
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบเฉพาะภัย 
 
 

หมวดเงื่อนไขท่ัวไป 

 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ 
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแล้ว 

การชําระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอํานาจให้รบั
ชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคล หรือนิติบุคคลดังกล่าว 

เสมือนตัวแทนของบริษัทให้ถือว่าเป็นการชําระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

ข้อ 2. คํานิยามศัพท์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

“บริษัท” หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

“ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 

“รถยนต์” หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง 

“ตาราง” หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง” หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 

  เดียวกัน 

“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อ 

  สัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ผู้เอา 

  ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อม
จาก 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรูการสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น 

การทําสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
 

3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติการต่อต้านรัฐบาล การยึด อํานาจการ
ปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับ การลุกฮือต่อต้าน
รัฐบาล 
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3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
 

3.4 การแตกตัวของประจุการแผ่รังสีการกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกาก
ปรมาณู อันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึง
กรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณูซึ่งดําเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 
ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเม่ือเกิดความเสียหาย 
 

เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับข่ีจะต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดําเนินการอันจําเป็นเพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
 

บริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต 
 

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนําคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ 

อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดีบริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา 

ประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการพร้อม 

ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัด 

ข้อ 6. การแก้ไข 
สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัท

เท่านั้น 
 

ข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 
7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา 

ประกันภัยเป็นลําดับขั้น ดังนี้ 
 

ขั้นที ่1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุสําหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัยปีแรก 
 

ขั้นที ่2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุสําหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดตอ่กัน 
 

ขั้นที ่3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุสําหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดตอ่กัน 
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ขั้นที ่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุสําหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดตอ่กัน หรือกว่านั้น 
 

ทั้งนี้บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเม่ือผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ 
ข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น 
 

คําว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรียกร้อง 
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทํา
ให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 
 

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง 
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
 

(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 

(ข) ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติหากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็น ฝ่าย
ประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป รวมกันมีจํานวนเงิน เกิน 
200% ของเบี้ยประกันภัย 
 

7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทําประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอ่ืน และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัท
จะนําความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 
 

ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี 
 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่เอา 
ประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง 
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพ่ิม 
เบี้ยประกันภัยเป็นขั้นๆ ดังนี้ 
 

ขั้นที ่1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 
ขั้นที ่2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 

ปีติดตอ่กัน 

ขั้นที ่3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 
ปีติดตอ่กัน 
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ขั้นที ่4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 4 
ปีติดตอ่กัน หรือกว่านั้น 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลําดับขั้นใดและในปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรอืถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย แล้วในการต่ออายุการ
ประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิมเช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือมี
การเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัยและผู้เอา
ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้
เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 
 

ข้อ 9. การโอนรถยนต์ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อ่ืน ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับข่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ 

 

ขับข่ีให้บริษัททราบ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้
เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฎในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 
 

ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ 
 

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตาม 
 

คู่มือการตีความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ 

12.1 วันที่เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง 
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12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอก 
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกําหนดดังกล่าว 

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกนัภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดย 
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับหนังสือ 
บอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง 
 

  อัตราคืนเบี้ยประกันภัย   
      

จํานวนวัน ร้อยละ ของ จํานวนวัน ร้อยละ ของ จํานวนวัน ร้อยละ ของ 

ประกันภัย เบี้ยประกันภัย ประกันภัย เบี้ยประกันภัย ประกันภัย เบี้ยประกันภัย 

 เต็มปี  เต็มปี  เต็มปี 

1 – 9 72 120 – 129 44  240 – 249 20 

10 – 19 68 130 – 139 41  250 – 259 18 

20 – 29 65 140 – 149 39  260 – 269 16 

30 – 39 63 150 – 159 37  270 – 279 15 

40 – 49 61 160 – 169 35  280 – 289 13 

50 – 59 59 170 – 179 32  290 – 299 12 

60 – 69 56 180 – 189 30  300 – 309 10 

70 – 79 54 190 – 199 29  310 – 319 8 

80 – 89 52 200 – 209 27  320 – 329 6 

90 – 99 50 210 – 219 25  330 – 339 4 

100 – 109 48 220 – 229 23  340 – 349 3 

110 – 119 46 230 – 239 22  350 – 359 1 

     360 – 366 0 
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หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่
บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
 

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพ่ือความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง รับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 
 

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการ
เสียชีวิตนั้นทําให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ บุคคลภายนอก
นั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 
 

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตามความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจํานวนเงินเอา 
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีท่ีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง 
 

ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ 
ประจํา และอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
 

บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 
 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

  

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 

(ก) ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้
เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
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(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่ง ดังกล่าว 
อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากนํ้าหนักรถยนต์ หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต์ 

(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต์หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกาํลัง
ยกข้ึน หรือกําลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
 

(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีบรรทุกอยู่ใน 

รถยนต์เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊ส หรือเชื้อเพลิง เพื่อ 

การเดินเครื่องของรถยนต์ 
ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง 
 

(ข) ตามจํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี ่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับข่ีรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับข่ีที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ 
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 
 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทน
ผู้เอาประกันภัยไปก่อน เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 
 

ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดี ใน
นามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุ้มครอง
ก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 
 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ 
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา 

ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า 

4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ 
 

ประกันภัยนี้ 
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4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัท
จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 
 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้นทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้น
ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก 
 
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้แต่มีเงื่อนไขว่า 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ขอ้กําหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ

ชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพ่ิมจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท 
 
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 

7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็น
รถลากจงโดยสภาพู หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
 

7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูข้ับขี่ทําขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับข่ีจะไม่
เกิดขึ้น 
 

7. 6 การขับข่ีโดยบุคคลซึ่งในขณะขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
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ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางบริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือ 
เงื่อนไขท่ัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บคคลภายนอกเพ่ือปฏิเสธความรับผิด ตาม 1.1 ใน
หมวดนี้ 
 

ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่นํามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 
ในหมวดนี้ 
 

ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่บริษัท
ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ 
บุคคลภายนอกไปแล้วผู้เอาประกันภัยต้องใช้จํานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับ 
หนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
    

หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 

รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์รวมทั้ง 
 

อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์ โดยโรงงานประกอบ
รถยนต์หรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีทําเพ่ิมข้ึน และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัท
ทราบด้วยแล้วสูญหายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะ ฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือ
เกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทําความผิดเช่นว่านั้น 
 

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 
 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ 
2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการ ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และยักยอกทรัพย์บริษัท จะจ่ายค่า

สินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์ นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
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ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมาตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบ และ
บริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 
 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัย ต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้า 
รถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย บริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 
 

2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรับรถยนต์คืน 
 

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับ
รถยนต์คืน 
 

2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตาราง 
 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
 

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 

2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางส่วน บริษัทและผู้เอา
ประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ ของรถยนต์นั้น 
หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้ 
 

ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ 
ประกันภัยที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 

ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัท 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าที่ส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 

เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทัง้หมดนับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จ่ายไปจริง 
แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
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ข้อ 4. การสละสิทธิ 
 

ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์เมื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม จากผู้
เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ เกี่ยวกับ
การซ่อมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมเม่ือรถยนต์ได้ ส่งมอบให้
เพ่ือรับบริการนั้น 

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิดจาก 
 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รับ มอบหมาย หรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกล่าวข้างต้น 
 

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
  

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) 

 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้ง 
อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุจากการชนกับ 
ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายทีเ่กดิจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย หรือคู่กรณีและผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง เช่น นํ้ามัน ก๊าซ หรือกําลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง  
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 

2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ 
ไว้ในตาราง 
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ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
  

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกัน
ให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพ่ือ
ทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกินกว่า จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในการซ่อม
รถยนต์หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ ประกันภัยที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 

ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัท 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าที่ส่งมาทางเรือ 
ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก 
 

ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด 
จากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอา 
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้ 
บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 

ข้อ 4. การดูแลขนย้าย 
 

เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จ่ายไปจริง 
แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 
 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจาก 
การใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จําเป็นหรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือเครื่องเสีย 
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ข้อ 6. การสละสิทธิ 
 

ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย 
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ 
การทําความสะอาดรถ การบํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้ เพ่ือรับบริการนั้น 
 
ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
 

7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือ
เครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 

7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกนํ้าหนัก หรือจํานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับ
อนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 

7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
 

7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัท
ประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 

8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 

8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางท่ีผิดกฏหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด 
เป็นต้น 
 

8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 

หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 

9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
 

9. 3 การขับข่ีโดยบุคคลซึ่งในขณะขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
 

9. 4 การขับข่ีโดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตาม กฏหมาย 
หรือใช้ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
 

การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และมิใช่
ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
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แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขีก่ารยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นํามาใช้บังคับ หากผู้ขับขี่

ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับข่ีทีถู่กระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย ที่ปรากฎในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป ยกเว้น เงื่อนไขข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และข้อ 8. 
การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีจะไม่นํามาบังคับใช้ 
 
 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 

 

เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้   

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจํานวนที่ระบุในตาราง 

  ซึ่งอยู่ในหรือกําลังขับข่ีหรือกําลังขึ้น หรือกําลังลง 

  จากรถยนต์ 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกุ 

  ร่างกายและทําให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนา 

  หรือมุ่งหวังและให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

ทุพพลภาพถาวร หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือ 

  ทํางานใดเพ่ือสินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 

ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การ 

  งาน ในอาชีพประจําตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่ว 
  ระยะเวลาหนึ่ง 
 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ บริษัทจะชดใช้ค่า 
สินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุซึ่งทําให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ 
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การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 
 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือ 
ความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันที่โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิต
เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดีบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตาราง ให้แก่ทายาท
ของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง 
 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นบัแต่วันเกิด 
 

อุบัติเหตุแต่มีผลทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด อุบัติเหตุก็
ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ คนไข้ในและเป็น
เหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกําหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้ 
 

 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าหรือ
สายตาสองข้าง 

 

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
 

60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับตาหนึ่งข้าง บริษัทจะจ่ายค่า

ทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 
 

ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพ 
ถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความ
คุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้
ในตาราง หักด้วยจํานวนเงินที่ใช้หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว 
 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตวัติดต่อกันในโรงพยาบาล ในฐานะ
คนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทําให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด
ความสูญเสียตามการคุ้มครองตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทําให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับ
ความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้จะมีการหักจากจํานวนเงินเอา
ประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3. 
 

การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้น เป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผ้ได้รับู ความคุ้มครองนั้น 
 

เงื่อนไขอ่ืน : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป 

 
  

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
 

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ บริษัทจะใช้ค่า
รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ค่าผ่าตัด และค่าบริการอ่ืน ๆ ตามที่จ่ายจริงซึ่งได้เกิดข้ึนภายใน 12 เดือน นับ
แต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะอยู่ใน หรือกําลังขึ้น หรือ
กําลังลงจากรถยนต์ 

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยาย
เพ่ิมเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
 

การประกันตัวผู้ขับขี ่(ร.ย.03) 

 

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ บริษัทจะประกันตัวผู้
เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับข่ีรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการโดย
ไม่ชักช้าตามจํานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกําหนดจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

 

เงื่อนไข : การขยายเพ่ิมเติมนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏใน 
สัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป 

 
 

เอกสารแนบท้าย 
 

ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) 

 
 

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือ สลักหลังใด ๆ ให้เป็นที่
ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทําก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องหรือมีลําดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสําหรับความสูญเสียนั้น 
 

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้การกระทําก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทําซึ่งใช้กําลัง หรือความ
รุนแรง และ/หรอืมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่
เกี่ยวกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน 
รวมทั้งเพ่ือต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ ในภาวะตื่นตระหนก 
หวาดกลัว 
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ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม 
เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทําใด ๆ ที่ต้องกระทําขึ้นเพ่ือควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทําก่อการร้าย 
 

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนํามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ 
 
 

เอกสารแนบท้าย การชําระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล 

 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล บริษัทตกลงให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชําระเบี้ยประกันภัยได้ ภายใน 
15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ กรณีเกิดอุบัติเหตุภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ต้องชําระเบี้ย
ประกันภัยทันที 
 

หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชําระเบี้ยประกันภัยภายในกําหนด 15 วัน นับแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ณ วันพ้น
กําหนดดังกล่าว 

 
 

หมายเหตุ ข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ขัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อความใน 
เอกสารแนบท้ายนี้บังคับ 
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