
เงื่อนไข กรมธรรมประกันภัยรถยนต ประเภท 1 
 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป 
ภายใตการคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัยและ

เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยน้ี บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปน้ี  
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคับทันทีเม่ือผูเอาประกันภัยชําระเบ้ีย
ประกันภัยแลว 

การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผู

ไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการ

กระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ย

ประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง 

ขอ 2. คํานิยามศัพท  เม่ือใชในกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารแนบทายกรมธรรม

ประกันภัยน้ี 

“บริษัท” หมายถึง บริษัทท่ีออกกรมธรรมประกันภัยน้ี 

“ผูเอาประกันภัย”  หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง 

“รถยนต” หมายถึง รถยนตท่ีเอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวใน

ตาราง 

“ตาราง”  หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมประกันภัยน้ี 

“อุบัติเหตุแตละครั้ง”  หมายถึง เหตุการณหน่ึง หรือหลายเหตุการณสืบเน่ืองกัน ซึ่ง

เกิดจากสาเหตุเดียวกัน 

“ความเสียหายสวนแรก”  หมายถึง สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมี

การคุมครองตามขอสัญญาหรือเอกสาร แนบทาย

แหงกรมธรรมประกันภัยน้ี ท่ีผูเอาประกันภัยตอง

รับผิดชอบเอง 

ขอ 3. การยกเวนท่ัวไป กรมธรรมประกันภัยน้ีไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิด

อันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรง หรือโดยออมจาก 

3.1  สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มี

ลักษณะเปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม) 

3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล 

การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความ

วุนวายถึงขนาดหรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล 

3.3  วัตถุอาวุธปรมาณู 

3.4  การแตกตัวของประจุ การแผรังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง

ปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับ

จุดประสงคของขอสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการ 

แตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัวของมันเอง 
ขอ 4. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย 

   เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย 

หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาสิทธิ

ตามกฎหมาย 

   บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได 

หากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย 

  ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเม่ือผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต 
ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน 

    เม่ือมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม

วาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของ

ศาล หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาด

ใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้นโดยชดใช

คาเสียหายตามคําพิพากษา  

หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกําหนด นับต้ังแต

วันท่ีผิดนัด 

ขอ 6. การแกไข  สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยน้ี จะเปลี่ยนแปลง

แกไขไดโดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทาน้ัน 

ขอ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 
7.1     ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ย

ประกันภยัใหแกผูเอาประกันภัยเปนลําดับขั้นดังน้ี 

ข้ันท่ี 1  20% ของเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ สําหรับรถยนตคันท่ีไมมีการ

เรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัยปแรก 
ข้ันท่ี 2  30% ของเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ สําหรับรถยนตคันท่ีไมมีการ

เรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน 
ข้ันท่ี 3  40% ของเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ สําหรับรถยนตคันท่ีไมมีการ

เรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน 
ข้ันท่ี 4  50% ของเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ สําหรับรถยนตคันท่ีไมมีการ

เรียกรองคาเสียหายตอบริษัทในการประกันภัย 4 ปติดตอกันหรือกวา

น้ัน 
ท้ังน้ีบริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเม่ือผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับ

บริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทาน้ัน 

คําวา “รถยนตคันท่ีไมมีการเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึงรถยนตคันท่ีมี

การเรียกรองคาเสียหายแตคาเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรูตัว

ผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกคาเสียหายที่บริษัท 

ไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได 

หากในระหวางปกรมธรรมประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย

ประวัติดีมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทแลว ในการตออายุการประกันภัยปตอไป บริษัท

จะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังน้ี 

(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม หากการเรียกรองน้ันเกิดจากความประมาทของ

รถยนตคันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝาย

หน่ึงได 

(ข)   ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิม แตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองท่ีรถยนตคัน

เอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได

ต้ังแต 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

7.2  กรณีผูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับผูรับประกันภัยอื่นและมาตออายุการ

ประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนําความใน 7.1 มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได 
ขอ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 

 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัท และมีการเรียกรอง

คาเสียหายระหวางปท่ีเอาประกันภัยท่ีเกิดจากอบุัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันท่ีเอาประกันภัยเปน

ฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดอยางนอยตั้งแต 2 

ครั้งขึ้นไปรวมกัน มีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัย

เปนขั้นๆ ดังน้ี  

ข้ันท่ี 1  20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ 

ข้ันท่ี 2  30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ ในกรณีมีคาเสียหาย ดังกลาว 

           เกิดขึ้นตอบริษัท 2 ปติดตอกัน 

ข้ันท่ี 3  40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว 

           เกิดขึ้นตอบริษัท 3 ปติดตอกัน 

ข้ันท่ี 4  50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปท่ีตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว 

           เกิดขึ้นตอบริษัท 4 ปติดตอกันหรือกวาน้ัน 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลําดับขั้นใด และในป

กรมธรรมประกันภัยน้ันมีการเรียกรองคาเสียหายที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝาย

ประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 

ครั้ง แตมีคาเสียหายไมเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย 

บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิม เชน ในปท่ีผานมา แตหากไมมีการเรียกรอง

คาเสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน มิไดเกิดจากความ

ประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึง

คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัย

ในอัตราปกติ 

ขอ 9. การโอนรถยนต 
เม่ือผูเอาประกันภัยไดโอนรถใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอา 

1



ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ี และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรม 

ประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยท่ียังเหลืออยู 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตอง

แจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตาม

สภาพความเสี่ยงภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป มิฉะน้ันผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความ

เสียหายสวนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุมครองท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยน้ี 
ขอ 10.  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับ

น้ี ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรอง

ประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและ

ใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
ขอ 11. การตีความกรมธรรมประกันภัย 

ขอความท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยน้ี รวมท้ังเอกสารแนบทาย และเอกสาร

ประกอบใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว  

ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับ

เม่ือ 

12.1    วันท่ี เวลา ท่ีระบุไวในตาราง 

12.2    มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

12.2.1   บริษัทเปนผูบอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดดวย

การสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัท

ทราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนด

ดังกลาว 

ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย

สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 

12.2.2   ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก : ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม

ประกันภัยน้ีได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมี

ผลใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทไดรับหนังสือบอก

เลิก หรือวันท่ีระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด 

ในกรณีน้ีผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ย 

ประกันภัยท่ีระบุไวขางลาง 
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย

ประกันภัยเต็มป 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย

ประกันภัยเต็มป 

จํานวนวัน

ประกันภัย 

รอยละของเบี้ย

ประกันภัยเต็มป 

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 

 
หมวดความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อัน

เกิดแกบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบัติเหตุ

อันเกิดจากรถยนตท่ีใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน้ัน ในระหวาง

ระยะเวลาประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ดังน้ี 

1.1  ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความ

เสียหายที่แทจริงท่ีผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกนั้น 
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 100,000 

บาทตอคน แตหากการเสียชีวิตน้ันทําใหมีผูขาดไรอุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใชคา

สินไหมทดแทนตอการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน 
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 

300,000 บาทตอคน  
ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต

มากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะรวมเฉล่ียจายเทาๆกัน อยางไรก็ตาม ความรับผิด

ของบริษัทตอคนจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนที่ระบุไวในตาราง และความรับ

ผิดของบริษัทตอครั้งในกรณีมากกวาหนึ่งคน จะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งท่ี

ระบุไวในตาราง 

ทุพพลภาพถาวร ในท่ีน้ีหมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาท่ีการ

งานใดๆในอาชีพประจํา และอาชีพอื่นๆไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 น้ี ไมรวมถึงผูขับขี่ท่ีเปนฝายที่จะตอง

รับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา และบุตรของผู

ขับขี่น้ัน 

1.2  ความเสียหายตอทรัพยสิน  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความ

เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

และความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวในตาราง 
ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง 
(ก)  ทรัพยสินท่ีผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ท่ีเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส 

บิดา มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่น้ันเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม 

หรือครอบครอง 

(ข)  เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่

อยูใตส่ิงดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือนํ้าหนักบรรทุก

ของรถยนต 
(ค) สัมภาระหรือทรัพยสินอื่นใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต หรือทรัพยสินท่ี บรรทุกอยู

ในรถยนต หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลง จากรถยนต หรือทรัพยสินท่ีรถยนตกําลังยกจาก

ท่ีหน่ึงไปยังอกีท่ีหน่ึง 

(ง) ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่

บรรทุกอยูในรถยนต เวนแตการรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต หรือการรั่วไหลของ

แก็สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต 
ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก 

ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละคร้ัง ดังน้ี 

 (ก)  2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรพัยสิน ในกรณีท่ีใชรถยนตในเวลาเกิด

อุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง 

 (ข)  ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง 

(ค)  2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณีเปน

การประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบ

ของผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ท่ีระบุชื่อในกรมธรรมประกันภยั 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเกินหนึ่งขอ ให

ถือวาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองตาม (ก) (ข) และ (ค) 

บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เม่ือบริษัทไดจายเงินท่ีผูเอาประกันภัยตอง

รับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือ

เรียกรองจากบริษัท 
ขอ 3.  คาใชจายในการตอสูคดี 

2



ถาผูเอาประกันภัย ถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยน้ีมีการ

คุมครอง บริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย โดยคาใชจายของบริษัท เวนแตบริษัท

ไดชดใชสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินความคุมครองกอนมีการฟองรองแลว 
ขอ 4.  การคุมครองความรับผิดของผูขับข่ี 

บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย 

เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเงื่อนไขวา 

4.1  บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใต

ขอกําหนดตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

4.2  บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือ

ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทาน้ัน 
ขอ 5.  การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร 

กรมธรรมประกันภัยน้ีใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เม่ือผูโดยสารนั้น

จะตองรับผิดจากรถยนตท่ีใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน้ัน ท้ังน้ี

เฉพาะเทาท่ีมีการประกันภัยไว โดยมีเงื่อนไขวา บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหม

ทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคา

สินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทาน้ัน 
ขอ 6.  การคุมครองนายจาง 

กรมธรรมประกันภัยน้ีใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย เม่ือ

นายจางจะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ท้ังน้ี

เฉพาะเทาท่ีมีการประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา 

6.1    นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยน้ี 

6.2    นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยอื่น 

 เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับชดใชน้ันไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคา 

สินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทาน้ัน 

6.3    การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท 

ขอ 7.  การยกเวนท่ัวไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก 

7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง 

7.2  การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใช

ขนยาเสพติด เปนตน 

7.3  การใชในการแขงขันความเร็ว 

7.4  การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไว

กับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบหามลอเชื่อมโยงถึง

กัน 

7.5  ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลว ความรับ

ผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น 

7.6   การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา 

150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

ขอ 8.  ขอสัญญาพิเศษ  ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดท่ีระบุไวในตาราง บริษัทจะ

ไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง

ของผูเอาประกันภัย หรือขอ 7.1  7.2  7.3  7.4  7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของ

หมวดเงื่อนไขท่ัวไป เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ 

สวนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับ

ผิดท้ังตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้ 

ในกรณีท่ีบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยน้ีตอผู

เอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใน

ความรับผิดท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใช

จํานวนเงินท่ีบริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจาก

บริษัท 

 

หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม 
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 

รถยนตสูญหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตหรือสวนหนึ่งสวนใด

ของรถยนต รวมท้ังอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือส่ิงท่ีติดประจําอยูกับตัวรถยนตตามมาตรฐาน

ท่ีติดตั้งมากับรถยนตโดยโรงงานประกอบรถยนตหรือศูนยจําหนายรถยนต และใหรวมถึง

อุปกรณเครื่องตกแตงท่ีไดทําเพิ่มขึ้นและผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบดวยแลว สูญ

หายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอก

ทรัพย หรือเกิดความเสียหายตอรถยนตอันเกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายาม

กระทําความผิดเชนวาน้ัน 

รถยนตไฟไหมบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตเกิดความเสียหายจากไฟ

ไหม ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมท่ีเปนผลสืบเน่ืองจากสาเหตุ

ใดๆก็ตาม  
ขอ 2. การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต 

2.1 ในกรณีรถยนตสูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย และ

ยักยอกทรัพย บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไวใน

ตาราง โดยผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณีตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหแก

บริษัททันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตน้ันเปนอันสิ้นสุด ใน

กรณีท่ีบริษัทไดรับรถยนตคืนมาแลว บริษัทตองมีหนังสือแจงใหผูเอาประกันภัยทราบทาง

ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับรถยนตคืนมา ตามที่อยูครั้งสุดทายที่ผูเอา

ประกันภัยแจงใหบริษัททราบ และบริษัทยินยอมใหผูเอาประกันภยัใชสิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนตคืน โดยผูเอาประกันภัยตองคืนเงินท่ีไดรับชดใชไปท้ังหมด

ใหแกบริษัท ถารถยนตน้ันเกิดความเสียหายบริษัทตองจัดซอมใหโดย

คาใชจายของบริษัทกอนคืน 

2.1.2    สละสิทธิไมขอรับรถยนตคืน 

ท้ังน้ีผูเอาประกันภัยจะตองแจงการใชสิทธิใหบริษัททราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือแจงจากบริษัท ถาผูเอาประกันภัยไมแจงขอใชสิทธิภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน 

2.2 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน

เอาประกันภัย ท่ีระบุไวในตาราง  

รถยนตเสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูใน

สภาพเดิมได หรือเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนตในขณะเกิดความเสียหาย 

ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไวไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะที่เอา

ประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี ตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหแก

บริษัททันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตน้ันเปนอันสิ้นสุด 

2.3 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย

บางสวน บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปล่ียนรถยนตซึ่งมี

สภาพเดียวกันแทนได ท้ังน้ีรวมท้ังอุปกรณของรถยนตน้ัน หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความ

เสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได 

ในการซอมรถยนตหรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอม

โดยอูกลางการประกันภัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัยออกใบแตงตั้งให 

ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองส่ังอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกิน

กวาราคานําเขาท่ีสงมาทางเรือ 
ขอ 3. การดูแลขนยาย 

เม่ือมีความเสียหายตอรถยนตท่ีเกิดจากไฟไหม บริษัทจะจายคาดูแลรักษารถยนต 

และคาขนยายรถยนตท้ังหมด นับแตวันเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม หรือการชดใชคา

สินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบของคาซอมแซม 
ขอ 4. การสละสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต เม่ือบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดย

ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตน้ัน เวน

แตการใชโดยบุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การ

บํารุงรกัษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เม่ือรถยนตไดสงมอบใหเพื่อรับบริการนั้น 

ขอ 5. การยกเวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม การประกันภัยน้ีไมคุมครองความสูญหาย หรือ

ไฟไหมอันเกิดจาก 
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5.1  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดย

บุคคลไดรับมอบหมายหรือครอบครองรถยนตตามสัญญาเชา สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญา

จํานํา หรือโดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกลาวขางตน 

5.2  การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง 

 
 

 

 

 

หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต 
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 
          ความเสียหายตอรถยนต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ระหวางระยะเวลาประกันภัยตอรถยนตรวมท้ังอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือส่ิงท่ีติดประจําอยู

กับตัวรถยนตมาตรฐานที่ติดตั้วมากับรถยนตโดยโรงงานประกอบรถยนตหรือศูนยจําหนาย

รถยนตและใหรวมถึงอุปกรณเครื่องตกแตงท่ีไดทําเพิ่มขึ้นและผูเอาประกันภัยไดแจงให

บริษัททราบดวยแลว แตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม 

          ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไวในตาราง 

         ไฟไหม ในท่ีน้ีหมายถึง ความเสียหายตอรถยนตท่ีเปนผลมาจากไฟไหม ไมวาจะเปน

การไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมท่ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนใด 
ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต 

2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน

เอาประกันภัย ท่ีระบุไวในตาราง ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไวไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคา

รถยนตในขณะที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณีตองโอน

กรรมสิทธิ์รถยนตใหแกบริษัททันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนต

น้ันเปนอันสิ้นสุด 

รถยนตเสยีหายสิ้นเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนตไดรับความเสียหายจนไมอาจซอม 

ใหอยูในสภาพเดิมได หรือเสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคารถยนต 

ในขณะเกิดความเสียหาย 

2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง  บริษัทและ

ผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม 

หรือเปล่ียนรถยนตซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได ท้ังน้ี รวมท้ังอุปกรณของรถยนตน้ัน 

หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได 

ในการซอมรถยนต หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอม

โดยอูกลางกรมการประกันภัย ท่ีกรมการประกันภัยออกใบแตงตั้งได 

ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองสั่งอะไหลจาก

ตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคานําเขาท่ีสงมาทางเรือ 
ขอ 3. การดูแลขนยาย 
          เม่ือรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ี บริษัทจะ

จายคาดูแลรักษารถยนต และคาขนยายรถยนตท้ังหมดนับแตวันเกิดเหตุ จนกวาการ

ซอมแซม หรือการชดใชคาสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอย

ละยี่สิบของคาซอมแซม 

ขอ 4. ความเสียหายสวนแรก ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบติัเหตุแตละครั้ง 

ดังน้ี 

(ก)  1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิไดเกิดจากการชน หรือควํ่า หรือกรณีท่ี

เกิดจากการชนแตผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีก

ฝายหนึ่งได 

(ข) ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหายดังระบุไวในตาราง 

(ค) 6,000 บาทแรกของความเสียหายตอรถยนต ท่ีเกิดจากการชน การควํ่า ในกรณี

เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย

ในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใชผูขับขี่ท่ีระบุชื่อในกรมธรรมประกันภัย 

ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบตามขอตางๆ ดังกลาวเกินกวาหนึ่งขอ ใหถือ

วาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น 

ผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความ

เสียหายนั้น เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอกและรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่ง

มีผลทําใหบริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได 

          ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองตาม (ก) (ข) และ (ค) 

บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เม่ือบริษัทไดจายเงินท่ีผูเอาประกันภัยตอง

รับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือ

เรียกรองจากบริษัท 
ขอ 5. การรักษารถยนต    
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบอุบัติเหตุ

อ่ืน เน่ืองจากการใชรถยนตกอนท่ีจะมีการซอมแซมตามที่จําเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแล 

เม่ือรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 
ขอ 6. การสละสิทธิ 
          ในกรณีท่ีมีความเสียหายตอรถยนต เม่ือบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดยไดรับความ

ยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตน้ัน เวนแตการใช

โดยบุคคลของสถานใหบริการเกี่ยวกับการซอมแซมรถ การทําความสะอาดรถ การ

บํารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม  เม่ือรถยนตไดสงมอบใหเพื่อรับบริการนั้น 
ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

7.1  การเส่ือมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต 

7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของ

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ 

7.3  ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกนํ้าหนัก หรือจํานวน

ผูโดยสารเกินกวาท่ีไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบติัเหตุ 

7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแตกรณี

มีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอื่นของรถยนตในเวลาเดียวกัน 

7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดการใชรถยนตน้ัน

เกิดจากบริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาท่ีควรจะเปน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง 

8.2 การใชรถยนตไปในทางท่ีผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือ

ใชขนยาเสพติด เปนตน 

8.3 การใชในการแขงขันความเร็ว 
ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไว

กับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน 

9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 

9.3  การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา 

150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดรับแตถูกตัดสิทธิ

ตามกฎหมาย หรือใชใบขบัขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต 

          การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไมนํามาใชในกรณีท่ีมีความเสียหายตอรถยนต

ท่ีเกิดขึ้น และมิใชความประมาทของผูขับขี่รถยนตท่ีเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ี 

          แตในกรณีท่ีเปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ การยกเวนตาม 9.4 จะไม 

นํามาใชบังคับ หากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ท่ีถูกระบุชื่อในกรมธรรม

ประกันภัย 
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