
 

 

 

เงื่อนไขและความคุมครอง 

กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(มีผลบังคับใช 1 เมษายน  2559) 

 

 ภายใตการคุมครอง เง่ือนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและเอกสารแนบทายกรมธรรม

ประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ : 

 

ขอ 1.  กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันทีเม่ือผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยแลว 

การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจ

ใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคล

ดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง 

 

ขอ 2.  นิยามศัพท  

กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้ 

“บริษัท” หมายความวา บริษัทท่ีออกกรมธรรมประกันภัยนี้ 

“ผูเอาประกันภัย” หมายความวา บุคคลท่ีระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง 

“ผูประสบภัย” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเนื่องจาก

รถท่ีใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือ

ติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรม

ของผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตายดวย 

“นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ตาราง” หมายความวา ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยนี ้

“รถ” หมายความวา รถท่ีเอาประกันภัยซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวในตาราง 

“อุบัติเหตุแตละครั้ง” หมายความวา เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกันซ่ึงเกิดจาก

สาเหตุอันเดียวกัน 

 



 

 

 

ขอ 3.  การคุมครองผูประสบภัย 

 ภายใตบังคับขอ 6. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย

ของผูประสบภัยในนามผูเอาประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัย 

เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย

ดังนี้ :- 

 3.1 ผูประสบภัย 

 3.1.1 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพล

ภาพอยางถาวรตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาเสียหายอยางอ่ืนท่ีผูประสบภัยสามารถ

เรียกรองไดตามมูลละเมิด ตามความเสียหายท่ีแทจริงแตไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน 

 3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจาย

จํานวนเงินคุมครอง ดังนี้ 

  (1) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน 

  (2) กรณีสูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา 

หรือขาสองขาง หรือสายตาสองขาง(ตาบอด) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน 

  (3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา ขาหนึ่งขาง 

สายตาหนึ่งขาง(ตาบอด) ตั้งแต 2 กรณีข้ึนไป บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน 

  (4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

หรือขาหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาท 

ตอหนึ่งคน 

  (5) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ

หรือความสามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน  

250,000 บาท ตอหนึ่งคน 

  (6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแตขอนิ้วข้ึนไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจายคาสินไหม

ทดแทน  200,000  บาท ตอหนึ่งคน 

  กรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจายจํานวนเงิน

คุมครองเฉพาะกรณีท่ีมีจํานวนเงินคุมครองท่ีสูงกวา 

 3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท ตอหนึ่งคน 

 3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.2 

บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนตามขอ 3.1.2 แตหากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมา

ไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.3 หรือท้ังขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย 300,000 บาทตอคน 



 

 

 

 3.1.5 ในกรณีท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน บริษัทจะจาย

คาชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จํานวนรวมกันไมเกิน 20 วัน เปนคาเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากความ

คุมครองท่ีระบุในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 และขอ 3.1.4 

 3.1.6 กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย ซ่ึงมิใชผู

ขับข่ี ท้ังนี้ในกรณีผูขับข่ีเปนฝายท่ีตองรับผิดตออุบัติเหตุ ใหนําความในขอ 3.1.1 ขอ 3.1.2 ขอ 3.1.3 ขอ 3.1.4 

และขอ 3.1.5 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 3.1.7 กรณีผูประสบภัย เปนผูขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัย และเปนฝายท่ีตองรับผิดตออุบัติเหตุ

หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีท่ีเปนผูประสบภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกิน

คาเสียหายเบื้องตนเทานั้น 

 ท้ังนี้ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกลาวขางตน ไมเกินจํานวนคุมครองสูงสุดตอหนึ่งคน 

และรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้งท่ีระบุไวในรายการท่ี 4 ของตาราง 

  

ขอ 4  คาเสียหายเบ้ืองตน 

 ภายใตบังคับขอ 6 บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายตอชีวิต 

รางกาย โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับการรองขอ โดย

จายเปนคาเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้ :- 

 4.1 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล และคาใชจายอัน

จําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัยตามจํานวนท่ีจายไปจริง แตไมเกิน 30,000 บาท ตอหนึ่งคน 

 4.2 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ บริษัทจะจาย

คาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน 

  (ก) ตาบอด 

  (ข) หูหนวก 

  (ค) เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 

  (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถในการสืบพันธุ 

  (จ) เสียแขน ขา มือ เทา หรือนิ้ว 

  (ฉ) เสียอวัยวะอ่ืนใด 

  (ช) จิตพิการอยางติดตัว 

  (ซ) ทุพพลภาพอยางถาวร 

 4.3 กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิต บริษัทจะจายคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปน

เก่ียวกับการจัดการศพของผูประสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 35,000 บาท ตอหนึ่งคน 



 

 

 

 4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แตหากผูประสบภัยไดรับ

ความเสียหายตามขอ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือไดรับความเสียหายตามขอ 4.2 และ 4.3 ใหไดรับคาเสียหาย

เบื้องตนรวมกันไมเกินจํานวน 65,000 บาท 

 4.5 กรณีรถตั้งแตสองคันข้ึนไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย บริษัทจะจายคาเสียหาย

เบื้องตนตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซ่ึงอยูในรถท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัท แต

ถาผูประสบภัยมิใชเปนผูซ่ึงอยูในรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตน

ใหแกผูประสบภัยในอัตราสวนท่ีเทากัน 

ความเสียหายเบื้องตนท้ังหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทนตามท่ีกําหนดไวในขอ 3. 

 

ขอ 5.  การขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน  

 ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัทภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีมีความเสียหาย

เกิดข้ึนและตองมีหลักฐานดังนี้ :- 

5.1 ความเสียหายตอรางกาย 

  5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล 

  5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง

หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการ เปนผูออกใหท่ีสามารถพิสูจนไดวา ผูท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย

แลวแตกรณี 

  ในกรณีท่ีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายอยางหนึ่งอยางใดตามขอ4.2 นอกจากตอง

ยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แลวใหยื่นใบรับรองแพทยหรือความเห็นแพทย หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีระบุวา

เปนผูประสบภัยซ่ึงไดรับความเสียหายตอรางกายดังกลาว พรอมท้ังสําเนา บันทึกประจําวันของพนักงาน

สอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาผูนั้นไดรับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพ่ิมเติมดวย 

 5.2 ความเสียหายตอชีวิต 

  5.2.1 สําเนามรณบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาผู

ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย 

  5.2.2 สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาผูนั้นถึงแก

ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ 

  5.2.3 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันใหมีหลักฐานตาม 5.1 และ 

5.2 



 

 

 

ขอ 6  การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ 

 ในกรณีรถท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ซ่ึงมีการประกันภัยตามกรมธรรม

ประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถดวย เปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย บริษัทตกลง

จะสํารองจายใหแกผูประสบภัยซ่ึงโดยสารมาในรถ หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไวกับ

บริษัท ดังนี้ 

 6.1 คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไมเกิน 80,000 บาท ตอหนึ่งคน สําหรับกรณีไดรับบาดเจ็บ 

 6.2 คาทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจํานวนเงินตามขอ 3.1.2 คาปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือคาทดแทน

กรณีทุพพลภาพอยางถาวร เปนเงินจํานวน  300,000  บาท ตอหนึ่งคน 

 6.3 คาชดเชยรายวันกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใน วันละ 200  บาท รวมไม

เกิน 20 วัน 

 6.4 ขอ 6.1 และขอ 6.2 รวมกันจํานวนเงินตามขอ 3.1.4 

  สําหรับผูประสบภัยท่ีเปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอ่ืนจะรวมกันสํารอง

จายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน 

  เม่ือมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพตามเง่ือนไขนี้

แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอ่ืน มิใชผูขับข่ีหรือผูโดยสารรถท่ีเอาประกันภัยไว

กับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิท่ีจะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพท่ี

บริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยรถท่ีเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนั้น 

  ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอ่ืน ไดสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน 

คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพใหแกผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัยท่ีโดยสารมา หรือกําลังข้ึนหรือ

กําลังลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว หรือผูประสบภัยท่ีอยูนอกรถแลว และปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ

ประมาทของผูขับข่ี หรือผูโดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล 

คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพคืนแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอ่ืนซ่ึงไดสํารองจายคาสินไหม

ทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการรองขอ 

 

ขอ 7.  การคุมครองผูขับข่ี 

 บริษัทจะถือวาบุคคลใด ซ่ึงขับข่ีรถโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอา

ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตาม

กรมธรรมประกันภัยนี้ 

 



 

 

 

ขอ 8.  การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร 

 กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง เม่ือผูโดยสารนั้นจะตองรับผิดจากรถท่ีใช หรืออยูในทางหรือ

สิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 

 

ขอ 9.  การแจงอุบัติเหตุ  

 เม่ือมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ ผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีตอง 

 9.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา 

 9.2 สงตอใหบริษัททันทีเม่ือไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล 

 9.3 มีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบทันทีเม่ือมีการดําเนินคดีแพง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทํา

ใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ถาผูเอาประกันภัยมิไดปฏิบัติตามขอนี้ บริษัทอาจเรียกรองคา

สินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยเพ่ือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจน

ไดวาจะไมสามารถปฏิบัติได 

 

ขอ 10.  การจัดการเรียกรอง 

 10.1 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด

โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายท่ีจะตองรับผิดชอบตาม

กฎหมาย และบริษัทไมจัดการตอการเรียกรองนั้น 

 10.2 บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี 

 10.3 บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของบริษัทในนามผูเอาประกันภัย ใน

การนี้ผูเอาประกันภัยตองใหขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควร 

 10.4 เม่ือบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนท่ีบริษัทตองรับผิดตามขอ 3 หรือขอ 4 ตามแตกรณี

แลวกอนดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย 

 10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเสียหายไดนําคดีข้ึนสูศาลหรือเสนอขอพิพาทตอ

อนุญาโตตุลาการ เม่ือศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหาย

ตามคําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 

ตอป นับแตวันผิดนัด 

 

ขอ 11.  การแจงความ 

 เม่ือมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซ่ึงทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย 

ผูเอาประกันภัยตองแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจโดยไมชักชา 



 

 

 

ขอ 12.  คาใชจายตอสูคดี 

 ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาเสียหาย ซ่ึงการประกันภัยนี้มีการคุมครองบริษัทจะตอสูคดีใน

นามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท 

 

ขอ 13.  การโอนรถ 

 ในกรณีท่ีรถท่ีเจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ไดโอนไปยังบุคคลอ่ืน ใหผูไดมาซ่ึงรถดังกลาวมี

ฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย

ดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยท่ียังเหลืออยู 

 

ขอ 14.  การใชรถ 

 กรณีใชรถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในตาราง ซ่ึงทําใหการเสี่ยงภัยเพ่ิมข้ึน ผูเอา

ประกันภัยตองชดใชคาเสียหายคืนใหบริษัทตามจํานวนท่ีบริษัทไดจายไป แตไมเกิน 2,000 บาท 

 

ขอ 15.  การเลิกกรมธรรมประกันภัย 

 15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 

วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถึงผูเอาประกันภัยตามท่ีอยูครั้งสุดทายท่ีแจงใหทราบในกรณีนี้ บริษัท

จะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยไดใช

บังคับมาแลวออกตามสวน 

 15.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณ

อักษรและมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไวขางลางนี้ 

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 หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ระหวางผูมี

สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาท

นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม

ขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

 

 



 

 

 

ขอ 17.  การตีความกรมธรรมประกันภัย  

 ความหมายและเจตนารมณของขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบทาย

และเอกสารประกอบใหตีความตามท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว 

 

ขอ 18.  ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก 

 18.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเปนการ

ทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม) 

 18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล การยึดอํานาจ

การปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอ่ืน ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือ

ตอตานรัฐบาล 

 18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 

 18.4 การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจาก

กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคขอสัญญานี้การเผาไหมนั้นรวมถึง

กรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกปรมาณู ซ่ึงดําเนินตอไปดวยตัวของมันเอง 

 18.5 ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยหรือ

ปลนทรัพย 

 18.6 การใชนอกประเทศไทย 

 18.7 การใชในทางท่ีผิดกฎหมาย ไดแก ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน 

 18.8 การใชในการแขงขันความเร็ว 

 

ขอ 19.  ขอสัญญาพิเศษ 

 ภายใตจํานวนเงินคุมครองผูประสบภัยท่ีระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหง

กรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือเง่ือนไขแหงกรมธรรม

ประกันภัยนี้ เวนแตขอ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เปนขอตอสูผูประสบภัย เพ่ือปฏิเสธความรับ

ผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เม่ือบริษัทไดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว แตบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

หรือตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย เพราะกรณีดังกลาวขางตนนั้นซ่ึงผูเอาประกันภัยตองรับผิด

ตอผูประสบภัย ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินท่ีบริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน 
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