีหายตามค าพพิากษาหรอืตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ พรอ้มดอกเบีย้ในฐานะลูกหนี้ผดินัดในอตัรา
รอ้ยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผดินดั 
 
ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมกีารกระท าความผดิในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งท าให้เกิดสทิธเิรยีกร้องตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจโดยไมช่กัชา้ 
 
ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกนัภยัถูกฟ้องศาลใหใ้ช้ค่าเสยีหาย ซึ่งการประกนัภยันี้มกีารคุ้มครอง
บรษิทัจะต่อสูค้ดใีนนามของผูเ้อาประกนัภยัโดยค่าใชจ้า่ยของบรษิทั 
 
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีทีร่ถทีเ่จา้ของไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับรษิทั ไดโ้อนไปยงับุคคลอื่น ใหผู้ไ้ดม้าซึง่รถ
ดงักล่าวมฐีานะเสมอืนเป็นผู้เอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันัน้ และบรษิัทต้องรบัผดิตามกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าวต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรมป์ระกนัภยัทีย่งัเหลอือยู่ 
 
ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาที่เกดิอุบตัเิหตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งท าให้การเสี่ยงภยั
เพิม่ขึน้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใชค้่าเสยีหายคนืใหบ้รษิทัตามจ านวนทีบ่รษิทัไดจ้่ายไป แต่ไมเ่กนิ 2,000 บาท 
 
ข้อ 15. การเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

        15.1 บรษิทัเป็นผูบ้อกเลกิ: บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยวธิกีารอย่างใดอยา่งหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ได้ดว้ยการส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้สุดท้ายทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ซึง่จะมี
ผลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั ณ วนัพน้ก าหนดดงักล่าว 
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(2) บรษิทัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยบอกกล่าว

ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั และบรษิทัตอ้งท าตามวธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และลงลายมอืชื่อทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทัทีม่ลีกัษณะทีเ่ชื่อถอืไดต้ามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัไปยงัระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกนัภยัระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ ผูเ้อาประกนัภยัต้องยนิยอมใหบ้รษิทัจดัส่งขอ้มลูการบอกเลกิดว้ยวธิกีารดงักล่าว 
และบรษิทัต้องจดัใหม้กีระบวนการแจง้เตอืนแก่ผูเ้อาประกนัภยั เมื่อไดด้ าเนินการบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าห รบั
ระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

15.2 ผู้เอาประกนัภยัเป็นผู้บอกเลกิ: ผู้เอาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยันี้ได้ด้วย
วธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

 (1) ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไดด้ว้ยการแจง้ใหบ้รษิัททราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมผีลใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบัทนัท ีณ วนัเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัหนงัสอืบอกเลกิ หรอื
วนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 

 (2) ผู้เอาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ได้ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดย
บรษิทัต้องท าตามวธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และ
แจง้วธิกีารให้ผู้เอาประกนัภยัทราบ ซึ่งจะมผีลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัสิ้นผลบงัคบั ณ วนัที่ขอ้มูลการบอกเลกิ
ส่งไปยงัระบบขอ้มลูทีบ่รษิทัระบุไวเ้ท่านัน้ หรอื ณ วนัที่ระบุไวใ้นหนงัสอืบอกเลกิ แลว้แต่ว่าวนัใดเป็นวนัหลงัสุด 

ในกรณีนี้ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนื ตามอตัราการคนืเบีย้ประกนัภยัทีร่ะบุไว้
ขา้งล่าง 
 

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

 
ข้อ 16. การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มขี้อพพิาท ข้อขดัแย้ง หรอืข้อเรยีกร้องใด ๆ  
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธิ
เรยีกรอ้งประสงค ์และเหน็ควรยตุขิอ้พพิาทนัน้ โดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ บรษิทัตกลงยนิยอม และใหท้ าการ
วนิิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
ข้อ 17. การตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี รวมทัง้เอกสารแนบทา้ยและเอกสารประกอบใหต้คีวามตามทีน่ายทะเบยีนไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว้ 
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ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก  

18.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาตศิตัรู การสู้รบ หรอืการปฏบิตักิารทีม่ลีกัษณะเป็นการท า
สงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม) 

18.2 สงครามกลางเมอืง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏวิตั ิการต่อต้านรฐับาล การยดึอ านาจการ
ปกครองโดยก าลงัทหารหรอืโดยประการอืน่ ประชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาดหรอืเท่ากบัการลุกฮอืต่อต้าน
รฐับาล 

18.3 วตัถุอาวุธปรมาณู 
18.4 การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงิปรมาณู หรอืจากกาก

ปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิปรมาณู และส าหรบัจุดประสงค์ข้อสญัญานี้การเผาไหม้นัน้ ร วมถึง
กรรมวธิใีด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึง่ด าเนินต่อไปดว้ยตวัของมนัเอง 

18.5 ความเสยีหายทีเ่กดิจากรถทีถู่กยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรพัย ์รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืปลน้
ทรพัย ์

18.6 การใชน้อกประเทศไทย 
18.7 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดดัแปลง

รถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจบักุมของเจ้าหนา้ที่ 
เป็นตน้ 

18.8 การใชใ้นการแขง่ขนัความเรว็ 
 

ข้อ 19. ข้อสญัญาพิเศษ ภายใต้จ านวนเงนิคุ้มครองผู้ประสบภยัที่ระบุไว้ในตาราง บรษิทัจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรอืเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เวน้แต่ขอ้ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นขอ้ต่อสูผู้ป้ระสบภยั เพื่อปฏเิสธความ
รบัผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ เมื่อบรษิทัไดใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนไปแลว้ แต่บรษิทัไม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย  
หรอืตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ต่อผูเ้อาประกนัภยั เพราะกรณีดงักล่าวขา้งต้นนัน้ซึ่ง ผูเ้อาประกนัภยัต้องรบัผดิ
ต่อผูป้ระสบภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดจ้่ายไปนัน้คนืใหบ้รษิทัภายใน 7 วนั 
องคก์ร 
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