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เง่ือนไขและความคุมครอง 

กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(มีผลบังคับใช 1 เมษายน 2563) 

 

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เม่ือผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยแลว 

การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท 

หรือนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย 

ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให

ถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง 

 

ขอ 2. นิยามศัพท  กรมธรรมประกันภัยหรอืเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้ 

   “บริษัท”  หมายความวา   บริษัทท่ีออกกรมธรรมประกันภัยนี้ 

   “ผูเอาประกันภัย”  หมายความวา   บุคคลท่ีระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง  

   “ผูประสบภัย”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถ 

     ท่ีใชหรืออยูในในทางหรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งใน 

     รถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ 

     ผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตายดวย 

   “นายทะเบียน”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

     ประกันภัย หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ 

     สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศ 

     ในราชกิจจานุเบกษา 

   “ตาราง”  หมายความวา   ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี้   

   “รถ”  หมายความวา  รถคันท่ีเอาประกันภัยซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวในตารางแหง 

     กรมธรรมประกันภัยนี้ 

   “อุบัติเหตุแตละครั้ง”       หมายความวา  เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกันซ่ึงเกิดจาก 

      สาเหตุอันเดียวกัน 

 

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวิต

รางกาย หรืออนามัยของผูประสบภัยในนามผูเอาประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอ

ผูประสบภัย เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลา

ประกันภัย ดังนี้  
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 3.1 ผูประสบภัย 

 3.1.1 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร 

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอ่ืนท่ีผูประสบภัย

สามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด ตามความเสียหายท่ีแทจริงแตไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน 

3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายจํานวนเงิน

คุมครอง ดังนี้  

(1)  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน 

(2) กรณีสูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา  หรือขาสอง

ขาง หรือสายตาสองขาง (ตาบอด) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาท ตอหนึ่งคน 

(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางต้ังแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง สายตา

หนึ่งขาง (ตาบอด) ตั้งแต 2 กรณีข้ึนไป บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน 

(4) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน 

(5) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา หรือขา

หนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน 

(6) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือ

ความสามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน 

(7) กรณีสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซ่ึงการสูญเสียหรือ

การถูกทําลายลงแลวนั้นจะกระทบตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุขของผูประสบภัย เชน การสูญเสีย มาม ปอด ตับ ไต 

หรือ ฟนแทท้ังซ่ีตั้งแต 5 ซ่ี ข้ึนไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทําใหเสียหายเปนเหตุใหตองใชกะโหลกเทียม เปนตน 

บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน 

(8) กรณีสูญเสียนิ้วต้ังแตขอนิ้วข้ึนไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 

200,000 บาทตอหนึ่งคน 

ท้ังนี้ กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจายจํานวนเงิน

คุมครองเฉพาะกรณีท่ีมีจํานวนเงินคุมครองท่ีสูงกวา 

3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน 

3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจาย

คาสินไหมทดแทน ตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตาม

ขอ 3.1.3 หรือท้ังขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย ไมเกิน 500,000 บาท ตอคน 

3.1.5 ในกรณีท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน บริษัทจะจายคาชดเชยรายวัน 

วันละ 200 บาท จํานวนรวมกันไมเกิน 20 วัน เปนคาเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากความคุมครองท่ีระบุใน 3.1.1 

ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และขอ 3.1.4  
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3.1.6 กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย ซ่ึงมิใชผูขับข่ี ท้ังนี้ใน

กรณีผูขับข่ีเปนฝายท่ีตองรับผิดตออุบัติเหตุ ใหนําความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4 และขอ 3.1.5 มา

ใชบังคับโดยอนุโลม 

3.1.7 กรณีผูประสบภัยเปนผูขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกิน

คาเสียหายเบื้องตนเทานั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกลาวขางตน รวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตอ

อุบัติเหตุแตละครั้งท่ีระบุไวในรายการท่ี 4 ของตาราง  

 

ขอ 4. คาเสียหายเบ้ืองตน ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยท่ีไดรับความ

เสียหายตอชีวิต รางกาย โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับการรอง

ขอ โดยจายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้  

4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปน

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ตามจํานวนท่ีจายไปจริง แตไมเกิน 30,000 บาทตอหนึ่งคน 

4.2 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ บริษัทจะจายคาเสียหาย

เบื้องตนจํานวน 35,000 บาทตอหนึ่งคน 

(ก) ตาบอด 

(ข) หูหนวก 

(ค) เปนใบ หรือเสียความสามารในการพูด หรือลิ้นขาด 

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ 

(จ) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว 

(ฉ) เสียอวัยวะอ่ืนใด 

(ช) จิตพิการอยางติดตัว 

(ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร 

4.3 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิต บริษัทจะจายคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการ

จัดการศพของผูประสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาทตอหนึ่งคน 

4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูประสบภัยไดรับความเสียหาย

ตามขอ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือไดรับความเสียหายตามขอ 4.2 และ 4.3 ใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนรวมกันไมเกิน

จํานวน 65,000 บาท 
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4.5 กรณีรถต้ังแตสองคันข้ึนไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนตาม 

4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซ่ึงอยูในรถท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัท แตถาผูประสบภัยมิใช

เปนผูซ่ึงอยูในรถคันหนึ่งคันใดท่ีรวมกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก

ผูประสบภัยในอัตราสวนท่ีเทากัน  

ความเสียหายเบื้องตนท้ังหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทนตามท่ีกําหนดไวในขอ 3 

 

ขอ 5. การขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทภายใน 180 วัน นับแตวันท่ี

มีความเสียหายเกิดข้ึน และตองมีหลักฐานดังนี ้

5.1 ความเสียหายตอรางกาย 

5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้ เ ก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล 

5.1.2  สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือ

หลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการเปนผูออกใหท่ีสามารถพิสูจนไดวาผูท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี 

  ในกรณีท่ีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 4.2 นอกจากตองยื่นหลักฐาน

ตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลว ใหยื่นใบรับรองแพทย หรือความเห็นแพทย หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีระบุวาเปนผูประสบภัย

ซ่ึงไดรับความเสียหายตอรางกายดังกลาว พรอมท้ังสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนท่ี

แสดงวาผูนั้นไดรับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพ่ิมเติมดวย 

 5.2 ความเสียหายตอชีวิต 

 5.2.1 สําเนามรณบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาผูท่ีมีชื่อใน

หลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย 

 5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาผูนั้นถึงแกความตาย

เพราะการประสบภัยจากรถ 

 5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2 

 

ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต ในกรณีรถท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ซ่ึงมีการ

ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถดวยเปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต 

รางกาย บริษัทตกลงจะสํารองจาย ใหแก ผูประสบภัยซ่ึงโดยสารมาในรถ หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถท่ีเอา

ประกันภัยไวกับบริษัท ดังนี้ 

 

 

 



 

 5 / 9 

 

 

 

6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน สําหรับกรณีไดรับบาดเจ็บ 

6.2 คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพอยางถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2 

เปนเงินจํานวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทตอหนึ่งคน หรือกรณีเสียชีวิต 

ตามขอ 3.1.3 เปนจํานวนเงิน 500,000 บาทตอหนึ่งคนแลวแตกรณี  

6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน วันละ 200 บาท รวมไม

เกิน 20 วัน 

6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามขอ 3.1.4 

     สําหรับผูประสบภัยท่ีเปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอ่ืนจะรวมกันสํารองจาย 

คารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ

เสียชีวิต ตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน เม่ือมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน

กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ตามเง่ือนไขนี้แลว หากปรากฏวา

อุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอ่ืน มิใชผูขับข่ีหรือผูโดยสารรถท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิท่ี

จะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ท่ีบริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยรถท่ีเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย

นั้น ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอ่ืน ไดสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณี

สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ใหแกผูประสบภัยหรือทายาทผูประสบภัย

ท่ีโดยสารมา หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว หรือผูประสบภัยท่ีอยูนอกรถแลว และปรากฏวา

อุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับข่ี หรือผูโดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงิน

คารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ

เสียชีวิต คืนแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอ่ืนซ่ึงไดสํารองจายคาสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

การรองขอ 

 

ขอ 7. การคุมครองผูขับข่ี บริษัทจะถือวาบุคคลใด ซ่ึงขับข่ีรถโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่ง

เปนผูเอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตาม

กรมธรรมประกันภัยนี้ 

 

ขอ 8. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เม่ือผูโดยสารนั้นจะตองรับผิด

จากรถท่ีใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
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ขอ 9. การแจงอุบัติเหตุ เม่ือมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีตอง 

9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา ท้ังนี้ ผูเอาประกันภัยอาจแจงใหบริษัททราบผานแอพพลิเคชันสําหรับการ

แจงอุบัติเหตุรถยนตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันท่ี

บริษัทเปนผูพัฒนาข้ึน ซ่ึงไดเชื่อมโยงขอมูลเขากับแอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 

 9.2 สงตอใหบริษัททันทีเม่ือไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล 

 9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบทันทีเม่ือมีการดําเนินคดีแพง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทําใหเกิด

สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ถาผูเอาประกันภัยมิไดปฏิบัติตามขอนี้ บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน

จากผูเอาประกันภัยเพ่ือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจนไดวาจะไมสามารถ

ปฏิบัติได 

 

ขอ 10. การจัดการเรียกรอง 

       10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมได

รับความยินยอมจากบริษัทและทําใหบริษัทเสียหาย บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยอันเกิด

จากการนั้น เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายท่ีจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไมจัดการตอ

การเรียกรองนั้น 

        10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี 

        10.3 บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของบริษัทในนามของผูเอาประกันภัย ในการนี้

ผูเอาประกันภัยตองใหขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควรจนคดีถึงท่ีสุด 

        10.4 เม่ือบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนท่ีบริษัทตองรับผิดตามขอ 3 หรือขอ 4 ตามแตกรณีแลวกอน

ดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย 

        10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผูเสียหายไดนําคดีข้ึนสูศาลหรือเสนอขอพิพาท

ตออนุญาโตตุลาการ เม่ือศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายตาม

คําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับ

แตวันผิดนัด 

 

ขอ 11. การแจงความ เม่ือมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซ่ึงทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันภัย ผูเอาประกันภัยตองแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจโดยไมชักชา 

 

ขอ 12. คาใชจายตอสูคดี ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาเสียหาย ซ่ึงการประกันภัยนี้มีการคุมครองบริษัทจะ

ตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท 
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ขอ 13. การโอนรถ ในกรณีท่ีรถท่ีเจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ไดโอนไปยังบุคคลอ่ืน ใหผูไดมาซ่ึงรถดังกลาวมี

ฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว

ตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยท่ียังเหลืออยู 

 

ขอ 14. การใชรถ กรณีใชรถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในตาราง ซ่ึงทําใหการเสี่ยงภัยเพ่ิมข้ึน ผู

เอาประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนท่ีบริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท 

 

ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย 

        15.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 

วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามท่ีอยูครั้งสุดทายท่ีแจงใหบริษัททราบ ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรม

ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว 

 

(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยบอกกลาว

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทท่ีมีลักษณะท่ีเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสงขอมูลการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลท่ีผูเอาประกันภัยระบุไว

เทานั้น ท้ังนี้ ผูเอาประกันภัยตองยินยอมใหบริษัทจัดสงขอมูลการบอกเลิกดวยวิธีการดังกลาว และบริษัทตองจัดใหมี

กระบวนการแจงเตือนแกผูเอาประกันภัย เม่ือไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส 

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ี

กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 

15.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณ

อักษร ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาท่ีบริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันเวลาท่ีระบุ

ไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด 

 (2) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยบริษัท

ตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และแจงวิธีการใหผู

เอาประกันภัยทราบ ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบขอมูลท่ี

บริษัทระบุไวเทานั้น หรือ ณ วันท่ีระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด 
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ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว

ขางลาง 

 

จํานวนเดือนท่ีคุมครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เบี้ยประกันภัยคืนรอยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0 

 

ขอ 16. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ  ภายใต

กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง

ประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และใหทําการวินิจฉัยชี้ขาด

โดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย

อนุญาโตตุลาการ 

 

ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย ความหมายและเจตนารมณของขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ 

รวมท้ังเอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความตามท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว 

 

ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก  

18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเปนการทําสงคราม 

(จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม) 

18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจการ

ปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอ่ืน ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล 

18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 

18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกาก

ปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคขอสัญญานี้การเผาไหมนั้น รวมถึงกรรมวิธีใด 

ๆ แหงการแตกแยกปรมาณู ซ่ึงดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง 

18.5 ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย 

18.6 การใชนอกประเทศไทย 

18.7 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพยหรือใชขนยาเสพติด ไมวาจะมีการ

ดัดแปลงรถหรือไมก็ตาม หรือใชรถยนตหลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือการ

จับกุมของเจาหนาท่ี เปนตน 

18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว 
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ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ ภายใตจํานวนเงินคุมครองผูประสบภัยท่ีระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณ

แหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือเง่ือนไขแหงกรมธรรม

ประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เปนขอตอสูผูประสบภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม

กรมธรรมประกันภัยนี้ เม่ือบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม

ประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย เพราะกรณีดังกลาวขางตนนั้นซ่ึง ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอผูประสบภัย ผูเอา

ประกันภัยตองใชจํานวนเงินท่ีบริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน 

องคกร 
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