
 
 

เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พ.ร.บ.) 
กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 ภายใตก้ารคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหสั้ญญาต่อผูเ้อา
ประกนัภยัดงัต่อไปน้ี :- 
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกนัภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอาประกนัภัยช าระเบีย้ประกนัภัยแล้ว 
 การช าระเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ตวัแทนประกนัภยั พนักงานหรือนายหนา้ประกนัภยัผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใหรั้บช าระเบ้ียประกนัภยั ตลอดจน
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษทั ให้ถือว่าเป็นการช าระเบ้ียประกนัภยัแก่
บริษทัโดยถูกตอ้ง 
ข้อ 2. นิยามศัพท์  กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“บริษทั” หมายความวา่ บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“ผูเ้อาประกนัภยั” หมายความวา่ บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
“ผูป้ระสบภยั” หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัเน่ืองจากรถท่ีใชห้รืออยู่ในทาง หรือเน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุก หรือ

ติดตั้งในรถนั้นและหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัซ่ึงถึงแก่ความตายดว้ย 
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“ตาราง” หมายความวา่ ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
“รถ” หมายความวา่ รถท่ีเอาประกนัภยัซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวใ้นตาราง 
“อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง” หมายความวา่ เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนัซ่ึงเกิดจากสาเหตุอนัเดียวกนั 
ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6. บริษทัจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามยัของผูป้ระสบภยั

ในนามผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูป้ระสบภยั เน่ืองจากรถท่ีใชห้รืออยู่ในทาง หรือเน่ืองจากส่ิงท่ี
บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัดงัน้ี 

 3.1 ผูป้ระสบภยั 
3.1.1 ในกรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยั แต่ไม่ถึงกบัสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพอยา่งถาวร ตามขอ้ 3.1.2 บริษทัจะ

จ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอ่ืนท่ีผูป้ระสบภยัสามารถเรียกร้องไดต้ามมูลละเมิดตามความเสียหายท่ีแทจ้ริงแต่ไม่
เกิน 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน 

3.1.2 ในกรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยั ในกรณีใดกรณีหน่ึง บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินคุม้ครอง ดงัน้ี 
(1) กรณีทุพพลภาพอยา่งถาวร บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหน่ึงคน   
(2) กรณีสูญเสียมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือแขนสองขา้ง หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือขาสองขา้ง หรือสายตาสองขา้ง(ตา

บอด) บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(3) กรณีสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ แขนหน่ึงขา้ง เทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ ขาหน่ึงขา้ง สายตาหน่ึงขา้ง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 

กรณีข้ึนไป บริษทัจะจ่ายสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(4) กรณีสูญเสียมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือแขนหน่ึงขา้ง หรือเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือขาหน่ึงขา้ง หรือสายตาหน่ึงขา้ง

(ตาบอด) กรณีใดกรณีหน่ึง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(5) กรณีหูหนวก เป็นใบห้รือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวยัวะสือพนัธ์ุหรือความสามารถสืบพนัธ์ุ จิต

พิการอยา่งติดตวั หรือเสียอวยัวะอ่ืนใด บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหน่ึงคน 
(6) กรณีสูญเสียน้ิวตั้งแต่ขอ้น้ิวข้ึนไป ไม่วา่น้ิวเดียวหรือหลายน้ิว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาทต่อหน่ึงคน 
กรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัหลายกรณี บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินคุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีมีจ านวนเงินคุม้ครองท่ี

สูงกวา่ 



3.1.3 ในกรณีเสียชีวติ บริษทัจะชดใชค่้าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหน่ึงคน 
3.1.4  ในกรณีไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.1 และต่อมาไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.2 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ 

3.1.2 แต่หากเป็นกรณีไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.1 และต่อมาไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 3.1.3 หรือทั้ งขอ้ 3.1.2 และขอ้ 
3.1.3 บริษทัจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน 

3.1.5   ในกรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั วนัละ 200 บาท จ านวน
รวมกนัไม่เกิน 20 วนั เป็นค่าเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากความคุม้ครองท่ีระบุในขอ้ 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 และขอ้ 3.1.4 

3.1.6    กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูเ้อาประกนัภยั หรือบุคคลในครอบครัวของผูเ้อาประกันภยั ซ่ึงมิใช่ผูข้บัข่ี ทั้งน้ีในกรณีผูข้บัข่ีเป็นฝ่ายท่ี
ตอ้งรับผดิต่ออุบติัเหตุ ใหน้ าความในขอ้ 3.1.1 ขอ้ 3.1.2 ขอ้ 3.1.3 ขอ้ 3.1.4 และขอ้ 3.1.5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

3.1.7    กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัข่ีรถคนัท่ีเอาประกนัภยั และเป็นฝ่ายท่ีตอ้งรับผดิต่ออุบติัเหตุหรือไม่มีผูใ้ดตอ้งรับผดิตามกฎหมายต่อผู ้
ขบัข่ีท่ีเป็นผูป้ระสบภยั บริษทัจะรับผดิจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบ้ืองตน้เท่านั้น 

  ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ไม่เกินจ านวนคุม้ครองสูงสุดต่อหน่ึงคน และรวมกนัแลว้ไม่เกิน
จ านวนเงินคุม้ครองสูงสุดต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ังท่ีระบุไวใ้นรายการท่ี 4 ของตาราง 

ข้อ 4. ค่าเสียหายเบ้ืองต้น  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6. บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายโดยไม่ตอ้งรอ
การพิสูจน์ความรับผดิใหเ้สร็จส้ินภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี :-  
4.1 กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย บริษทัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของ
ผูป้ระสบภยัตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน 
4.2 กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้จ านวน 35,000 บาท ต่อ
หน่ึงคน 
 (ก) ตาบอด (ข) หูหนวก (ค) เป็นใบ ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
 (ง) สูญเสียอวยัวะสืบพนัธุ์    (จ) เสียแขน ขา มือ เทา้ น้ิว  (ฉ) เสียอวยัวะอ่ืนใด 
 (ช) จิตพิการอยา่งติดตวั (ซ) ทุพพลภาพอยา่งถาวร 
4.3 กรณีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อชีวติ บริษทัจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการศพของผูป้ระสบภยัตาม
จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน 
4.4 จ านวนตามขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 รวมกนั หรือจ านวนขอ้ 4.1 และขอ้ 4.3 รวมกนั แต่หากผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 4.1 ,4.2 
และขอ้ 4.3 หรือไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 4.2 และขอ้ 4.3 ใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบ้ืองตน้รวมกนัไม่เกินจ านวน 65,000 บาท 
4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคนัข้ึนไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยั บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามขอ้ 4.1 ,4.2 ,4.3 หรือขอ้ 4.4 
แลว้แต่กรณี ให้แก่ผูป้ระสบภยัซ่ึงอยู่ในรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทั  แต่ถา้ผูป้ระสบภยัมิใช่เป็นผูซ่ึ้งอยู่ในรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั ความเสียหายเบ้ืองตน้ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 3. 

ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น  ผูป้ระสบภยัตอ้งร้องขอค่าเสียหายเบ้ืองตน้ต่อบริษทัภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีมีความเสียหายเกิดขั้น และตอ้งมี
หลกัฐานดงัน้ี 
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 

  5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลกัฐานการแจง้หน้ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
  5.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการ

เป็นผูอ้อกใหท่ี้สามารถพิสูจน์ไดว้า่ ผูท่ี้มีช่ือในหลกัฐานนั้นเป็นผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี 
  ในกรณีท่ีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดตามขอ้ 4.2 นอกจากตอ้งยื่นหลกัฐานตามขอ้ 5.1.1 และขอ้ 5.1.2 

แลว้ให้ยื่นใบรับรองแพทยห์รือความเห็นแพทย ์หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีระบุว่าเป็นผูป้ระสบภยัซ่ึงไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว 
พร้อมทั้งส าเนาบนัทึกประจ าวนัของพนักงานสอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงว่าผูน้ั้นไดรั้บความเสียหายจากการประสบภยัจากรถ
เพ่ิมเติมดว้ย 

5.2 ความเสียหายต่อชีวติ 
5.2.1    ส าเนามรณบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด ซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าผูท่ี้มีช่ือในหลักฐานนั้ นเป็น
ผูป้ระสบภยั 



5.2.2    ส าเนาบนัทึกประจ าวนัในคดีของพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่ผูน้ั้นถึงแก่ความตามเพราะการประสบภยัจากรถ 
5.2.3    การร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามขอ้ 5.1 และขอ้ 5.2 รวมกนัใหมี้หลกัฐานตามขอ้ 5.1 และขอ้ 5.2 

ข้อ 6. การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ  ในกรณีรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทัประสบอุบติัเหตุชนกบัรถ
อ่ืน ซ่ึงมีการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถดว้ย เป็นเหตุให้ผูป้ระสบภยัไดรั้บอนัตรายต่อชีวิตร่างกาย บริษทั
ตกลงจะส ารองจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั ซ่ึงโดยสารมาในรถ หรือก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงจากรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทั ดงัน้ี 
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับกรณีไดรั้บบาดเจบ็ 
6.2 ค่าทดแทนกรณีสูยเสียอวยัวะจ านวนเงินตามขอ้ 3.1.2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวติหรือค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพอยา่งถาวร เป็นจ านวนเงิน 
300,000 บาท ต่อหน่ึงคน 
6.3 ค่าชดเชยรายวนักรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น วนัละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วนั 
6.4 ขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 รวมกนัจ านวนเงินตามขอ้ 3.1.4 
  ส าหรับผูป้ระสบภยัท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษทัและผูรั้บประกนัภยัรถอ่ืนจะร่วมกนัส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน  
ค่าชดเชยรายวนั หรือค่าปลงศพตามวรรคตน้ โดยเฉล่ียฝ่ายละเท่าๆกนั 

   เม่ือมีการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพตามเง่ือนไขน้ีแลว้ หากปรากฏวา่อุบติัเหตุนั้น
เกิดจากความประมาทของผูอ่ื้น มิใช่ผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสารรถท่ีเอาประกนัภยัไวก้บับริษทัแลว้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะไล่เบ้ียเอาค่ารักษาพยาบาล ค่า
ทดแทน ค่าชดเชยรายวนั หรือค่าปลงศพท่ีบริษทัไดส้ ารองจ่ายไปคืนจากบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถท่ีเป็นฝ่ายตอ้งรับผดิตามกฏหมายนั้น 

   ในทางกลบักนัหากบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถอ่ืนไดส้ ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวนั หรือค่าปลงศพใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัหรือทายาทของผูป้ระสบภยัท่ีโดยสารมา หรือก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงจากรถท่ีตนรับประกนัภยัไว ้หรือผูป้ระสบภยัท่ีอยู่นอกรถแลว้
และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูข้บัข่ี หรือผูโ้ดยสารรถคนัท่ีเอาประกันภยัไวก้ับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษทัผูรั้บประกนัภยัรถอ่ืน ซ่ึงไดส้ ารองจ่ายสินไหมทดแทน ภายในก าหนด 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่  บริษทัจะถือว่าบุคคลใด ซ่ึงขบัข่ีรถโดยไดรั้บความยินยอมจากผูเ้อาประกันภยัเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกันภยัเอง และ
บุคคลนั้นตอ้งปฏิบติัตนเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครอง เม่ือผูโ้ดยสารนั้นจะตอ้งรับผดิจากรถท่ีใช ้หรืออยูใ่นทางหรือ
ส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 

ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหตุ  เม่ือมีความเสียหายต่อผูป้ระสบภยัจากรถ ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัข่ีตอ้ง 
 9.1 แจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 
 9.2 ส่งต่อใหบ้ริษทัทนัทีเม่ือไดรั้บหมายศาล หรือค าส่ัง หรือค าบงัคบัของศาล 
 9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษทัทราบทนัทีเม่ือมีการด าเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อนัอาจท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดป้ฏิบติัตามขอ้น้ีบริษทัอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูเ้อาประกนัภยัเพ่ือความเสียหายใดๆ อนัเกิด
จากการนั้น เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะพิสูจน์ไดว้า่จะไม่สามารถปฏิบติัได ้

ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง 
 10.1 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสั้ญญาว่าจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บุคคลใดโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 

เวน้แต่ความเสียหายนั้น ผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายและบริษทัไม่จดัการต่อการเรียกร้องนั้น 
 10.2 บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการต่อสู้คดี 
 10.3 บริษทัมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษทัในนามของผูเ้อาประกนัภยั ในการน้ีผูเ้อาประกันภยัตอ้งให้

ขอ้เทจ็จริงและใหค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัตามสมควร 
 10.4 เม่ือบริษทัไดใ้ชค่้าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนท่ีบริษทัตอ้งรับผดิตามขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ตามแต่กรณีแลว้ก่อนด าเนินคดีทางศาลบริษทัไม่

ตอ้งรับผดิชอบต่อสู้คดีแทนผูเ้อาประกนัภยั 
 10.5 กรณีบริษทัปฏิเสธการชดใชค่้าสินไหมทดแทน ผูเ้สียหายไดน้ าคดีข้ึนสู่ศาลหรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เม่ือศาลพิพากษา

หรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้บริษัทแพค้ดีบริษทัจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
พร้อมดอกเบ้ียในฐานะลูกหน้ีผดินดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผดินดั 



ข้อ 11. การแจ้งความ  เม่ือมีการกระท าความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซ่ึงท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
แจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจโดยไม่ชกัชา้ 

ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี  ถา้ผูเ้อาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซ่ึงการประกันภัยน้ีมีการคุ้มครอง บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผูเ้อา
ประกนัภยัโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ข้อ 13. การโอนรถ  ในกรณีท่ีรถท่ีเจา้ของได้เอาประกันภยัไวก้ับบริษทั ได้โอนไปยงับุคคลอ่ืนให้ผูไ้ดม้าซ่ึงรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผูเ้อา
ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น และบริษทัตอ้งรับผดิชอบตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ี
ยงัเหลืออยู ่

ข้อ 14. การใช้รถ  กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไวใ้นตาราง ซ่ึงท าให้การเส่ียงภัยเพ่ิมข้ึน ผูเ้อาประกันภัยต้องชดใช้
ค่าเสียหายคืนใหบ้ริษทัตามจ านวนท่ีบริษทัไดจ่้ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท  

ข้อ 15. การเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย   
 15.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ

รับ ถึงผูเ้อาประกันภัยตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจง้ให้ทราบในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย โดยหักเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

 15.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน 
ตามอตัราคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี 

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

เบ้ียประกนัภยัคืนร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0 
 
ข้อ 16. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการ อนุญาโตตุลาการ 
บริษทัตกลงยินยอมและให้ท  าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย  ความหมายและเจตนารมณ์ของขอ้ความท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งเอกสารแนบทา้ยและ
เอกสารประกอบใหตี้ความตามท่ีนายทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้

ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกนัภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอนัเกดิจาก 
 18.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศตัรู การสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็นการท าสงคราม (จะไดป้ระกาศสงคราม

หรือไม่ก็ตาม) 
 18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวติัการต่อตา้นรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลงัทหารหรือโดย

ประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุน่วายถึงขนาดหรือเท่ากบัการลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล 
 18.3 วตัถุอาวธุปรมาณู 
 18.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอนัเกิดจากการเผาไหม้

เช้ือเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงคข์องขอ้สัญญาน้ีการเผาไหมน้ั้นรวมถึงกรรมวธีิใดๆแห่งการแตกแยกปรมาณู ซ่ึงด าเนินต่อไป
ดว้ยตวัของมนัเอง 

 18.5 ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยกัยอก ฉอ้โกง กรรโชก ลกัทรัพย ์รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพยห์รือปลน้ทรัพย ์
 18.6 การใชน้อกประเทศไทย 
 18.7 การใชใ้นทางท่ีผดิกฎหมาย ไดแ้ก่ ใชร้ถไปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพยห์รือใชข้นยาเสพติด เป็นตน้ 
 18.8 การใชใ้นการแข่งขนัความเร็ว 
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ  ภายใตจ้  านวนเงินคุม้ครองผูป้ระสบภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ

ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เวน้แต่ขอ้ 18.1 ,18.2 ,18.3 ,18.4 ,18.5 และขอ้ 
18.6 เป็นขอ้ต่อสู้ผูป้ระสบภยัเพ่ือปฏิเสธความรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เม่ือบริษทัไดใ้ชค่้าสินไหมทดแทนไปแลว้ แต่บริษทัไม่ตอ้งรับ
ผดิตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีต่อผูเ้อาประกนัภยั เพราะกรณีดงักล่างขา้งตน้นั้นซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิต่อผูป้ระสบภยั
ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชจ้  านวนเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายไปนั้นคืนใหบ้ริษทัภายใน 7 วนั 


