
 

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกนัภัยนี �มีผลใช้บงัคับท ันท ี เมื#อผู้ เอาประกันภยัช ําระเบี �ยประกันภยัแ ล้ว 
การชําระเบี �ยประกันภัยให้แก่ตวัแทนประกันวินาศภยัตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั พนกังาน

บริษัท หรือนายหน้าประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั ผู้ได้รับมอบอํานาจให้รับชําระเบี �ย
ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที+บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือน
ตวัแทนของบริษัท ให้ถือวา่เป็นการชําระเบี �ยประกนัภยัแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

 
ข้อ 2. นิยามศัพท์  กรมธรรม์ประกนัภยัหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภยันี � 
   “บริษัท”  หมายความวา่ บริษัทที+ออกกรมธรรม์ประกนัภยันี � 
   “ผู้ เอาประกนัภยั”  หมายความวา่ บคุคลที+ระบชืุ+อเป็นผู้ เอาประกนัภยัในตาราง  
   “ผู้ประสบภยั”  หมายความว่า ผู้ซึ+งได้รับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื+องจากรถที+ใช้

หรืออยู่ในทางหรือเนื+องจากสิ+งที+บรรทกุ หรือตดิตั �งในรถนั �น และหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภยัซึ+งถงึแก่ความตายด้วย 

   “นายทะเบียน”  หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หรือผู้ซึ+งเลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   “ตาราง”  หมายความวา่ ตารางแห่งกรมธรรม์ประกนัภยันี �   
   “รถ”  หมายความว่า รถคนัที+เอาประกันภยัซึ+งมีรายการที+ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยันี � 
   “อบุติัเหตแุตล่ะครั �ง”       หมายความวา่ เหตกุารณ์หนึ+งหรือหลายเหตกุารณ์สบืเนื+องกนัซึ+งเกิดจากสาเหต ุ

     อนัเดียวกนั 
 

ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภยั ภายใต้บงัคบัข้อ 6 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื+อความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามยัของผู้ประสบภยัในนามผู้ เอาประกนัภัย ซึ+งผู้ เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อผู้ประสบภัย เนื+องจากรถที+ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื+องจากสิ+งที+บรรทุก หรือติดตั �งในรถนั �น ในระหว่าง
ระยะเวลาประกนัภยั ดงันี �  
3.1 ผู้ประสบภยั 
 3.1.1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยั แตไ่มถ่ึงกบัสญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพอย่าง
ถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง ตามข้อ 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื+นที+
ผู้ประสบภยัสามารถเรียกร้องได้ตามมลูละเมิด ตามความเสียหายที+แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ตอ่หนึ+งคน 



 

3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยั ในกรณีใดกรณีหนึ+ง บริษัทจะจ่ายจํานวน
เงินคุ้มครอง ดงันี �  

(1)  กรณีทพุพลภาพถาวรสิ �นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอ่หนึ+งคน 
(2) กรณีสญูเสียมือสองข้างตั �งแตข้่อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั �งแตข้่อเท้า  หรือขา

สองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ตอ่หนึ+งคน 
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ+งข้างตั �งแต่ข้อมือ แขนหนึ+งข้าง เท้าหนึ+งข้างตั �งแต่ข้อเท้า ขาหนึ+งข้าง 

สายตาหนึ+งข้าง (ตาบอด) ตั �งแต่ 2 กรณีขึ �นไป บริษัทจะจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ+งคน 
(4) กรณีทพุพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอ่หนึ+งคน 
(5) กรณีสญูเสยีมือหนึ+งข้างตั �งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ+งข้าง หรือเท้าหนึ+งข้างตั �งแต่ข้อเท้า หรือขา

หนึ+งข้าง หรือสายตาหนึ+งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ+ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ+ง
คน 

(6) กรณีหหูนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ �นขาด สญูเสียอวัยวะสืบพันธุ์
หรือความสามารถสืบพนัธ์ุ จิตพิการอย่างติดตวั บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอ่หนึ+งคน 

(7) กรณีสญูเสียอวยัวะอื+นใด นอกเหนือจากที+ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ+งการสูญเสีย
หรือการถูกทําลายลงแล้วนั �นจะกระทบต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม 
ปอด ตบั ไต หรือ ฟันแท้ทั �งซี+ตั �งแต ่5 ซี+ ขึ �นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถกูทําให้เสียหายเป็นเหตใุห้ต้องใช้กะโหลก
เทียม เป็นต้น บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอ่หนึ+งคน 

(8) กรณีสูญเสียนิ �วตั �งแต่ข้อนิ �วขึ �นไป ไม่ว่านิ �วเดียวหรือหลายนิ �ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ+งคน 

ทั �งนี � กรณีผู้ประสบภยัได้รับความเสียหายตอ่ร่างกาย หรืออนามยัหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจํานวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที+มีจํานวนเงินคุ้มครองที+สงูกวา่ 

3.1.3 ในกรณีเสียชีวติ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอ่หนึ+งคน 
3.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และตอ่มาได้รับความเสยีหายตามข้อ 3.1.2 บริษัทจะ

จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และตอ่มาได้รับความ
เสียหายตามข้อ 3.1.3 หรือทั �งข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริษัทจะจ่าย ไมเ่กิน 500,000 บาท ตอ่คน 

3.1.5 ในกรณีที+เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย
รายวนั วนัละ 200 บาท จํานวนรวมกนัไมเ่กิน 20 วนั เป็นคา่เสียหายที+เพิ+มขึ �น นอกเหนือจากความคุ้มครองที+ระบุ
ใน 3.1.1  ข้อ 3.1.2  ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4  

3.1.6 กรณีผู้ประสบภยัเป็นผู้ เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ เอาประกันภัย ซึ+งมิใช่ผู้ ขับขี+ 
ทั �งนี �ในกรณีผู้ขบัขี+เป็นฝ่ายที+ต้องรับผิดต่ออบุติัเหต ุให้นําความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4 และข้อ 
3.1.5 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 



 

3.1.7 กรณีผู้ประสบภยัเป็นผู้ขบัขี+รถคนัที+เอาประกนัภยั บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื �องต้นเท่านั �น 

ทั �งนี � บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั �งหมดดังกล่าวข้างต้น รวมกันแล้วไม่เกินจํานวนเงินคุ้มครอง
สงูสดุตอ่อบุติัเหตแุตล่ะครั �งที+ระบไุว้ในรายการที+ 4 ของตาราง  

 
ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื �องต้น  ภายใต้บงัคบัข้อ 6 บริษัทจะจ่ายคา่เสียหายเบื �องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัที+ได้รับความ
เสียหายตอ่ชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสจูน์ความรับผิดให้เสร็จสิ �นภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที+บริษัทได้รับการ
ร้องขอ โดยจ่ายเป็นคา่เสียหายเบื �องต้นดงัต่อไปนี �  

4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นเกี+ยวกบัการรักษาพยาบาล ตามจํานวนที+จ่ายไปจริง แตไ่ม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ+งคน 

4.2 กรณีผู้ประสบภยัได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ+งอย่างใดดงัต่อไปนี � บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื �องต้นจํานวน 35,000 บาทตอ่หนึ+งคน 

(ก) ตาบอด 
(ข) หหูนวก 
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารในการพดู หรือลิ �นขาด 
(ง) สญูเสียอวยัวะสืบพนัธุ์ 
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ �ว 
(ฉ) เสียอวยัวะอื+นใด 
(ช) จิตพิการอยา่งติดตวั 
(ซ) ทพุพลภาพอย่างถาวร 

4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นเกี+ยวกับ
การจดัการศพของผู้ประสบภยัตามจํานวนเงินค่าเสียหายเบื �องต้น 35,000 บาทตอ่หนึ+งคน 

4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกันหรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความ
เสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื �องต้น
รวมกนัไมเ่กินจํานวน 65,000 บาท 

4.5 กรณีรถตั �งแต่สองคนัขึ �นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภยั บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื �องต้น
ตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ ประสบภัยซึ+งอยู่ในรถที+เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้า
ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ ซึ+งอยู่ในรถคันหนึ+งคันใดที+ร่วมก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบื �องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัในอตัราส่วนที+เท่ากนั  

ความเสียหายเบื �องต้นทั �งหมดนี �เป็นส่วนหนึ+งของการจ่ายคา่สินไหมทดแทนตามที+กําหนดไว้ในข้อ 3 
 



 

ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื �องต้น ผู้ประสบภยัต้องร้องขอค่าเสยีหายเบื �องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วนั นบั
แต่วนัที+มีความเสียหายเกิดขึ �น และต้องมีหลกัฐานดงันี � 

5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี �เกี+ยวกับการ

รักษาพยาบาล 
5.1.2  สําเนาบตัรประจําตวั หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัคนตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางหรือ

หลกัฐานอื+นใดที+ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที+สามารถพิสจูน์ได้ว่าผู้ ที+มีชื+อในหลกัฐานนั �นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณี 
  ในกรณีที+ผู้ประสบภยัได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ+งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื+น
หลกัฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยื+นใบรับรองแพทย์ หรือความเห็นแพทย์ หรือหลกัฐานอื+นใดที+ระบวุ่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ+งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว พร้อมทั �งสําเนาบันทึกประจําวนัของพนกังานสอบสวน 
หรือหลกัฐานอื+นที+แสดงว่าผู้นั �นได้รับความเสยีหายจากการประสบภยัจากรถเพิ+มเติมด้วย 
 5.2 ความเสียหายต่อชีวิต 
 5.2.1 สําเนามรณบตัร หรือหลกัฐานอื+นใดที+นายทะเบียนประกาศกําหนดซึ+งสามารถพิสจูน์ได้ว่าผู้ที+มี
ชื+อในหลกัฐานนั �นเป็นผู้ประสบภยั 
 5.2.2 สําเนาบนัทึกประจําวนัในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลกัฐานอื+นที+แสดงว่าผู้นั �นถึงแก่ความ
ตายเพราะการประสบภยัจากรถ 
 5.2.3 การร้องขอรับคา่เสียหายเบื �องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกนัให้มีหลกัฐานตาม 5.1 และ 5.2 
 
ข้อ 6. การสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
อย่างถาวร ท ุพพลภาพถาวรสิ �นเช ิง หรือเสียชีวิต ในกรณีรถที+เอาประกนัภยัไว้กบับริษัทประสบอบุัติเหตชุน
กับรถอื+น ซึ+งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัย
ได้รับอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสํารองจ่าย ให้แก่ ผู้ประสบภยัซึ+งโดยสารมาในรถ หรือกําลงัขึ �นหรือ
กําลงัลงจากรถที+เอาประกนัภยัไว้กบับริษัท ดงันี � 

6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาทตอ่หนึ+งคน สําหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ 
6.2 ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวยัวะ กรณีทพุพลภาพอย่างถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง ตามข้อ 

3.1.2 เป็นเงินจํานวน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทต่อหนึ+งคน หรือกรณี
เสียชีวิต ตามข้อ 3.1.3 เป็นจํานวนเงิน 500,000 บาทตอ่หนึ+งคนแล้วแต่กรณี  

6.3 ค่าชดเชยรายวนักรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วนัละ 200 บาท 
รวมไมเ่กิน 20 วนั 

 
 



 

6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกนัจํานวนเงินตามข้อ 3.1.4 
     สําหรับผู้ประสบภัยที+เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้ รับประกันภัยรถอื+นจะร่วมกันสํารองจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวร
สิ �นเชิง หรือเสียชีวิต ตามวรรคต้น โดยเฉลี+ยฝ่ายละเท่าๆ กัน เมื+อมีการสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวนั ค่าทดแทนกรณีสญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพอย่างถาวร ทพุพลภาพถาวรสิ �นเชิง หรือเสียชีวติ ตามเงื+อนไขนี �
แล้ว หากปรากฏว่าอบุติัเหตนุั �นเกิดจากความประมาทของผู้ อื+น มิใช่ผู้ขบัขี+หรือผู้ โดยสารรถที+เอาประกนัภยัไว้กับ
บริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที+จะไล่เบี �ยเอาค่ารักษาพยาบาล คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทนกรณีสญูเสียอวยัวะ ทพุพล
ภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง หรือเสียชีวิต ที+บริษัทได้สํารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้ รับประกนัภัยรถที+
เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั �น ในทางกลับกันหากบริษัทผู้ รับประกันภัยรถอื+น ได้สํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทนกรณีสญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง 
หรือเสียชีวิต ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที+โดยสารมา หรือกําลงัขึ �นหรือกําลังลงจากรถที+ตนรับ
ประกนัภยัไว้ หรือผู้ประสบภยัที+อยู่นอกรถแล้ว และปรากฏวา่อบุตัิเหตนุั �นเกิดจากความประมาทของผู้ขบัขี+ หรือ
ผู้ โดยสารรถคนัที+เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่า
ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง หรือเสียชีวิต คืนแก่บริษัทผู้ รับ
ประกนัภยัรถอื+นซึ+งได้สํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วนั นบัแตว่นัที+ได้รับการร้องขอ 

 
ข้อ  7. การคุ้มครองผู้ ข ับข ี#  บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ+งขับขี+รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัย
เสมือนหนึ+งเป็นผู้ เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั �นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ+งเป็นผู้ เอาประกันภัยเอง และอยู่
ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ประกนัภยันี � 
 
ข้อ  8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ โดยสาร  กรมธรรม์ประกันภัยนี �ให้ความคุ้มครอง เมื+อผู้ โดยสารนั �น
จะต้องรับผิดจากรถที+ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ+งที+บรรทกุ หรือติดตั �งในรถนั �น 
 
ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหต  ุเมื+อมีความเสียหายตอ่ผู้ประสบภยัจากรถ ผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ขบัขี+ต้อง 

9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า ทั �งนี � ผู้ เอาประกนัภยัอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชนัสําหรับ
การแจ้งอุบัติเหตรุถยนต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือแอพ
พลิเคชันที+บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ �น ซึ+งได้เชื+อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยักําหนด 
 9.2  สง่ต่อให้บริษัททนัทีเมื+อได้รับหมายศาล หรือคําสั+ง หรือคําบงัคบัของศาล 
 9.3 มีหนงัสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทนัทีเมื+อมีการดําเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อนัอาจทําให้
เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี � ถ้าผู้ เอาประกันภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี � บริษัทอาจเรียกร้องค่า



 

สินไหมทดแทนจากผู้ เอาประกนัภยัเพื+อความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการนั �น เว้นแตผู่้ เอาประกนัภยัจะพิสจูน์ได้
วา่จะไมส่ามารถปฏิบติัได้ 
 
ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง 
       10.1 ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องไมต่กลงยินยอม เสนอ หรือให้สญัญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทและทําให้บริษัทเสียหาย บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ เอา
ประกนัภยัอนัเกิดจากการนั �น เว้นแต่ความเสียหายนั �น ผู้ เอาประกนัภัยเป็นฝ่ายที+จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
และบริษัทไมจ่ดัการตอ่การเรียกร้องนั �น 
        10.2 บริษัทมีสทิธิเข้าดําเนินการตอ่สู้คดี 
        10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบคุคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื+อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้ เอาประกนัภยั ใน
การนี �ผู้ เอาประกันภยัต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควรจนคดีถงึที+สดุ 
        10.4 เมื+อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนที+บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่กรณีแล้ว
ก่อนดําเนินคดีทางศาล บริษัทไมต้่องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้ เอาประกนัภยั 
        10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมิชอบ ผู้ เสียหายได้นําคดีขึ �นสู่ศาลหรือเสนอข้อ
พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื+อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี �ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายตามคําพิพากษาหรือตามคําชี �ขาดของอนญุาโตตลุาการ พร้อมดอกเบี �ยในฐานะลกูหนี �ผิดนดัในอตัรา
ร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัแตว่นัผิดนดั 
 
ข้อ 11. การแ จ้งความ  เมื+อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ+งทําให้เกิดสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภยัต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที+ตํารวจโดยไม่ชกัช้า 
 
ข้อ 12. ค่าใช้ จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผู้ เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ+งการประกันภัยนี �มีการคุ้มครอง
บริษัทจะตอ่สู้คดีในนามของผู้ เอาประกนัภยัโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 
ข้อ  13. การโอนรถ ในกรณีที+รถที+เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กบับริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอื+น ให้ผู้ ได้มาซึ+งรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้ เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั �น และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าวตอ่ไปตลอดอายขุองกรมธรรม์ประกนัภยัที+ยงัเหลืออยู ่
 
ข้อ  14. การใช้ รถ  กรณีใช้รถในเวลาที+เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที+ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ+งทําให้การเสี+ยงภัย
เพิ+มขึ �น ผู้ เอาประกนัภยัต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจํานวนที+บริษัทได้จ่ายไป แต่ไมเ่กิน 2,000 บาท 
 



 

ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
        15.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยันี �ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ+ง

ดงัตอ่ไปนี � 
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี �ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย

กวา่ 30 วนั โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ เอาประกนัภยัตามที+อยู่ครั �งสดุท้ายที+แจ้งให้บริษัททราบ ซึ+งจะมีผล
ให้กรมธรรม์ประกนัภยัสิ �นผลบงัคบั ณ วนัพ้นกําหนดดงักล่าว 

(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี �ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และบริษัทต้องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัที+กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื+อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที+มีลกัษณะที+เชื+อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลที+ผู้ เอา
ประกนัภยัระบุไว้เท่านั �น ทั �งนี � ผู้ เอาประกนัภยัต้องยินยอมให้บริษัทจดัส่งข้อมลูการบอกเลิกด้วยวิธีการดงักล่าว 
และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้ เอาประกนัภัย เมื+อได้ดําเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ในกรณีนี �บริษัทจะคืนเบี �ยประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัย โดยหักเบี �ยประกันภัยสําหรับ
ระยะเวลาที+กรมธรรม์ประกนัภยัได้ใช้บงัคบัมาแล้วออกตามส่วน 

15.2 ผู้ เอาประกันภัยเป็นผู้ บอกเลิก: ผู้ เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี �ได้ด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ+งดงัตอ่ไปนี � 

 (1) ผู้ เอาประกันภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี �ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึ+งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกนัภยัสิ �นผลบังคบัทันที ณ วนัเวลาที+บริษัทได้รับหนงัสือบอกเลิก หรือ
วนัเวลาที+ระบไุว้ในหนงัสือบอกเลิก แล้วแต่วา่วนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

 (2) ผู้ เอาประกันภยัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี �ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บริษัทต้องทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัที+กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แจ้งวิธีการให้ผู้ เอาประกันภัยทราบ ซึ+งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภยัสิ �นผลบังคบั ณ วนัที+ข้อมลูการบอกเลิก
สง่ไปยงัระบบข้อมลูที+บริษัทระบไุว้เท่านั �น หรือ ณ วนัที+ระบไุว้ในหนงัสือบอกเลิก แล้วแตว่่าวนัใดเป็นวนัหลงัสดุ 

ในกรณีนี �ผู้ เอาประกนัภยัมีสิทธิได้รับเบี �ยประกนัภัยคืน ตามอตัราการคืนเบี �ยประกนัภัยที+ระบุไว้
ข้างลา่ง 
 

จํานวนเดือนที+คุ้มครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เบี �ยประกนัภยัคืนร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0 

 



 

ข้อ  16. การระงับข้อพ ิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที+มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ  
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี � ระหว่างผู้ มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษัท และหากผู้ มีสิทธิ
เรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั �น โดยวิธีการอนุญาโตตลุาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทําการ
วินิจฉัยชี �ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบงัคบัสํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวา่ด้วยอนุญาโตตลุาการ 
 
ข้อ  17. การตีความกรมธรร ม์ประกันภัย  ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที+ปรากฏในกรมธรรม์
ประกนัภยันี � รวมทั �งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที+นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 
ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกดิจาก  

18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาํของชาติศัตรู การสู้ รบ หรือการปฏิบัต ิการท ี#มีลักษณะเป็น
การทาํสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 

18.2 สงครามกลางเมือง การแข ็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึด
อาํนาจการปกครองโดยกาํลังทหารหรือโดยประการอ ื#น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับ
การลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
18.4 การแตกตัวของประจุ การแ ผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเช ื �อ เพลิงปรมาณู 

หรือจากกากปรมาณูอ ันเกิดจากการเผาไหม้เช ื �อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี �การ
เผาไหม้นั �น รวมถงึกรรมวิธ ีใด ๆ  แห่งการแตกแยกปรมาณู ซ ึ#งดาํเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

18.5 ความเสียหายที# เก ิดจากรถท ี#ถ ูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ช ิงทรัพ ย์ 
หรือปล้นทรัพย์ 

18.6 การใช้นอกประเทศไทย 
18.7 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ช ิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพ

ตดิ ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทาํความผิดทางอาญา 
หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าท ี# เป็นต้น 

18.8 การใช้ในการแข่งข ันความเร็ว 
 

ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จํานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภยัที+ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เอาประกันภยั หรือเงื+อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกนัภยันี � เว้นแต่ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภยั เพื+อปฏิเสธความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภยันี � เมื+อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
หรือตามกรมธรรม์ประกนัภยันี �ต่อผู้ เอาประกนัภยั เพราะกรณีดงักลา่วข้างต้นนั �นซึ+ง ผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดต่อ
ผู้ประสบภยั ผู้ เอาประกนัภยัต้องใช้จํานวนเงินที+บริษัทได้จ่ายไปนั �นคืนให้บริษัทภายใน 7 วนั 


