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การประกันภัยรถยนต 
 
  รถยนตเปนพาหนะที่อํานวยความสะดวก และใหประโยชนแกมนุษยในดานการคมนาคม- 
ขนสงเปนอยางมาก  แตความสะดวกสบายที่ไดรับก็อาจนํามาซึ่งความเสียหาย ที่เปนผลมาจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากการใชรถยนต สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ฉะนั้น เพ่ือเปนการลดความสูญเสียที่เกิดข้ึน 
หนวยงานของราชการที่เก่ียวของจึงพยายามหาวิถีทางที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุใหไดมากที่สุด แตการปองกัน
มิใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย ยอมเปนเรื่องที่เปนไปไมได   อยางไรก็ตามบุคคลที่เก่ียวของก็มีทางที่จะบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดแกตนได ดวยการจัดใหมีการประกันภัยขึ้น 
  การประกันภัยรถยนต  เปนการประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง  ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดแบบ
ของความสมบูรณของสัญญาไว  ฉะนั้น การประกันภัยจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณ เมื่อคูกรณีแสดงเจตนาเสนอ
สนองถูกตองตรงกัน กลาวคือ เมื่อผูเอาประกันภัยแสดงเจตนาทําประกันภัยกับบริษัทและหากบริษัทตกลง
สนองรับการทําประกันภัยแลว สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณผูกพันคูสัญญา  แมบริษัทจะยังมิได
สงมอบกรมธรรมประกันภัย 
 
  ประเภทของการประกันภัย 

การประกันภัยรถยนตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1.การประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ 

การประกันภัยรถยนตประเภทนี้  เปนการประกันภัยที่ใชมาแตดั้งเดิมในประเทศไทย 
ซึ่งในการประกันภัยประเภทนี้จะคุมครองความรับผิด และความเสียหายตอรถยนตที่เกิดในระหวางการใช
หรือการขับขี่ของบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ใชหรือขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย  ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑ เง่ือนไข และขอยกเวน ที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย  
  ในการทําประกันภัยประเภทนี้  มีปจจัยที่เปนตัวกําหนดเบี้ยประกันภัย  ดังนี้ 

- ลักษณะการใชรถยนต  เชน  การใชสวนบุคคล รับจางสาธารณะ เพ่ือการพาณิชย  
เพ่ือการพาณิชยพิเศษ 

- ขนาด น้ําหนักบรรทุก หรือจํานวนผูโดยสารของรถยนต 
- อายุรถยนต 
- กลุมรถยนต         

 

  2.  การประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ 
 การประกันภัยรถยนตประเภทนี้   เปนการประกันภัยที่มีการพัฒนาข้ึนมาใหมใน 

ประเทศไทย โดยหลักการที่สําคัญสําหรับการประกันภัยประเภทนี้ คือ จะคุมครองความรับผิด หรือความ
เสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่ 

อยางไรก็ตาม แมความรับผิด หรือความเสียหายตอรถยนตจะเกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลอื่น 
ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดแตอยางใด  
บริษัทยังคงตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น เพียงแตผูเอาประกันภัยจะตองเขามารวมรับผิดในความ 



 

                                                                                      คําส่ังนายทะเบียนที่  166  /2543 ลงวันที่  18  สิงหาคม 2543 

2

เสียหายสวนแรกดวย  สวนความคุมครองใดบางที่ผูเอาประกันภัยจะตองเขามารวมรับผิดในจํานวนเงิน
ความเสียหายสวนแรก และความคุมครองใดบางที่ผูเอาประกันภัยไมตองเขามารวมรับผิดในจํานวนเงิน
ความเสียหายสวนแรกนั้น จะไดกลาวตอไปเมื่อถึงสวนความคุมครองนั้นๆ 

ในการทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่นั้น  ผูเอาประกันภัยสามารถระบุช่ือ 
ผูขับขี่ที่ไดรับความคุมครองไดถึง 2 คน แตจะระบุคนเดียวก็ได  

ในกรณีที่ระบุ 2 คนนั้น การคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย จะใชผูขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเปน
ฐานในการคํานวณเบี้ยประกันภัย    ซึ่งปจจัยที่ใชเปนตัวกําหนดความเสี่ยงสําหรับการประกันภัยระบุช่ือ 
ผูขับขี่ เพ่ิมเติมจากการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ก็คือ อายุของผูขับขี่ 

 โดยมีการแบงชวงอายุของผูขับขี่จากชวงที่มีความเสี่ยงภัยนอยไปยังชวงที่มีความเสี่ยงภัย
มาก เปน 4 ชวงอายุ ดังนี้ 

- อายุ 36-50 ป 
- อายุเกิน 50 ปข้ึนไป 
- อายุ 25-35 ป 
- อายุ 18-24 ป  
สําหรับรถยนตที่ผูเอาประกันภัยจะนํามาทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไดนั้น จะตอง

เปนรถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลเทานั้น  รถยนตที่ใชรับจางสาธารณะ หรือใชเพ่ือการพาณิชย  หรือใชเพ่ือ
การพาณิชยพิเศษ ไมสามารถทําประกันภัยประเภทดังกลาวได  ดังนั้น  รถยนตที่จะสามารถทําประกันภัย
ประเภทระบุช่ือผูขับขี่ได จึงจํากัดไวเพียง 3 ประเภทเทานั้น  คือ  รถยนตนั่งสวนบุคคล  รถยนตโดยสาร
สวนบุคคล และรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
 
  ประเภทความคุมครอง 
  จากที่กลาวมาขางตนแลววา การประกันภัยรถยนตในปจจุบันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่ และการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ แต 
ไมวาจะเปนการประกันภัยประเภทใดก็ตาม ตางก็จะแบงความคุมครองออกเปน 2 สวนเหมือนกัน ดังนี้
  1.ความคุมครองตามกรมธรรมหลัก ซึ่งจะแบงเปน 
  1.1.ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก   ในสวนความคุมครองนี้  บริษัท 
ผูรับประกันภัยจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก หากวาความเสียหายที่เกิดข้ึน
แกบุคคลภายนอกนั้น  ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย  ซึ่งความคุมครองในสวนนี้ 
จะแบงเปน  

(ก) ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
ความคุมครองในสวนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนี้  

ไดนําเอาความคุมครองความรับผิดตอความบาดเจ็บ มรณะ (บจ.)  และความคุมครองความรับผิดตอ 
ผูโดยสาร (ผส.) เดิม มารวมเปนความคุมครองเดียว     ดังนั้น  บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครอง 
ในสวนนี้ จึงรวมถึงทั้งบุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอาประกันภัย  และบุคคลภายนอกที่โดยสาร 
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อยูในหรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยดวย 
  แตอยางไรก็ตาม บุคคลดังตอไปนี้จะไมไดรับความคุมครองตาม 1.1 (ก) 
       - ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 

     - คูสมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจางในทางการที่จางของผูขับขี่นั้น 
  สําหรับจํานวนเงินคุมครองในสวนของความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยนี้  
จะคุมครองเฉพาะจํานวนเงินคาเสียหายสวนที่เกินกวาจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตามกรมธรรมคุมครอง 
ผูประสบภัยจากรถ ซึ่งอาจจะเปนจํานวนเงินสวนที่เกิน 50,000 บาท หรือสวนที่เกิน 80,000 บาทก็ได แลว
แตวาความเสียหายนั้นจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถสูงสุดเทาใด  

นอกจากนั้นจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตอคนและตออุบัติเหตุแตละครั้ง ที่ระบุไวตามความ 
คุมครองสวนนี้นั้น หมายถึง จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดของบริษัทสําหรับความคุมครองในสวนนี้โดยตรง 
ไมเก่ียวของกับสวนความคุมครองอื่น   ฉะนั้น จะไมมีการนําเอายอดเงินความคุมครองสวนอื่น มาหักออก
จากจํานวนเงินความคุมครองในสวนนี้ เชน หากกรมธรรมระบุความคุมครองในสวนนี้ไววา “ความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย อนามัย เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 100,000 บาท/คน  10,000,000 บาท /
ครั้ง”         ตอมารถยนตคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุชนผูอ่ืนถึงแกความตาย  คิดเปนคาเสียหายตามมูล
ละเมิดได 200,000 บาท   เมื่อทายาทของผูเสียชีวิตไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัทซึ่งรับประ
กันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถมาเต็มจํานวน  80,000  บาทแลว        บริษัทซึ่งรับประ
กันภัยตามกรมธรรมนี้จะนําเงินจํานวน 80,000 บาทที่ทายาทไดรับมาแลว  มาหักออกจากจํานวนเงินเอา
ประกันภัย 100,000 บาทตามกรมธรรมนี้  เพ่ือที่จะชดใชเพียง 100,000–80,000 = 20,000 บาท ไมได 
บริษัทซึ่งรับประกันภัยตามกรมธรรมนี้จะตองจายเต็มจํานวน 100,000 บาท 

ในสวนของความคุมครองชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกนี้ แมจะเปนกรณีที่ทํา
ประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไว และความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนั้นเปน
ความรับผิดตามกฎหมายของผูขับขี่ ซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือไวในกรมธรรมก็ตาม บริษัทก็ยังคงผูกพันรับผิด
ตอความเสียหายของบุคคลภายนอกนั้นเต็มจํานวน  โดยผูเอาประกันภัยไมตองเขามารวมรับผิดในจํานวน
ความเสียหายสวนแรกเอง ดังเชนความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตาม (ข)   ทั้งนี้  เนื่องจาก
ความคุมครองนี้ เปนความคุมครองสวนที่เกินจากความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงถือเสมือนเปนความเสียหายสวนแรกที่ 
ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเองอยูแลว 

(ข) ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก

ตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
แตทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครองตาม 1.1 (ข) 
- ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ  

คูสมรส บิดามารดา บุตร ของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม 
ครอบครอง 
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- เครื่องช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่อยู 
ใตส่ิงดังกลาวอันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือน้ําหนักบรรทุกของรถยนต 
  - ทรัพยสินที่บรรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต 

ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ และไปเกิดอุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  เปนความรับผิดตามกฎหมายของผูขับขี่
รถยนตคันเอาประกันภัย แตผูขับขี่นั้นมิใชผูขับขี่ที่ระบุไวในกรมธรรมแลว บริษัทยังคงตองรับผิดตอบุคคล
ภายนอกเต็มจํานวน แตเมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปเต็มจํานวนแลว บริษัทสามารถ
เรียกจํานวนเงินความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองคืนจากผูเอาประกันภัยไดตาม
จํานวนที่จายไปจริงแตไมเกิน 2,000 บาท  

ในสวนของความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกตาม 1.1 นี้    ไดมีการตัดขอ 
ยกเวนเรื่องใบอนุญาตขับขี่ออก  ดังนั้น แมผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่จะไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท 
ก็ยังคงตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวน  และจะเรียกจํานวนเงินที่ตนไดจายไปคืนจากผูเอา 
ประกันภัยในภายหลังไมไดดวย   ซึ่งจะตางจากรางเดิมที่บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดในสวนความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกได ขณะที่ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย  บริษัทจะตอง 
ชดใชใหแกบุคคลภายนอกไปกอนแลวจึงมาเรียกจํานวนเงินที่ตนจายไปคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง 

 
ความคุมครองตอรถยนต  
เดิมในสวนความคุมครองตอรถยนตจะมีการจัดความคุมครองตามประเภทของภัย 

ที่จะเกิดแกรถยนตออกเปน 6  ความคุมครอง ไดแก ความคุมครองที่เกิดจากภัย 
- การชน (กช.) 
- ลักทรัพยทั้งคัน (ลท.) 
- ลักทรัพยทั้งคันโดยลูกจาง (ลจ.) 
- ลักทรัพยอุปกรณ (ลอ.) 
- จลาจล (จจ.) 
- ภัยอื่น 
โดยผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามประเภทของภัยที่ตนมีความเสี่ยง

ได  ซึ่งหากผูเอาประกันภัยมิไดซื้อความคุมครองภัยใดไว   ก็จะมีการออกเอกสารแนบทายยกเวนความ
เสียหายที่เกิดจากภัยนั้นไว   แตเมื่อมีการปรับโครงสรางอัตราเบี้ยกันภัยใหมในครั้งนี้   ไดมีการจัดแบง
ความคุมครองออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ  ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต  และความคุมครอง 
รถยนตสูญหาย ไฟไหม 
   

1.2 ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต 
ความคุมครองความเสียหายตอรถยนตนี้  จะไมมีการแยกซื้อ หรือไมซื้อภัยหนึ่งภัยใด 

ดังเชนแตกอน ดังนั้นความเสียหายตอรถยนตไมวาจะเกิดจากภัยที่เดิมเรียกวา การชน จลาจล  หรือภัย 
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อ่ืนใดก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครองในสวนนี้ (เวนแตความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม)   โดยบริษัทจะ 
ชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภัย ตอรถยนต รวมทั้งอุปกรณ  
เครื่องตกแตง หรือส่ิงที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต   

ในกรณีที่เปนการทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่แลว หากรถยนตคันดังกลาวไปเกิด 
อุบัติเหตุพลิกคว่ําหรือมีการชนเกิดขึ้น ทําใหรถยนตไดรับความเสียหายในขณะที่มีบุคคลอื่นซึ่งมิใชบุคคล
ที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว บริษัทก็ยังคงผูกพันตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ภายใต
เง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเอง เปนจํานวน 6,000 บาท    เวนแต
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย   และผูเอาประกันภัย
สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได 
  สําหรับขอยกเวนในสวนความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ โดยบุคคลที่ไมเคยมี
ใบอนุญาตขับขี่นั้น จะไมนํามาใชบังคับสําหรับการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ หากผูขับขี่ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเปนผูขับขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากผูขับขี่ดังกลาวไดผานการพิจารณารับประกันภัย
จากบริษัทแลววา เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการขับขี่ จึงตกลงรับประกันภัยไว     ฉะนั้น เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุข้ึนในขณะมีผูที่ระบุช่ือเปนผูขับขี่แลว  ก็ไมจําเปนตองตรวจสอบความสามารถในการขับขี่อีก
แมโดยขอเท็จจริงจะปรากฏวาผูที่ระบุช่ือนั้นไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ก็ตาม  ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทยกขึ้นมา
ปฏิเสธความรับผิดได 
  1.3 ความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม 
  ความสูญหายในที่นี้จะรวมถึงความสูญหายทั้งคัน (ลท.เดิม)  สูญหายแตบางสวน 
(ลอ.เดิม) และไมวาจะสูญหายจากการลักทรัพยของลูกจาง (ลจ.เดิม) หรือบุคคลใดเปนผูลักทรัพยก็ตาม ก็
จะไดรับความคุมครองในสวนนี้ทั้งส้ิน จะไมมีการแยกซื้อภัยที่ไดรับความคุมครองเปน ลท. ลอ. ลจ. ดัง
เชนแตกอนอีกตอไป สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทน  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือส่ิงที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนตเกิดไฟ
ไหม หรือสูญหายไป   

ความคุมครองในสวนนี้นอกจากจะคุมครองการสูญหายแลว  ยังคุมครองรวมไปถึงความ 
เสียหายของรถยนตที่เกิดจากไฟไหมดวย   โดยไฟไหม  ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผล
มาจากไฟไหม ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน
ใดก็ตาม  
  ในสวนของความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แมจะเปนกรณีที่ทําประกันภัยประเภท
ระบุช่ือผูขับขี่ไว และรถยนตเกิดสูญหาย  หรือไฟไหมข้ึนในขณะที่มีบุคคลอื่น   ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุช่ือใน
กรมธรรมเปนผูใชรถยนตก็ตาม   ก็ไมเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวน
แรกเองแตอยางใด บริษัทยังคงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน เชนเดียวกับการประกันภัย
แบบไมระบุช่ือผูขับขี่  ทั้งนี้ ดวยเหตุผลที่วา ตัวผูขับขี่ไมไดเปนปจจัยสําหรับความเสี่ยงภัยตอการสูญหาย 
ไฟไหมของรถยนต  
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ความคุมครองตาม 1.1 1.2 1.3 เปนความคุมครองหลักที่ผูเอาประกันภัยสามารถเลือก
ซื้อไดตามสภาพความเสี่ยงภัยของตน ซึ่งจะเปนผลใหมีกรมธรรมหลายรูปแบบ แยกตามความคุมครองที่
บริษัทรับเสี่ยงภัย  ดังนี้  

(ก) กรมธรรมประเภทคุมครองรวม(Comprehensive Cover)หรือที่เรียกกันวา
กรมธรรม 

ประเภท 1        ซึ่งกรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครอง ทั้งในสวนของความรับผิดตอบุคคลภายนอก       
คุมครองความเสียหายตอรถยนต ตลอดจนคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมดวย(คุมครอง 1.1+1.2+1.3)  

(ข) กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก และคุมครองรถยนต 
สูญหาย ไฟไหม (Third Party Liability Fire and Theft) หรือที่มักจะเรียกกันวา กรมธรรมประเภท 2 
(คุมครอง 1.1 + 1.3)  

(ค) กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability
)หรือที่เรียกกันวา กรมธรรมประเภท 3    ซึ่งกรมธรรมประเภทนี้จะคุมครองเฉพาะความรับผิดของผูเอา
ประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอกเทานั้น (คุมครองเฉพาะ 1.1) 

 
2. ความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย 
อยางไรก็ตามกรมธรรมทั้ง 3 แบบขางตน นอกจากจะมีความคุมครองหลักดังที่กลาวมา

แลว ยังมีความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย      ซึ่งผูเอาประกันภัยอาจเลือกซื้อความคุมครอง
เพ่ิมเติมไดอีก ดังนี้ 

 
2.1 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล   เปนความคุมครองตามเอกสารแนบทาย    ซึ่งจะ 

คุมครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผูขับขี่  หรือผูโดยสารที่อยูใน  หรือกําลังข้ึน  หรือกําลังลงจาก 
รถยนตคันเอาประกันภัย          หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหบุคคลนั้นเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร  หรือทุพพลภาพชั่วคราว  ซึ่งบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแนนอน
ตามที่เอาประกันภัยไว โดยไมตองคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด 

ความรับผิดของบริษัทในจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะตองจายตามเอกสาร
แนบทายนี้ เปนความรับผิดที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากความรับผิดตามความคุมครองหลัก ดังนั้น แมผูขับขี่ 
หรือผูโดยสารจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลละเมิดเต็มจํานวนแลวก็ตาม   ก็ไมเปนเหตุให
บริษัทหลุดพนความรับผิดตามเอกสารแนบทายนี้  บริษัทยังคงผูกพันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เต็มจํานวนความคุมครองของเอกสารแนบทายนี้ดวย 

 
2.2 การประกันภัยคารักษาพยาบาล 
การประกันภัยคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทายนี้ จะคุมครองความบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุของบุคคลที่อยูใน หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บ 
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ที่ไดรับเปนผลใหบุคคลนั้นตองเขารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทจายคารักษาพยาบาล คาบริการทาง
การแพทย คาผาตัด คาโรงพยาบาล ตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของ
บริษัทที่ระบุไว  ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด 
  เดิมการประกันภัยคารักษาพยาบาลจะคุมครองเฉพาะคารักษาพยาบาลสวนที่เกินกวา
ความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเทานั้น แตตามรางที่มีการแกไขนี้ไดมีการแกไข
ใหคุมครองตั้งแตบาทแรกของคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น       ดังนั้น ผูที่ไดรับความคุมครองตามเอกสาร
แนบทายนี้ จึงสามารถเลือกไดวา จะใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากความคุมครองในสวนนี้ หรือสวนอื่น 
หรือจากผูรับประกันภัยอื่นก็ได บริษัทจะเกี่ยงใหไปใชสิทธิเบิกจากความคุมครองอื่นกอนมิได 

 
2.3 การประกันตัวผูขับขี่ 
เมื่อผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย นํารถยนตคัน 

เอาประกันภัยไปใช และเกิดอุบัติเหตุข้ึน ซึ่งเปนผลใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไวในคดี
อาญา ไมวาจะเปนการควบคุมในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล (จนถึงศาลฎีกา) ก็ตาม 
หากมีการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสวนนี้ไวแลว      บริษัทจะตองทําการประกันตัวผูเอาประกันภัย หรือ 
ผูขับขี่นั้น โดยไมชักชา ในวงเงินไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไว 
  และถึงแมวาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนความเสียหายที่ไมไดรับความคุมครองในสวน
ของความคุมครองหลักก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทหลุดพนหนาที่ตามสัญญาที่จะตองทําการประกันตัว 
ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่  

ในสวนของความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายทุกความคุมครองนั้น แมจะเปน
กรณีทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ และเกิดเหตุทําใหผูไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทาย 2.1 
เสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ  หรือเกิดเหตุทําใหบุคคลที่อยูใน หรือกําลังข้ึน  กําลังลงจากรถ
ไดรับบาดเจ็บ หรือเกิดเหตุทําใหผูขับขี่ตองถูกควบคุมตัว ในขณะที่มีบุคคลอื่น ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุช่ือใน
กรมธรรมเปนผูขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิด หรือรับผิดนอยลงแตอยางใด บริษัท
ยังคงผูกพันรับผิดตามขอตกลงคุมครองเพิ่มเติมนั้นเต็มจํานวน   โดยผูเอาประกันภัยไมตองมีสวนรับผิด
ชอบในคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่กับการประกันภัย
ประเภทระบุช่ือผูขับขี่ จะมีความแตกตางในสวนที่เก่ียวกับความคุมครองเพียง  2  ประการเทานั้น  คือ 

1. ในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่   หากความรับผิด หรือความ 
เสียหายไดเกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเปนผูขับขี่ ผูเอาประกันภัย 
ไมจําตองเขามารวมรับผิดในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด ซึ่งจะตางจากการประกันภัยประเภทระบุช่ือ 
ผูขับขี่  กลาวคือ แมวาความรับผิด หรือความเสียหายไดเกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ไดรับความยินยอมจาก
ผูเอาประกันภัยเปนผูขับขี่ก็ตาม    แตหากบุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยนั้นมิใชบุคคลที่
ระบุช่ือเปนผูขับขี่ในกรมธรรมแลว ผูเอาประกันภัยก็จะตองเขามารับผิดในความเสียหายสวนแรกเอง ดังนี้ 

- 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
-    6,000 บาทแรก ของความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากการชน การคว่ํา  
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2. การประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ ในหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต  
จะยังคงมีขอยกเวนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่อยู 

แตในสวนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ขอยกเวนดังกลาวจะไมใชบังคับหากผูขับขี่
ในขณะเกิดความเสียหายเปนผูขับขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรม 
  ที่กลาวมาขางตน เปนการกลาวโดยภาพรวมของการประกันภัยรถยนต วาผูเอาประกันภัย
สามารถเลือกการทําประกันภัยไดอยางไร  มีความคุมครองอะไรบาง   และแตละความคุมครองมีหลักการ
สําคัญเปนอยางไรบาง  ยังมิไดมีการลงในรายละเอียด   ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดของเงื่อนไขแตละขอ 
วาเง่ือนไขที่กําหนดไวแตละขอ    ไมวาจะเปนเง่ือนไขทั่วไป  เง่ือนไขขอตกลงคุมครอง  เง่ือนไขขอยกเวน 
มีความหมาย และเจตนารมย เปนอยางไร เพ่ือความเขาใจที่ถูกตอง เปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

 
คําขอเอาประกันภัย 

   
ในการพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะตองมีขอมูลทั้งหลายที่เก่ียวของกับการรับ 

ประกันภัย   และเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว  บริษัทจะตองจัดใหมีเอกสารชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกวา  
“คําขอเอาประกันภัยรถยนต ” โดยในใบคําขอเอาประกันภัยรถยนตดังกลาว จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ขอมูลในการรับประกันภัย ใหผูเอาประกันภัยกรอก ขอมูลดังกลาว ไดแก  

1. ช่ือ-ที่อยู อาชีพของผูขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ เพ่ือใหบริษัทสามารถตรวจสอบ 
ไดวาบุคคลที่ขอเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัยหรือไม 
  2. ประเภทของการประกันภัยที่ตองการ โดยหากรถยนตที่ประสงคจะขอเอาประกันภัย
เปนรถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลแลว    ผูขอเอาประกันภัยจะตองพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยให
เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน    โดยหากเปนรถยนตที่มีบุคคลที่ใชขับขี่เพียง 1-2 คน ก็ควรที่
จะเลือกการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ทั้งเพ่ือจะไดเปนการประหยัด เสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูก
ลงกวาการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่   แตหากรถยนตคันดังกลาวมีผูใชมากกวา 2 คน ทั้งผูขอเอา
ประกันภัยไมพรอมที่จะตองมามีสวนรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองแลว ก็อาจเลือกทําประกันภัย
ประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ก็ได 
     ในการขอเอาประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองระบุช่ือผูขับขี่ที่
ประสงคจะใหบริษัทคุมครอง พรอมกับระบุวัน/เดือน/ปเกิดและอาชีพ ของแตละบุคคลไวดวย และเพ่ือ 
มิใหมีปญหาโตแยงกันในภายหลังไดวา ผูขอเอาประกันภัยมีเจตนาจะปกปด หรือแถลงเท็จเกี่ยวกับอายุ
หรือความสามารถในการขับรถยนตของผูขับขี่ จึงกําหนดใหผูขอเอาประกันภัยแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาใบอนุญาตขับขี่ไปพรอมกับใบคําขอเอาประกันภัยดวย     และหากบริษัทตกลงรับ
ประกันภัย  โดยที่ผูขอเอาประกันภัยมิไดแนบหลักฐานทั้งสองมาดวยแลว    ตองถือวาบริษัทไมติดใจใน
สวนที่เก่ียวของกับขอมูลดังกลาว บริษัทจะยกขึ้นมากลาวอางในภายหลังมิไดวา ผูขอเอาประกันภัยปกปด 
หรือแถลงเท็จเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
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3. เลขเครื่องหมาย บริษัท ระยะเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจาก ความคุมครองในสวนความ 
รับผิดตอชีวิต รางกาย  อนามัย  ของบุคคลภายนอกจะคุมครองเฉพาะสวนที่เกินวงเงินคุมครองสูงสุดตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ (กรมธรรม พ.ร.บ.) จึงจําเปนตองระบุขอมูลสวนนี้ไว  ทั้งนี้ เพ่ือวา 
หากผูขอเอาประกันภัยทําประกันตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถกับบริษัทอื่น        บริษัทผูรับ
ประกันภัยรถยนตนี้จะไดสามารถแจงใหบุคคลภายนอกไปใชสิทธิเรียกรองข้ันตนจากบริษัทอื่นนั้นได 

4. การใชรถยนต    ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่ระบุแตเพียงวา ตนประสงคจะนํารถยนต 
ที่ขอเอาประกันภัยนั้น ไปใชประโยชนอยางไรเทานั้น    สวนบริษัทมีหนาที่พิจารณากําหนดลักษณะการใช
รถยนตตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย   

ในกรณีผูขอเอาประกันภัยจะระบุวา    ประสงคจะนํารถยนตไปใชสวนบุคคล   ไมรับจาง  
หรือใหเชา หรือใชในกิจการอื่นใดก็ตาม แตหากพิจารณาถึงประเภทรถยนตตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนตแลว รถยนตนั้นไมสามารถกําหนดลักษณะการใชใหเปนการใชสวนบุคคลได  เชน กรณีรถบรรทุก 
ซึ่งจัดอยูในรหัสประเภทรถยนต : รถยนตบรรทุก (รหัส 320 340) ผูขอเอาประกันภัยประสงคที่จะขอเอา
ประกันภัยอยางรถยนตนั่งสวนบุคคล แตตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยไมสามารถกําหนดลักษณะการใช
เปนการใชสวนบุคคลได ใหบริษัทกําหนดลักษณะการใชใหถูกตอง 

กรณีรถปคอัพที่มีโครงสรางรถเขาขายรหัสประเภทรถยนต : รถยนตโดยสาร (รหัส 210 
220 230)  เชน  รถปคอัพดัดแปลง หรือรถแวน รถโดยสารสองแถว ฯลฯ  สามารถขอเอาประกันภัยที่มี
ลักษณะการใชรถยนตสวนบุคคล เพ่ือการพาณิชย เพ่ือรับจางสาธารณะ อยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามที่ใชจริง 

กรณีรถยนตประเภทปคอัพที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต     เปนประเภทรถยนตนั่ง
ไมเกิน 7 ที่นั่ง สามารถเอาประกันภัยเปนลักษณะการใชสวนบุคคล รหัส 110 หรือการใชเพ่ือการพาณิชย 
รหัส 120 ก็ไดตามลักษณะการใชงานแทจริง 
  การที่บริษัทกําหนดลักษณะการใชที่ผิดพลาดเอง   จะยกขึ้นมากลาวอางในภายหลังให 
ผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายมิได เชน รถยนตที่ขอเอาประกันภัยเปนรถบรรทุก (Pick Up) ผูขอ 
เอาประกันภัยมิไดไปใชในการรับจางหรือใหเชา หรือใชในกิจการอื่นใด แตบริษัทกลับไประบุลักษณะการ
ใชรถในตารางวา “ ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา” (ทั้งๆ ที่ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย รถยนตดัง
กลาวจะตองทําประกันภัยในลักษณะใชเพ่ือการพาณิชย หรือพาณิชยพิเศษเทานั้น) เมื่อผูเอาประกันภัยนํา
รถยนตดังกลาวไปใชอยางรถยนตนั่งสวนบุคคลทั่วไป  บริษัทจะมากลาวอางในภายหลังวา รถบรรทุก 
(Pick Up) เปนรถที่จะตองทําประกันภัยในลักษณะการใชเพ่ือการพาณิชย  หรือการใชเพ่ือการพาณิชย
พิเศษเทานั้น เมื่อทําประกันภัยผิดประเภท ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง 
จํานวน 2,000 บาท สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  สวนความเสียหายตอรถยนต 
เขาขอยกเวนไมคุมครองไมได          บริษัทจะตองรับผิดตามเนื้อความแหงสัญญาที่ปรากฏในกรมธรรม
ทุกประการ      กลาวคือ ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเอง 2,000 บาท 
สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ทั้งบริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตอรถยนตดวย 
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  5. ผูรับประโยชน  ในที่นี้หมายถึง ผูรับประโยชนในกรณีที่รถยนตสูญหาย หรือรถยนต
เสียหายสิ้นเชิงจนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น ไมไดเก่ียวกับผูรับประโยชนตามเอกสารแนบทาย   การ
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลแตอยางใด 
  6. รายการรถยนตที่เอาประกันภัย       ทั้งนี้  เนื่องจากรถยนตเปนวัตถุที่เอาประกันภัย
โดยตรง จึงจําเปนตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตนั้น เพ่ือที่บริษัทจะไดกําหนดเบี้ยประกันภัยไดถูกตอง
ตามปจจัยความเสี่ยงภัยของรถยนตนั้น 
  เมื่อรายการรถยนตเปนสาระสําคัญในการคํานวณเบี้ยประกันภัย    ในการพิจารณารับ
ประกันภัย บริษัทจึงตองขอหลักฐานคูมือการจดทะเบียนรถยนต      หากบริษัทไมขอหลักฐานคูมือการ 
จดทะเบียนรถยนตแลว บริษัทจะมากลาวอางในภายหลังเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนวารายการ
รถยนตไมถูกตอง ทําใหบริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยต่ํากวาที่ควรจะเปนไมได   เพราะหากบริษัทถือวา
รายการรถยนตเปนสาระสําคัญแลว   ก็ควรจะตองสําคัญทั้งในขณะพิจารณารับประกันภัย   และในขณะ
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน มิใชมาใหความสําคัญเฉพาะเมื่อจะมีการจายคาสินไหมทดแทนเทานั้น 
  7. รายการตกแตงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม   เนื่องจากรถยนตอาจไดมีการตกแตง หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจะมีผลถึงราคาของรถยนตที่เปลี่ยนแปลง      จึงเปนขอมูลที่เปนตัวกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัย หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไดถูกตอง  หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิไดมีผล
เฉพาะราคาเทานั้น แตอาจทําใหความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมขึ้น 
  8. จํานวนเงินเอาประกันภัยจะแบง 3 สวน คือ การประกันความรับผิดตอบุคคลภาย
นอก การประกันรถยนตเสียหาย รถยนตสูญหาย ไฟไหม และการประกันภัยตามเอกสารแนบทาย 
  โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ํา ที่ผูเอาประกันภัยจะซื้อความคุมครองได 

- สําหรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก คือ 100,000  
บาทตอหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

- สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก คือ 200,000 บาทตอ 
อุบัติเหตุแตละครั้ง 

- สําหรับความเสียหายตอรถยนต รถยนตสูญหาย ไฟไหม คือ 50,000 บาทตอ 
อุบัติเหตุแตละครั้ง  และ 5,000 บาทสําหรับรถจักรยานยนต 
  -   สําหรับการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ในสวนความคุมครองการเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 1,000 บาทตอหนึ่งคน และในสวนความคุมครองคาทดแทนรายสัปดาห สําหรับ
กรณีทุพพลภาพชั่วคราว คือ 100 บาทตอสัปดาหตอหนึ่งคน 

- สําหรับการประกันภัยคารักษาพยาบาล 50,000 บาทตอหนึ่งคน 
- สําหรับการประกันตัวผูขับขี่ มิไดกําหนดขั้นต่ําของจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งไว 
9. เบี้ยประกันภัย จะแบงเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับความคุมครองหลัก กับเบี้ยประกันภัย 

สําหรับความคุมครองตามเอกสารแนบทาย 
  10. ระยะเวลาประกันภัย หากในใบคําขอเอาประกันภัยมิไดกลาวไวเปนอยางอ่ืน ใหการ
ประกันภัยมีระยะเวลาหนึ่งป 
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  11. ลายมือชื่อ และวันที่ขอเอาประกันภัย เพ่ือเปนหลักฐานการแสดงเจตนา  
ผูเอาประกันภัยจึงตองลงลายมือช่ือ และวันที่กํากับไว แลวสงใบคําขอเอาประกันภัยพรอมหลักฐาน
ประกอบไปยังบริษัท เพ่ือบริษัทจะไดพิจารณารับประกันภัยตอไป  
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยประสงคจะใหบริษัทเริ่มคุมครองทันทีในวันที่แสดงเจตนานั้น  
ผูเอาประกันภัยควรจะตองมีการแจงขอมูล และหลักฐานทางโทรศัพท หรือโทรสารควบคูกันไปดวย 
 

ตารางกรมธรรม 
 

  ตารางกรมธรรมจะปรากฏรายการสําคัญเกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมด ไมวาจะเปนชื่อ  
ที่อยูของบริษัทผูรับประกันภัย ช่ือผูเอาประกันภัย รถยนตที่เอาประกันภัย ความคุมครองที่ผูเอาประกันภัย
จะไดรับตามกรมธรรมนี้ เบี้ยประกันภัย เปนตน 

1. ช่ือ ที่อยู อาชีพของผูเอาประกันภัย 
2.  อาณาเขตคุมครอง โดยปกติกรมธรรมจะคุมครองเฉพาะความรับผิด หรือความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเทานั้น   เวนแตผูเอาประกันภัยจะขอขยาย 
อาณาเขตความคุมครองไว หากมีการขยายอาณาเขตคุมครอง ใหผูเอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
เดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป แตรวมแลวไมเกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป 

3.  ผูขับขี่ วัน/เดือน/ปเกิด อาชีพ ในรายการดังกลาวจะใชสําหรับการประกันภัย 
ประเภทระบุช่ือผูขับขี่เทานั้น แตหากเปนการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่แลว บริษัทก็จะเวน (-) 
รายการนี้ไว โดยจะไมมีช่ือผูขับขี่ระบุไวในรายการนี้  

4. ผูรับประโยชน ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่จะเปนผูรับคาสินไหมทดแทนตามสวนไดเสีย
ของตน หากรถยนตที่เอาประกันภัยเกิดสูญหาย หรือเสียหายสิ้นเชิงจนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น 

ในกรณีที่มีการระบุผูรับประโยชนนี้ บริษัทจะตองออกเอกสารแนบทาย ร.ย. 24 ให
แกผูเอาประกันภัยไปพรอมกับการออกกรมธรรมดวย 

5. ระยะเวลาประกันภัย   หากเปนการทําประกันภัยเต็มป  การนับระยะเวลาจะนับวัน 
ชนวัน เชน ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตน 7 สิงหาคม พ.ศ 2542  วันสิ้นสุดก็จะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม ใน
ปถัดไปคือ พ.ศ. 2543  สวนเวลาสิ้นสุด จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. 
  6. รายการรถยนต   สวนนี้เปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตที่เอาประกันภัย 
ไมวาจะเปนชื่อรถยนต (ย่ีหอ) รุน เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปรุน แบบตัวถัง จํานวนที่นั่ง/ขนาด/น้ําหนัก
บรรทุก เปนตน โดยรายการดังกลาวนี้เปนปจจัยสําคัญในการคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย 
  7. จํานวนเงินเอาประกันภัย แบงออกเปน 3 สวน คือ 
   7.1 ความรับผิดตอบุคคลภายนอก แยกเปน 

   - ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ซึ่งจะคุมครองเฉพาะสวนที่เกิน
จากความคุมครองสูงสุดตอคนตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
    - ความเสียหายตอทรัพยสิน จะระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยตอ 
อุบัติเหตุแตละครั้ง  
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    ความเสียหายสวนแรกที่ระบุไวในสวนความเสียหายตอทรัพยสินนี้ เปน
ความเสียหายสวนแรกตามขอ 2 (ข) ของหมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก   ไมเก่ียวกับ 
(ก) หรือ (ค) 
   7.2 รถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม แยกเปน 
    - ความเสียหายตอรถยนต 

ความเสียหายสวนแรกที่ระบุไวในสวนความเสียหายตอรถยนตนี้ เปน 
ความเสียหายสวนแรกตามขอ 4. (ข) ของหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต ไมเก่ียวกับ (ก) 
หรือ (ค) 

- รถยนตสูญหาย/ไฟไหม โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความ 
คุมครองความเสียหายตอรถยนต และความคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมตองเทากันเสมอ 

7.3 ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย แยกเปน 
  - การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  

 - การประกันภัยคารักษาพยาบาล 
  - การประกันตัวผูขับขี่ 
8. เบี้ยประกันภัย แบงเปน 
 - เบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลัก 
 - เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย 
 ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ เบี้ยประกันภัยตามความคุมครอง

หลักที่แสดงไว เปนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดใหสวนลดสําหรับการระบุช่ือผูขับขี่ไวแลว 
  9. สวนลด – สวนเพ่ิม (เบี้ยประกันภัย) 
   9.1 กรณีที่ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยไดแก 
         - สวนลดความเสียหายสวนแรกโดยความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอา 
ประกันภัย ซึ่งเปนความเสียหายสวนแรกของทรัพยสินบุคคลภายนอก และ/หรือความเสียหายสวนแรก 
ของความเสียหายตอรถยนต  

       - สวนลดกลุม ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีรถยนตที่เอาประกันภัยไวกับ 
บริษัทตั้งแต 3 คันขึ้นไป จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยกลุม 10% 
         - สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี เปนสวนลดสําหรับกรณีเอาประกันภัยรถ
คันเดียวหรือหลายคัน และมีสิทธิไดรับสวนลดตามหลักเกณฑสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี หรือสวนลด
เบี้ยประกันภัยประวัติกลุม ซึ่งคํานวณจากประวัติในปที่ผานมา  
         - สวนลดอื่น ๆ  เชน กรณีที่ผูเอาประกันภัยติดตอทําประกันภัยกับบริษัท
โดยตรง ไมผานตัวแทนหรือนายหนา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหสําหรับกรณีดังกลาว 
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        สวนลดความเสียหายสวนแรก เปนสวนลดของความเสียหายสวนแรกโดย
ความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย ซึ่งไมวาจะเปนสวนลดความเสียหายสวนแรกของทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก หรือสวนลดความเสียหายสวนแรกของรถยนต ก็จะเปนสวนลดที่รวมอยูในรายการนี้ 
   9.2  กรณีที่จะตองถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัย  ไดแก  กรณีตามขอ 7   การเพิ่มเบี้ย 
ประกันภัยประวัติไมดี แหงหมวดเงื่อนไขทั่วไป 
  10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ  คือ  เบี้ยประกันภัยกอนรวมภาษีอากร  
  เบี้ยประกันภัยสุทธิที่ไดรับ จะใชเปนฐานในการคํานวณอากร โดยเบี้ยประกันภัยทุก  
250 บาท หรือเศษของ 250 บาทจะตองเสียคาอากร 1 บาท  

สวนภาษีมูลคาเพ่ิมจะเสียในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด 
  11. การใชรถยนต ข้ึนอยูกับประเภทของรถยนตที่ทําประกันภัย 
  12. ตัวแทน นายหนาประกันภัย  หากมีการทําประกันภัยผานตัวแทน หรือนายหนา 
บริษัทก็จะตองระบุช่ือตัวแทน หรือนายหนานั้นไวในรายการดังกลาวดวย   
 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป 
 

1. คํานิยามศัพท  : เมื่อใชในกรมธรรม หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมน้ี 
“ บริษัท ”              หมายถึง  บริษัทที่ออกกรมธรรมน้ี 
“ ผูเอาประกันภัย ”   หมายถึง  บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตาราง 
“ รถยนต ”   หมายถึง  รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตาราง 

          “ ตาราง ”   หมายถึง  ตารางแหงกรมธรรมน้ี 
          “ อุบัติเหตุแตละครั้ง ”  หมายถึง เหตุการณหน่ึง หรือหลายเหตุการณสืบเน่ืองกัน  

  ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน 
          “ ความเสียหายสวนแรก ” หมายถึง สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการ 

      คุมครองตามขอสัญญา หรือเอกสารแนบทายแหง    
      กรมธรรมประกันภัยน้ีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง 

 
บริษัท  หมายถึง  บริษัทผูรับประกันภัย และเปนผูออกกรมธรรมนี้ 
ผูเอาประกันภัย  หมายถึง  บุคคลที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตาราง   และให 

หมายความรวมถึงผูรับโอนรถยนตตามหมวดเงื่อนไขทั่วไป ขอ 8 ดวย  ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองมี 
สวนไดเสียเกี่ยวของกับตัวรถยนตที่เอาประกันภัยไวดวย  

ตาราง  หมายถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย 
รถยนต หมายถึง  รถคันที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตารางซึ่งอาจเปนรถยนต 

รถจักรยานยนต  หรือรถสามลอเคร่ืองก็ได 
อุบัติเหตุแตละครั้ง หมายถึง เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก 
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สาเหตุเดียวกัน เปนการใหความหมายเพื่อประโยชนในการตีความจํานวนเงินจํากัดความรับผิดแตละครั้ง 
หรือความ เสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองแตละครั้ง   ยกตัวอยางเชน รถยนตที่เอา
ประกันภัยไปชนรถยนตคันที่อยูขางหนา และเสียหลักไปชนรถยนตอีกคันหนึ่ง    ทําใหรถยนตทั้งสามคัน 
ไดรับความเสียหาย  หรือทําใหคนในรถยนตทั้งสามคันไดรับบาดเจ็บ  ซึ่งลักษณะเชนนี้หากไมมีนิยามไว 
ก็อาจจะมีการตีความวาเปนการเกิดอุบัติเหตุข้ึน 2 ครั้ง     และจะทําใหการคํานวณเงินจํากัดความรับผิด
เพ่ิมขึ้น หรืออาจมีการเรียกเก็บความเสียหายสวนแรก 2 ครั้งก็ได   เพราะฉะนั้น จึงตองกําหนดนิยามไว
ใหชัดเจน วาลักษณะการเกิดเหตุเชนนี้ ตองถือวาเปนอุบัติเหตุครั้งเดียว 

 แตหากกรณีเปนวารถยนตคันเอาประกันภัยไปชนรถยนตคันหนาเสียหาย ผูขับขี่ทั้งสอง
จึงลงมาดูความเสียหายและตกลงกัน เมื่อตกลงกันไดตางฝายตางแยกยายไปขับรถยนตตนเอง  ขณะนั้น 
เองมีรถยนตอีกคันมาพุงมาชนทายรถยนตคันเอาประกันภัย  เปนเหตุใหรถยนตคันเอาประกันภัยพุงชน 
รถยนตคันหนาซ้ําอีกครั้งหนึ่ง   กรณีนี้ตองถือวาอุบัติเหตุ 2 ครั้ง แมจะเกิดเวลาไลเล่ียกันก็ตาม   แตถา
หากเพราะเหตุที่รถยนตคันเอาประกันภัยชนรถยนตคันหนา        ทําใหรถยนตอีกคันซึ่งตามรถยนตคัน
เอาประกันภัยมาติด ๆ ไมสามารถหยุดรถไดทันชนทายรถยนตคันเอาประกันภัย    ทําใหรถยนตคันเอา
ประกันภัยพุงชนรถยนตคันหนาซ้ําอีก กรณีนี้ตองถือวาเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียว เพราะเกิดจากสาเหตุเดียว 
ที่รถยนตคันเอาประกันภัยประมาท 

 ความเสียหายสวนแรก  หมายถึง  จํานวนเงินสวนแรกของความเสียหายที่ผูเอาประกันภัย
ตองรับผิดชอบเอง เชน กรมธรรมระบุไวในตารางวาความเสียหายสวนแรกสําหรับความเสียหายตอรถยนต
เปนจํานวน 3,000 บาท    ดังนั้น  เมื่อรถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น  เปนเหตุ 
ใหรถยนตคันเอาประกันภัยเสียหายเปนจํานวนเงิน 12,000 บาท และรถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝาย 
ประมาทแลว ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง 3,000 บาท      บริษัทจะรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูเอาประกันภัยในสวนที่เกินกวาความเสียหายสวนแรกคือเพียง 12,000-3,000= 9,000 บาท เทานั้น 
 

2.  การยกเวนทั่วไป   
กรมธรรมน้ีไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรง หรือ 

โดยออมจาก 
         2.1 สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสูรบ หรือการปฏิบัติการที่มี

ลักษณะเปนการทําสงคราม (จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม) 
         2.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การตอตานรัฐบาล 

การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาด
หรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล 

         2.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
         2.4 การแตกตัวของประจุ  การแผรังสี  การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง

ปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคของขอ
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สัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวปรมาณู  ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัว
ของมันเอง 

โดยหลักสากลทั่วโลก ไมมีผูใดอาจรับประกันภัยอันเกิดจากมหันตภัยตางๆ  ดังที่ระบุไว 
ในขางตนได กรมธรรมจึงไดกําหนดเปนขอยกเวนไว ทั้งนี้ ไมวาความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
จะเกิดข้ึนจากมหันตภัยดังกลาวโดยตรงหรือเปนผลโดยออมก็ตาม 

 
3. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย 

เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย  
หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย     

บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได   
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรม    
  ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต  

เปนการกําหนดหนาที่ใหผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่จะตองปฏิบัติเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  
โดยจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  ทั้งรวมถึงการสงหนังสือ หรือหมายเรียก คําฟองใหแกบริษัท 
เมื่อผูเอาประกันภัยถูกทวงถามใหชดใชคาเสียหาย หรือถูกฟองตอศาล  เพ่ือใหบริษัทเขามาดูแล  รักษา
สิทธิอันพึงมีพึงไดของทั้งสองฝาย และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย เชน กรณีรถยนต
สูญหาย ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่จะตองแจงความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา ขณะเดียวกัน
บริษัทก็มีสิทธิที่จะเขาดําเนินการใดๆในนามผูเอาประกันภัยได ไมวาจะเปนการเจรจาคาเสียหายกับคูกรณี 
การฟอง และการตอสูคดี  เปนตน 
  การดําเนินการโดยสุจริต  หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่ ดําเนินการโดยไมมี
ความประสงคที่จะแสวงหาประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และทําใหบริษัทตอง
รับภาระหนักข้ึนกวาความเปนจริง  ซึ่งจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป แตหากการดําเนินการ 
เปนไปเพราะรูเทาไมถึงการณ       เชน   รถยนตคันเอาประกันภัยถูกรถยนตคันอื่นชนไดรับความเสียหาย   
ผูเอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบแลว       เวลาลวงไปนานไมปรากฏวามีเจาหนาที่ของบริษัทเขามาตรวจ 
สถานที่เกิดเหตุ ประกอบกับคูกรณีทั้งสองฝายตางมีธุระดวนตองรีบไปดําเนินการ ไมอาจรอบริษัทได  จึงมี
การเจรจาเรียกรองคาเสียหายกันเอง และผูเอาประกันภัยก็นําเงินที่เรียกรองจากคูกรณีไดสงมอบแกบริษัท
ในภายหลัง      แมจะปรากฏวาจํานวนเงินที่เรียกรองมาไดไมเพียงพอตอคาซอมรถยนตคันเอาประกันภัย
ก็ตาม   ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย           ทั้งจะเรียกเอาสวนที่ขาดจาก
ผูเอาประกันภัยก็ไมไดเชนกัน 
 
 4. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน 

เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท  และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไมวาดวย
เหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล หรือเสนอ
ขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ     หากศาลพิพากษา  หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี 
บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้นโดยชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา 
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หรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหน้ีผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป 
นับแตวันผิดนัด  

ถาผูเอาประกันภัย  บุคคลภายนอก    หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมนี้  
เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทตามสัญญาประกันภัยนี้ แตบริษัทกลับปฏิเสธความรับผิดไมวาจะอางเหตุใด
ก็ตาม จนเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
ช้ีขาดแลว ในการฟองคดีตอศาล หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากบุคคลดังกลาวประสงคจะใช
ประโยชนจากเง่ือนไขนี้   จะตองกลาวอางถึงเง่ือนไขนี้ในคําฟอง หรือคําเสนอขอพิพาท พรอมระบุในคําขอ
ทายฟอง หรือทายคําเสนอขอพิพาทใหบริษัทชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น  พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 
ตอปนับแตวันผิดนัด   ทั้งนี้  เพ่ือวาหากคดีถึงที่สุดแลวตนเปนฝายชนะคดี ศาลหรืออนุญาโตตุลาการจะได
พิพากษาหรือช้ีขาดใหบริษัทรับผิดในสวนของดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ได แตหาก
ไมมีการกลาวอาง  หรือไมปรากฏในคําขอทายฟองเรียกรองดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ไวดวยแลว   ศาล
หรืออนุญาโตตุลาการก็ไมอาจพิพากษา หรือช้ีขาดใหบริษัทชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ได    แมศาล
หรืออนุญาโตตุลาการจะทราบเงื่อนไขดังกลาวเปนอยางดีก็ตาม เพราะศาลหรืออนุญาโตตุลาการไมสามารถ
พิพากษา หรือช้ีขาดเกินคําขอได 
 

5. การแกไข : สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมน้ี จะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดย
เอกสารแนบทายของบริษัทเทาน้ัน 
       สัญญาความคุมครองและเงื่อนไขใด ๆ จะตองเปนไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม  หากจะ
มีการเปลี่ยนแปลงแกไข   ก็ทําไดโดยบริษัทออกเอกสารแนบทาย ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
เทานั้น 

6. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติด ี
  6.1 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทนอยกวา 3 คัน บริษัท 
จะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เปนลําดับขั้น  ดังน้ี 

ขั้นที่ 1  20%  ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง
คาเสียหายตอบริษัท  ในการประกันภัยปแรก 

ขั้นที่ 2  30 % ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง 
คาเสียหายตอบริษัท   ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน 

ขั้นที่ 3  40% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง 
คาเสียหายตอบริษัท   ในการประกันภัย 3 ปติดตอกัน 

ขั้นที่ 4  50% ของเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ สําหรับรถยนตคันที่ไมมีการเรียกรอง 
คาเสียหายตอบริษัท   ในการประกันภัย 4 ปติดตอกัน หรือกวาน้ัน 
  ทั้งน้ี  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทาน้ัน 
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  คําวา “รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหาย”  ใหหมายความรวมถึง  รถยนตคัน
ที่มีการเรียกรองคาเสียหายแตคาเสียหายนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย  
และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได   

กรณีที่ไมมีความเสียหายตอบริษัท  หรือมิไดมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัท 
ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลดประวัติดีตามเงื่อนไขนี้ 
  ในกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเห็นวามีความเสียหายเล็กนอย 
ก็อาจจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือยกเลิกเรียกรองคาเสียหาย โดยรับผิดชอบเองเพื่อหวังสวนลดประวัติดี
ตอนหมดอายุกรมธรรม ในกรณีเชนนี้ผูเอาประกันภัยสามารถทําได 
  หากปที่ผานมามีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่มีการเรียกรองนั้น มิไดเกิดจาก
ความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย   และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งได  ก็ถือวารถยนตคันนั้นเปนรถยนตที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทเชนกัน 
  การใหสวนลดประวัติดี จะใหก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุกรมธรรมกับบริษัท 
ถามิไดมีการตออายุกรมธรรมแลว  ถึงแมวาปที่ผานมาจะไมมีการชดใชคาเสียหาย    ผูเอาประกันภัย 
ก็จะไมไดสวนลด 
  สวนลดที่ไดรับตามเงื่อนไขนี้ จะคํานวณจากเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุ มิไดคํานวณ
จากเบี้ยประกันภัยของปที่ผานมา เชน  เบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมของปที่ผานมาเปนเงิน 12,000 
บาท  แตเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุเปนเงิน 10,000 บาท  และถาผูเอาประกันภัยไดสวนลดประวัติดี 
20% ก็จะไดสวนลด = 2,000 บาท (20% ของ 10,000 ) เทานั้น   มิใชคํานวณจากเบี้ยประกันภัยของ 
ปที่ผานมา (12,000 บาท) 
  การคํานวณสวนลดประวัติดีนี้   จะลดใหเฉพาะความคุมครองที่ไดตออายุเทานั้น    เชน 
ในปแรก ผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยทุกประเภท   แตตอนตออายุลดความคุมครองเหลือเพียงความรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น       ในกรณีเชนนี้สวนลดประวัติดีที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับก็จะคํานวณจาก 
เบี้ยประกันภัยในสวนของความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น 

 ตัวอยาง     ปแรกผูเอาประกันภัยจายเบี้ยประกันภัย 10,000 บาท     (สมมติวาเบี้ย 
ประกันภัยสําหรับความคุมครองตอความเสียหายของตัวรถยนตเปนเงิน 8,000 บาท) แตในปที่สองลด
ความคุมครองเหลือเพียงความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น สมมติวาจายเบี้ยประกันภัย 2,200 บาท 
ในกรณีที่ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นในปที่ผานมา   ผูเอาประกันภัยจะไดสวนลด 20%  ของ 2,200 บาทเทา
กับ 440 บาท  เพราะฉะนั้น เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองจายเทากับ 2,200 บาท หักดวย 440 
บาท เหลือ 1,760 บาท 

 ตัวอยาง    ปแรกทําประกันภัยประเภท 3 และไมเกิดเหตุข้ึนเลย  แตในปที่ 2  เปลี่ยนมา
เปนทําประกันภัยประเภท 1       สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ใหคิดจาก 20% ของเบี้ยประกันภัย
ประเภท 3 ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของปที่ 2 

 สวนลดประวัติดีตามเงื่อนไขนี้เปนดังนี้ 
- ในกรณีทีไมมีคาเสียหายเกิดขึ้น ในปแรกจะไดสวนลด 20%  
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- ในกรณีที่ไมมีคาเสียหายเกิดขึ้น ติดตอกัน 2 ป จะไดสวนลด 30% 
- ในกรณีที่ไมมีคาเสียหายเกิดขึ้น ติดตอกัน 3 ป จะไดสวนลด 40% 
- ในกรณีที่ไมมีคาเสียหายเกิดขึ้น ติดตอกัน 4 ป หรือกวานั้นจะไดสวนลด 50% 
รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปติดตอกัน  3 ป 

ติดตอกัน  และ 4 ปติดตอกันหรือกวานั้น ใหหมายความรวมถึง กรณีที่ในปที่ผานมาผูเอาประกันภัยไดรับ
สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 20%  30%  40% ตามลําดับ และในปนั้นไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอ
บริษัทดวย     ตัวอยางเชน  ปที่ผานมาผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยในขั้นที่ 3 จํานวน 40% 
แตในระหวางปนั้น มีการเรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย 2 ครั้ง 
มีคาเสียหายรวมกันเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแลว    ในการตออายุการประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็
จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยลดลง 2 ข้ัน ตามวรรคสองของ 6.1 นี้ คือยังจะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย
ประวัติดีในอัตรา 20% ซึ่งหากปที่ไดรับสวนลด 20% นี้ ไมมีการเรียกรองคาเสียหายแลว ในการตออายุ
ครั้งตอไป ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก 1 ข้ัน คือ 30% เสมือนหนึ่งวาไมมี
การเรียกรองคาเสียหายตอบริษัท 2 ปติดตอกัน เปนตน 

 
หากในระหวางปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 

มีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทแลว   ในการตออายุการประกันภัยปตอมา   บริษัทจะลดเบี้ย 
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  ดังน้ี 

(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม หากการเรียกรองน้ันเกิดจากความประมาทของ 
รถยนตคันเอาประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได 

(ข) ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิม แตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองที่รถยนต 
คันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท  หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตั้งแต  
2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจํานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

ถาในปที่ผานมา ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู  และในปนั้นเอง 
ผูเอาประกันภัยมีการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทแลว   ในการตออายุการประกันภัย สิทธิในการที่จะได
รับสวนลดเบี้ยประกันภัยจะเปน ดังนี้ 

(ก) ไดลดนอยลงหนึ่งข้ัน  หากการเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความประมาท 
ของรถยนตคันเอาประกันภัย    หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได 
เชน ปที่ผานมาไดรับสวนลดในขั้นที่ 2 จํานวน 30% ในการตออายุก็จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยนอยลง
หนึ่งข้ัน คือจะไดลดในอัตรา 20%  แตหากปที่ผานมาไดรับสวนลดในขั้นที่ 1 จํานวน 20% ในการตออายุ
ก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไมมีการไดสวนลดเลย  

(ข) ไดลดนอยลงสองขั้น แตไมเกินอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ หากการเรียกรองคาเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนนั้น  เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย    หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงให
บริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไปรวมกันมีจํานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย  
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เชน   ปที่ผานมาไดรับสวนลดในขั้นที่ 3 จํานวน 40%  ในการตออายุก็จะไดรับสวนลด 
เบี้ยประกันภัยนอยลงสองขั้น คือสวนลดที่ไดรับจะเหลืออยูในขั้นที่ 1 จํานวน 20%  แตหากปที่ผานมาได
รับสวนลดในขั้นที่ 1 จํานวน 20% ในการตออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไมมีการได
สวนลดเลย มิใชลดลง 2 ข้ันจนกลายเปนตองเสียเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไป   

6.2 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทตั้งแต 3 คันขึ้นไป 
บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังน้ี 

- 30%  ของเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย ในกรณีไดเอาประกันภัย
รถยนต 3 คันถึง 9 คัน 

- 35%  ของเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย ในกรณีไดเอาประกันภัย
รถยนต 10 คันถึง 19 คัน 

- 40%  ของเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย ในกรณีไดเอาประกันภัย
รถยนต 20 คัน หรือกวาน้ัน 

ทั้งน้ี  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัย 
กับบริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทาน้ัน 
  คําวา “จํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัท” ไมรวมถึงคาเสียหายที่มิไดเกิดจาก
ความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย  ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณี
อีกฝายหนึ่งได 
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยรถยนตตั้งแต 3 คันขึ้นไปจะไดรับสวนลดหมู(
10%) สวนลดนี้จะใหตอเมื่อเอาประกันภัยพรอมกันทั้ง 3 คัน      ในกรณีที่เอาประกันภัยไมพรอมกัน 
สวนลดหมูจะใหเฉพาะคันที่ 3 และคันตอๆไป การนับจํานวนจะไมนํารถยนตมานับรวมกับรถจักรยานยนต 
ตองนับแยกจากกัน 
  สวนลดกรณีเอาประกันภัยตั้งแต 3 คันขึ้นไป 
  การคํานวณสวนลดประวัติตามเงื่อนไขขอนี้    จะคํานวณจากจํานวนเปอรเซ็นตของเบี้ย 
ประกันภัยในปที่ตออายุหักดวยจํานวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่ผานมา    (ทั้งนี้  เฉพาะความ
เสียหายที่เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย      หรือความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยไม
สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได)       ซึ่งจํานวนเปอรเซ็นตข้ึนอยูกับจํานวนรถยนตที่เอา
ประกันภัย ถามีรถยนตที่เอาประกันภัย 3-9 คัน ก็จะไดสวนลด 30%  ถา 10-19 คัน ก็จะไดสวนลด 35%  
และถาตั้งแต 20 คันขึ้นไปก็จะไดรับสวนลด 40%  
  ตัวอยาง สมมติวาผูเอาประกันภัยมีรถยนตประกันภัยไวกับบริษัท 25 คัน เบี้ยประกันภัย 
250,000 บาท    ในปที่ผานมามีความเสียหายเกิดขึ้นจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัยหรือ
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ไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได ทั้งหมด 60,000 บาท     และเมื่อตออายุกรมธรรมเบี้ยประกันภัย
กอนหักสวนลดประวัติ = 240,000 บาท  ฉะนั้น  ผูเอาประกันภัยจะไดสวนลดประวัติ ดังนี้ 
  สวนลดประวัติ = 40% ของเบี้ยประกันภัย (240,000)    = 96,000  บาท 
  หักดวยคาเสียหายที่เกิดขึ้น      60,000  บาท 
  สวนลดประวัติที่ไดรับ (96,000- 60,000)                 36,000  บาท  
  ผูเอาประกันภัยจะตองเสียเบี้ยประกันภัย  = 240,000 บาท  - 36,000 บาท 
       = 204,000 บาท 
  สมมติวาในปที่ผานมามีความเสียหายเกิดขึ้น = 120,000 บาท  จากความประมาทของ 
รถยนตคันเอาประกันภัยหรือไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได  ผูเอาประกันภัยจะไมไดรับสวนลด
ประวัติเพราะความเสียหาย (120,000 บาท)  มากกวาจํานวนสวนลดที่ไดรับ (96,000 บาท)    ดังนั้น เบี้ย
ประกันภัยรถยนตกลุมนี้สําหรับปที่ตออายุ จะเทากับ 240,000 บาท  
  ในกรณีที่กรมธรรมหมดอายุไมพรอมกัน การคํานวณสวนลดจะทําตอเมื่อรถยนตทุกคัน
ไดหมดอายุตามปปฏิทิน     เชน  รถยนตบางคันหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ  บางคันหมดอายุในเดือน
มิถุนายน บางคันหมดอายุในเดือนตุลาคม ในกรณีเชนนี้สวนลดประวัติจะรอถึงเดือนตุลาคม โดยคํานวณ
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับทั้งหมด และคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาของกรมธรรมแตละคัน 
        ตัวอยาง  กรมธรรมที่ 1   ระยะเวลาที่เอาประกันภัย 1 เมษายน 2543 ถึง 1 เมษายน 2544  
มีรถยนต 3 คัน เบี้ยประกันภัย 30,000 บาท มีคาเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด 8,000 บาท  

กรมธรรมที่ 2   ระยะเวลาที่เอาประกันภัย 1 มิถุนายน 2543 ถึง 1 มิถุนายน 2544  
มีรถยนต 2 คัน เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท มีคาเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด 4,000 บาท  

กรมธรรมที่ 3 ระยะเวลาที่เอาประกันภัย 1 ตุลาคม 2543  ถึง 1 ตุลาคม 2544  
มีรถยนต 2 คัน เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท มีคาเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด 2,000 บาท  

 เมื่อกรมธรรมที่ 1 และ 2 หมดอายุลง ในการตออายุการประกันภัยจะยังไมไดสวนลด
ประวัติจะตองรอจนกรมธรรมที่ 3 หมดอายุ จึงจะนํามาคํานวณ  ดังนี้ 

จํานวนรถทั้งหมดทั้ง 3 กรมธรรม 7 คัน จึงไดสวนลด 30% หักดวยคาเสียหายที่เกิดขึ้น 
ทั้งหมด ดังนี้ 

เบี้ยประกันภัยทั้งหมด   70,000 บาท (30,000 + 20,000 + 20,000 = 70,000) 
สวนลด 30% ของ 70,000 บาท = 21,000 บาท (30%x70,000 = 21,000) 
คาเสียหายทั้งหมด 14,000 บาท (8,000+4,000+2,000=14,000) 
เพราะฉะนั้น สวนลดประวัติของกรมธรรมทั้งหมด = 7,000 บาท (21,000-14,000) 
หมายเหตุ  คาเสียหายของกรมธรรมแตละฉบับจะเอามาคิด ดังนี้ 
ฉบับที่ 1 เฉพาะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจาก 1 เมษายน 2543 ถึง 1 เมษายน 2544 เทานั้น 

ถาเกิดเหตุหลัง 16.30 น.ของวันที่ 1 เมษายน 2544 จะนําไปคํานวณในระยะเวลาที่เอาประกันภัยปตอไป 
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ฉบับที่ 2 เฉพาะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจาก 1 มิถุนายน 2543 ถึง 1 มิถุนายน 2544 เทานั้น 
ถาเกิดเหตุหลัง 16.30 น.ของวันที่ 1 มิถุนายน 2544 จะนําไปคํานวณในระยะเวลาที่เอาประกันภัยปตอไป 

ฉบับที่ 3 เฉพาะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจาก 1 ตุลาคม 2543 ถึง 1 ตุลาคม 2544 (ภายใน  
16.30 น.) เทานั้น  

สําหรับสวนลดประวัติดีนี้  ผูเอาประกันภัยจะไดรับก็ตอเมื่อมีการตออายุกรมธรรมกับ 
บริษัทประกันภัยเดิมเทานั้น 

 
7. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 

 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถเอาประกันไวกับบริษัทคันเดียวหรือหลายคัน  และมี 
การเรียกรองคาเสียหายระหวางปที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันที่เอาประกันภัย
เปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้ง
ขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้น ๆ ดังน้ี 

ขั้นที่ 1  20%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ 
ขั้นที่ 2  30%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว

เกิดขึ้นตอบริษัท 2 ปติดตอกัน 
ขั้นที่ 3  40%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว 

เกิดขึ้นตอบริษัท 3 ปติดตอกัน 
ขั้นที่ 4  50%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว 

เกิดขึ้นตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวาน้ัน 
 การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีนั้น จะคิดโดยไมคํานึงวาผูเอาประกันภัยจะมีรถกี่คัน    

บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี     สําหรับรถคันหนึ่งคันใด ถารถคันนั้น 
1. ในระหวางระยะเวลาประกันภัยปที่ผานมา  มีการเรียกรองคาเสียหายที่รถคันเอา 

ประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป 
และ  2.   มีคาเสียหายตามขอ 1. รวมกันแลวเปนจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย   

หากครบหลักเกณฑ 2 ประการขางตนแลว บริษัทมีสิทธิเพ่ิมเบี้ยประกันภัย สําหรับ 
รถคันนั้น ดังนี้ 

- 20% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ของปที่ตออายุ 
- 30% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ของปที่ตออายุ หากเขาหลักเกณฑ 1 และ 2 เปนเวลา 

2 ปติดตอกัน 
- 40% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ของปที่ตออายุ หากเขาหลักเกณฑ 1 และ 2 เปนเวลา  

3 ปติดตอกัน 
- 50% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ของปที่ตออายุ หากเขาหลักเกณฑ 1  และ 2 เปนเวลา  

4 ปติดตอกันหรือกวานั้น 
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไมวาลําดับขั้นใด และในป 
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กรมธรรมน้ันมีการเรียกรองคาเสียหาย ที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถ
แจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้งแตมีคาเสียหายไมเกิน 200% 
ของเบี้ยประกันภัยแลว  ในการตออายุการประกันภัย บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลําดับขั้นเดิม  เชน
ในปที่ผานมา แตหากไมมีการเรียกรองคาเสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายที่
เกิดขึ้นน้ันมิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจง
ใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะใชอัตรา
เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 

 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีอยู     และในปนั้นไมมีการ
เรียกรองคาเสียหาย หรือมีการเรียกคาเสียหายแตคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมิไดเกิดจากความประมาทของ 
รถยนตคันเอาประกันภัย     และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว   
ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ  

แตในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีอยู และในปนั้นมีการเรียก 
รองคาเสียหาย ที่เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย แตไมถึง 2 ครั้ง หรือมีการเรียกรอง
ตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป แตมีจํานวนเงินคาเสียหายรวมกันไมถึง 200% ของเบี้ยประกันภัยแลว ในการตออายุ
การประกันภัย ผูเอาประกันภัยยังคงตองถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีอยูในขั้นเดิมเทาปที่ผานมา 
  เชน  ถาในระหวางปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 40% 
ไมมีการเรียกรองคาเสียหายเลย     ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะตองคิดคํานวณเบี้ย
ประกันภัยในอัตราปกติ คือ ในอัตราที่มิไดถูกเพ่ิม หรือลดเบี้ยประกันภัย 
  แตถามีการเรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย 
แตไมถึง 2 ครั้ง หรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัยเกิดตั้งแต 2 ครั้ง
ข้ึนไป แตคาเสียหายรวมกันไมเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแลว  ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป 
บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยในลําดับที่จะตองถูกเพ่ิมเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 40% เหมือนเชนปที่ผานมา  
 

8. การโอนรถยนต  
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบุคคลอื่น ใหถือวาผูรับโอนเปน 

ผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยน้ี และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอด
อายุกรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู 
  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตอง
แจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพ
ความเสี่ยงภัยที่เปล่ียนแปลงไป มิฉะน้ันผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวน
แรกเอง ตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมน้ี 
  การกําหนดเงื่อนไขนี้ข้ึน เพ่ือเปนการยืนยันวา กรมธรรมจะไมส้ินผลบังคับ เพราะเหตุที่ 
มีการโอนรถยนตไปใหบุคคลอื่น โดยมิไดแจงการโอนใหบริษัททราบ    ทั้งนี้ เนื่องจากโดยปกติเพียงแต 
ผูเอาประกันภัยเดิม หรือผูรับโอนแจงการโอนใหบริษัททราบ บริษัทก็มักจะใหความคุมครองตามกรมธรรม 
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ดังกลาวดําเนินตอไป ตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู โดยบริษัทเพียงแตออกใบสลักหลังเปล่ียนชื่อ
ผูเอาประกันภัยเทานั้น  เง่ือนไขขอนี้ จึงกําหนดใหสิทธิตามกรมธรรมติดตามไปกับตัวรถยนต ไมวาจะเปน
การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง   หรือการโอนใด ๆ ก็ไมทําใหสัญญาประกันภัยตามกรมธรรมนี้ส้ินผล
บังคับ แตใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมนี้ 
  แตกรมธรรมดังกลาวกําหนดเพียงใหสิทธิตามกรมธรรมติดตามไปกับตัวรถยนต   
การกําหนดดังกลาวหาเปนเด็ดขาดไม ทั้งนี้ ตองข้ึนอยูกับเจตนาของผูเอาประกันภัยเดิม ซึ่งเปนผูชําระ 
เบี้ยประกันภัยเปนสําคัญวา ตนประสงคจะใหสิทธิตามกรมธรรมโอนตามหรือไม ก็ใหเปนไปตามความ
ประสงคของผูเอาประกันภัยนั้น  
  การที่ผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตไปใหบุคคลอื่น โดยขอตกลงในการโอนนั้น แมจะ 
มิไดกลาวถึงและมิไดมีการสงมอบกรมธรรมใหแกผูรับโอนก็ตาม ก็ตองถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัย
ตามกรมธรรมนี้แลว 
  แมผูเอาประกันภัยเดิมไดแสดงเจตนาโดยชัดแจงวา ไมประสงคจะใหสิทธิกรมธรรม 
ประกันภัยนี้โอนไปยังผูรับโอน ทั้งมิไดมีการสงมอบกรมธรรมใหแกผูรับโอน แตตราบใดที่ผูเอาประกันภัย
เดิมยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกกรมธรรม และระหวางนั้นหากรถยนตคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุ ความรับ
ผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็ยังคงไดรับความคุมครองตอไป จนกวาการบอกเลิกจะมีผลบังคับ (การ
บอกเลิกไมมีผลกระทบถึงสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมที่เกิดขึ้นกอนกรมธรรมส้ินผลบังคับ) 
  แมโดยผลของเงื่อนไขตามวรรคแรก   ที่กําหนดใหผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัย   และ 
ใหกรมธรรมยังคงมีผลบังคับตอไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือก็ตาม      แตหากเปนกรณีที่ผูเอา 
ประกันภัยเดิมไดทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไว   ดังนั้น เมื่อมีการโอนใหแกบุคคลอื่นไปแลวผูที่ 
จะมาใชหรือขับขี่รถยนตยอมตองเปลี่ยนแปลงไป ในวรรคสองจึงมีการกําหนดหนาที่ของผูรับโอน ซึ่งถือวา
เปนผูเอาประกันภัยคนใหมไววา ใหผูเอาประกันภัยคนใหมนั้นจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัท
ทราบดวย  ทั้งนี้  เพ่ือวาบริษัทจะไดมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยใหมใหถูกตองตามสภาพความเสี่ยงภัยที่
เปลี่ยนแปลงไป    โดยการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยจะตองเร่ิม  ณ  วันที่ที่บริษัทไดรับแจงการเปลี่ยนแปลง 
โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน    ในการนี้ ผูเอาประกันภัยคนใหมอาจจะตองชําระเบี้ยประกันภัย
เพ่ิมเติม  หรืออาจไดรับการคืนเบี้ยประกันภัยบางสวนก็ได ข้ึนอยูกับวา   ผูขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เปน
ผูขับขี่ที่ถูกจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงภัยสูง หรือต่ํากวาผูขับขี่คนเดิม 
  การแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ในที่นี้    ใหรวมถึงการเปลี่ยนประเภทการประกันภัยจาก
การประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่  ไปเปนการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่    หรือจากไมระบุช่ือ 
ผูขับขี่เปนระบุช่ือผูขับขี่ดวย 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเดิมไดทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไว   และตอมามีการ
โอนรถยนตเกิดขึ้น แมผูรับโอนซึ่งถือเปนผูเอาประกันภัยคนใหม  จะไมมีการแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ 
ก็ตามก็ไมทําใหความสมบูรณของสัญญาประกันภัยเสียไป  กรมธรรมยังคงสมบูรณผูกพันคูสัญญา  เพียง
แตวา เมื่อมีความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายตอรถยนตเกิดขึ้น  ในขณะที่มี
บุคคลอื่นซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุไวเดิมเปนผูขับขี่แลว ผูเอาประกันภัยคนใหมนั้นจะตองเขามารวมรับผิดชอบ
คาเสียหายสวนแรกเองเปนจํานวนใดจํานวนหนึ่งหรือทั้งสองจํานวนแลวแตกรณี ดังนี้ 
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-  2,000 บาท สําหรับความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขขอ 2  
(ค) ของหมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก)   

-  6,000 บาท ของความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากการชน หรือการคว่ํา (ตามเงื่อนไข 
ขอ 4 (ค) ของหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต) 
 

9. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ   
ในกรณีที่มีขอพิพาท  ขอขัดแยง  หรือขอเรียกรองใด ๆ  ภายใตกรมธรรมประกันภัย 

ฉบับน้ีระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค 
และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม   และใหทําการวินิจฉัย
ช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับกรมการประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ 
  เปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมที่จะเลือกวิธี
ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ          กลาวคือ หากผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่มีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประสงคจะใชวิธีดังกลาว บริษัทตองยินยอม  แตหากผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่มีสิทธิเรียกรอง
ตามกรมธรรมไมประสงค บริษัทจะบังคับไมได 

 
10. การตีความกรมธรรมประกันภัย   
ขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยน้ี  รวมทั้งเอกสารแนบทาย  และเอกสาร

ประกอบใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียน ไดใหความเห็นชอบไว 
เนื่องจากแบบและขอความกรมธรรมประกันภัย    รวมทั้งเอกสารประกอบ  และเอกสาร 

แนบทายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ฉะนั้น คําหรือขอความที่ปรากฎในกรมธรรมรวมทั้ง
เอกสารประกอบและเอกสารแนบทาย  จะตองมีความหมายและเจตนารมณตามที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบไวตามคูมือฉบับนี้     การปฏิบัติที่เปนการฝาฝนตอความหมายและเจตนารมณที่นายทะเบียนให
ความเห็นชอบไวอาจเปนการประวิงการชดใชคาสินไหมทดแทน 

 
11. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม 
กรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับเมื่อ 
11.1 ณ  วันที่ เวลา ที่ระบุไวในตาราง 
11.2 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย 

หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่ 
กรมธรรมเร่ิมมีผลบังคับ  ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะเอาประกันภัยอีกตอไป     และให
กรมธรรมสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว 
        การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกพนักงาน ตัวแทน ผูรับมอบอํานาจ นายหนา 
ประกันภัย   ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคล 
ดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง 
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  11.3 มีการบอกเลิกกรมธรรม 
        11.3.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมน้ีไดดวยการสง   
หนังสือบอก กลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตาม 
ที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว 
        ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 

     11.3.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก : ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมน้ีได  
โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับ  ณ  วันที่บริษัทไดรับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด 
     ในกรณีน้ีผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ย 
ประกันภัยที่ระบุไวขางลาง 

 
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย 

 
จํานวนวัน
ประกันภัย 

รอยละของ
เบี้ยประ

กันภัยเต็มป 

จํานวนวัน
ประกันภัย 

รอยละของ
เบี้ยประ

กันภัยเต็มป 

จํานวนวัน
ประกันภัย 

รอยละของ
เบี้ยประกันภัย

เต็มป 
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 
 

กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับได 3 กรณี ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ที่ครบกําหนดสัญญา หรือวันที่ที่ส้ินสุดของระยะเวลาประกันภัย ซึ่งไดระบุ 
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ไวในตารางกรมธรรมหรือเอกสารแนบทาย   สวนเวลาสิ้นผลบังคับนั้น   กรมธรรมรถยนตทุกกรมธรรม 
จะสิ้นผลบังคับ ณ เวลา 16.30 น.ของวันที่ระบุ  
  2.  เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในกําหนดเวลา  

โดยหลักการแลวสัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน    ที่ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ 
ที่จะตองชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท     เพ่ือเปนการตอบแทนที่บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนให  
เมื่อเกิดวินาศภัยที่ระบุไวในสัญญา โดยผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต 
วันที่กรมธรรมเร่ิมมีผลบังคับ และหากผูเอาประกันภัยไมชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว 
ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะทําประกันภัยอีกตอไป   และใหกรมธรรมส้ินผลบังคับทันที  ณ วัน
พนกําหนด 60 วันนั้น  แตผูเอาประกันภัยยังมีหนาที่ตองชําระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ไดคุมครอง
ไปแลว และหากในระยะเวลากอนที่กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ รถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุ 
ดังนั้น  ความรับผิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น   จึงเปนความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกอน
กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ  บริษัทจึงยังคงผูกพันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก
เต็มจํานวน แตในสวนของความเสียหายตอรถยนต    บริษัทมีสิทธิที่จะหักเบี้ยประกันภัยที่คางชําระตาม
ระยะเวลาที่ไดคุมครองไปแลวดังกลาว ออกจากคาสินไหมทดแทนที่จะตองชดใชใหแกผูเอาประกันภัยได 

การที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยใหแกพนักงาน  ผูรับมอบอํานาจ  ตัวแทน  
นายหนา ตลอดจนบุคคลใดๆที่ทางปฏิบัติบริษัทยอมรับ หรือเคยยอมรับเสมอมาวาบุคคลดังกลาวเปน
เสมือนตัวแทน ผูหาประกันภัยใหบริษัท  ตองถือวาผูเอาประกันภัยไดชําระใหแกบริษัทโดยถูกตองแลว 
ทั้งนี้  ไมวาบุคคลดังกลาวจะนําเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาสงมอบใหแกบริษัทแลวหรือไมก็ตาม 
  เชน ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยใหไวกับพนักงานขายรถยนต ซึ่งโดยปกติจะเปน
ผูเคยหาประกันสงใหแกบริษัท ก. เปนประจํา  แมพนักงานนั้นจะมิไดเปนตัวแทนประกันวินาศภัย  หรือ
บริษัท ก. ไมเคยมอบอํานาจใหพนักงานนั้นเปนผูรับชําระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัท ก.ก็ตาม ก็ตองถือวา 
ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทโดยถูกตองแลว 
  3.  เมื่อมีการบอกเลิกกรมธรรม ซึ่งแบงเปน 

3.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก  
ในกรณีนี้บริษัทจะตองบอกเลิกลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยบอกเลิกเปนหนังสือทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ   ในการนี้ บริษัทจะตอง
คืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยตามสวนของระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ       โดยจะตองคืนภาษี
มูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรดวย 
  ในกรณีนี้กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนด 15 วันไปแลว เชน บริษัทมีหนังสือ
บอกเลิกกรมธรรมลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543  แตผูเอาประกันภัยไดรับหนังสือบอกเลิกดังกลาวในวันที่ 5 
สิงหาคม 2543 กรมธรรมจึงส้ินผล ณ วันพนกําหนด 15 วัน คือวันที่ 21 สิงหาคม 2543 เปนตน ฉะนั้น
เบี้ยประกันภัยที่บริษัทจะตองคืนสําหรับระยะเวลาที่เหลือจึงตองนับจากวันที่ 21 สิงหาคม 2543 เปนตนไป
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไวเดิม 
  3.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก  
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  เมื่อผูเอาประกันภัยประสงคจะบอกเลิกกรมธรรม  ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัท
ทราบเปนลายลักษณอักษร      ในกรณีนี้จะมีผลใหกรมธรรมส้ินผลบังคับเมื่อใด   ข้ึนอยูกับเจตนาของ 
ผูเอาประกันภัยเปนสําคัญ กลาวคือหากมีการแจงบอกเลิก โดยไมมีการระบุวันที่มีผลใหกรมธรรมส้ินผล
บังคับไวแลว ใหกรมธรรมส้ินผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับทราบการแสดงเจตนาของผูเอาประกันภัย  แต
หากผูเอาประกันภัยระบุวันที่ใหกรมธรรมส้ินผลบังคับไวอยางชัดเจน ก็ใหเปนไปตามที่ที่ผูเอาประกันภัย
กําหนดแตอยางไรก็ตามวันที่ส้ินผลบังคับของกรมธรรมจะเปนกอนวันที่บริษัทรับทราบการแสดงเจตนา
ของผูเอาประกันภัยไมได (บอกเลิกยอนหลังไมได)   

ในการนี้ บริษัทจะตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยตามสวนของระยะเวลา 
ประกันภัยที่เหลือ โดยจะตองคืนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรดวย 
 

หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 

  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย  หรือความเสียหายอยางใดๆ  
อันเกิดแกบุคคลภายนอก   ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบัติเหตุ 
อันเกิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน้ัน ในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย ในนามผูเอาประกันภัย ดังน้ี 
  การคุมครองตามสัญญาหมวดนี้ เปนการคุมครองตามสัญญาประกันภัยค้ําจุน  หรือการ
ประกันภัยความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอก เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต 
ที่ใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตที่เอาประกันภัย กลาวคือ บริษัทจะรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัย บุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม 
หรือบุคคลที่ถือเสมือนเปนผูเอาประกันภัย  เปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ตออุบัติเหตุอันเกิด
จากรถยนตที่ใช  หรืออยูในทาง  หรือส่ิงที่บรรทุก  หรือติดตั้งในรถยนตที่เอาประกันภัยนั้น จนเปนเหตุให
บุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย  

อุบัติเหตุอันเกิดจากรถที่ใช……….หรือติดตั้งในรถยนตนั้นใหรวมถึงความเสียหายที่เกิด 
จากการใชส่ิงที่ติดตั้งอยูในรถนั้นดวย  แมวาการใชนั้นจะมิไดใชอยางสภาพการเปนรถยนตก็ตาม   เชน  
เด็กทายรถไปทําการยกดัมพ แตเกิดความผิดพลาดบางประการทําใหตัวดัมพหลนทับทําใหบุคคลอื่นได 
รับบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย หรือกรณีรถเอี๊ยบ (รถบรรทุกที่มีเครนยกของติดตั้งประจําอยูในตัวรถ)  
เด็กประจํารถไดใชเครนไปยกของ  แตของที่ยกเกิดหลน หรือตัวเครนเกิดไปฟาดโดนบุคคลอื่นเสียหาย 
ความเสียหายดังกลาวเปนความเสียหายที่อยูในขายที่จะไดรับความคุมครองตามสัญญาหมวดนี้ดวย ทั้งนี้
เนื่องจากมีการคิดคํานวณเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยดังกลาวไวแลว 

ความเสียหายของบุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้แบงออกเปน 
2 สวนความคุมครอง คือ   

1.1  ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย  หรืออนามัย   ของบุคคลภายนอกซึ่งผูเอาประกันภัย 
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จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทตอคนจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
ตอคนที่ระบุไวในตาราง และความรับผิดของบริษัทตอครั้ง ในกรณีมากกวาหนึ่งคนจะมีไมเกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตาราง 

 บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 น้ี ไมรวมถึงผูขับขี่ที่เปนฝายที่จะตอง
รับผิดตามกฎหมาย  ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง  คูสมรส  บิดา  มารดา  บุตรของผูขับขี่น้ัน 

เดิมความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัย   ของบุคคลภายนอกที่จะไดรับความ 
คุมครองตามสัญญาหมวดนี้ จะแยกเปน 2 สวนคุมครอง คือ ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยของ
บุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอาประกันภัยสวนหนึ่ง กับความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยของ
บุคคลภายนอกที่โดยสารอยูใน หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยอีกสวน  ซึ่งแตละ
สวนความคุมครองจะมีวงเงินเอาประกันภัยแยกตางหาก ไมเก่ียวของกัน แตในปจจุบันไดมีการรวมความ
คุมครองทั้งสองสวนเขาดวยกันมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเดียวกัน ฉะนั้น บุคคลภายนอกที่จะไดรับความ 
คุมครองตาม 1.1 นี้ จึงรวมทั้งบุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอก 
ที่โดยสารอยูใน หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยดวย   

เมื่อผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ตอความความเสียหายตอชีวิต     
รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงที่บรรทุก หรือ 
ติดตั้งในรถยนตคันเอาประกันภัยแลว บริษัทจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก
นั้นแทนหรือในนามของผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอหนึ่งคนเฉพาะใน
สวนที่เกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตอคนตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ แตไมเกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตอคนที่ระบุไวในตาราง  
  ในสวนของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุวา “ เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
……………บาท/คน” หมายความวา จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ถูกระบุไวนั้น เปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับความคุมครองในสวนนี้โดยตรง ไมเก่ียวของกับสวนความคุมครองอื่น จะไมมีการนําเอายอดเงิน
ความคุมครองสวนอื่น มาหักออกจากจํานวนเงินความคุมครองในสวนนี้  

และคําวา วงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ในที่นี้ อาจเปนวงเงินสวนเกิน 50,000 บาท หรือ 
80,000 บาทก็ได   ข้ึนอยูกับวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  บุคคลภายนอกจะไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเปนจํานวนสูงสุดเทาใด 
   เชน นายสามารถทําประกันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถไวกับบริษัท A 
แตทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท B  ซึ่งในสวนที่ทําประกันภัยไวกับบริษัท B  นี้     ระบุจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยในสวน 1.1 นี้ไววา      “ เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.  100,000 บาทตอคน 
10,000,000 บาทตอครั้ง” ตอมารถยนตของนายสามารถไปประสบอุบัติเหตุ ทําใหนายวีระ นายบัญชา ได
รับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาลไปเปนเงิน 40,000 บาท และ 70,000 บาทตามลําดับ สวนนายกมลเสีย
ชีวิต คิดเปนคาเสียหายได 180,000 บาท   ดังนั้น  ในสวนของคารักษาพยาบาลของนายวีระจํานวน 
40,000 บาท บริษัท A จะตองเปนผูรับผิดชดใชแทนนายสามารถผูเอาประกันภัย บริษัท B ไมตองเขามา
รวมรับผิดแตอยางใด   เนื่องจากความเสียหายที่นายวีระ  ไดรับยังไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตาม
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กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ  แตในสวนของความเสียหายของนายบัญชา บริษัท A ตองรับผิด
เต็มจํานวนเงินคุมครองสูงสุด 50,000 บาท (เนื่องจากความบาดเจ็บที่นายบัญชาไดรับไมถึงกับสูญเสีย
อวัยวะ หรือทุพพลภาพ)  สวนอีก 20,000 บาท    บริษัท B จะตองเขามารับผิดชดใชใหแกนายบัญชา 
สําหรับความเสียหายของนายกมลนั้น     เนื่องจากตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถกําหนดให 
ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับการเสียชีวิตของผูประสบภัยเปนเงิน 80,000 บาท 
บริษัท A จึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน 80,000 บาท ดังนั้น สวนเกินวงเงินสูงสุดที่บริษัท B 
เร่ิมตองเขามารับผิด ก็คือสวนเกิน 80,000 บาท และเมื่อมีความเสียหายตอนายกมล   ในสวนที่เกินกวา 
80,000 บาท อยูอีก 100,000 บาท  เทากับจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตามกรมธรรมของบริษัท B บริษัท B 
จึงตองชดใชเต็มความคุมครองสูงสุด 100,000 บาท ตามที่ตนรับประกันภัยไว  จะอางวาจะตองนําเงิน
จํานวน 80,000 บาท ที่นายกมล ไดรับการชดใชตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถมาหักออกจาก
จํานวนเงิน 100,000 บาท  เหลือจํานวนเงินที่บริษัท B  จะตองรับผิดชอบเพียง = 100,000 – 80,000 = 
20,000 บาทไมได  เพราะจํานวนเงินเอาประกันภัยตาม 1.1 นี้ เปนจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เปนของ
ความคุมครองนี้โดยตรง เปนอิสระจากความคุมครองอื่น 

ความคุมครองตาม  1.1 นี้    นอกจากระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนแลว  ยังมีการ 
ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งไวอีกดวย และจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งนี้ หมายถึง จํานวนเงิน
ที่บริษัทที่ออกกรมธรรมนี้จะไดจายออกไปจริงเทานั้น   มิไดรวมกับจํานวนเงินที่บริษัทที่รับประกันภัยตาม  
พ.ร.บ. ไดจายไปดวย   หรือกรณีมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนตบริษัทเดียวกัน จะนํา
เงินที่จายตามกรมธรรม พ.ร.บ.  หรือจายตามกรมธรรมนี้มานับรวมกันมิได         เชนเดียวกับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตอคนที่กลาวมาแลวขางตน 
  กรมธรรมนี้ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยไวเพียง จํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้ง   และ
จํานวนเงินเอาประกันภัยตอคน มิไดมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญาไว      ดังนั้น 
หากรถยนตคันเอาประกันภัยกอใหเกิดความเสียหายขึ้นหลายครั้ง หลายหน          บริษัทก็จะตองรับผิด
ในทุกครั้งทุกหนตราบเทาที่แตละครั้ง แตละหน ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 
  และเนื่องจากความคุมครองตาม  1.1  นี้             เปนความคุมครองความรับผิดของ 
ผูเอาประกันภัย ผูโดยสาร บุคคลที่ไดรับความคุมครองหรือบุคคลที่ถือเสมือนเปนผูเอาประกันภัย ฉะนั้น 
คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะตองรับผิดชดใชใหแกบุคคลภายนอกแทนผูเอาประกันภัย   ก็คือคาสินไหม
ทดแทนทั้งปวงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกนั้น  ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยในลักษณะละเมิด ซึ่งไดแก 

1. คาปลงศพ 
2. คารักษาพยาบาล 
3. คาขาดประโยชนทํามาหาไดกอนตาย 
4. คาขาดไรอุปการะ 
5. คาชดใชการขาดการงานของบุคคลภายนอก 
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6. คาใชจายอันจําเปนกรณีเสียชีวิต เชน คาพิมพหนังสืองานศพ คาสงศพกลับ 
ภูมิลําเนา  เปนตน 
  7.  คาใชจายอันตนตองเสียไป (กรณีความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย) เชน คารักษา
พยาบาล และคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงคารักษาพยาบาลในอนาคตดวย 
  8.  คาเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
  9.  คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอ่ืนมิใชตัวเงิน 
  อยางไรก็ตามบุคคลตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครองตาม 1.1 นี้ 

(ก)  ผูขับขี่ที่ไดรับการยกเวนไมคุมครองจํากัดเฉพาะผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยใน 
ขณะเกิดอุบัติเหตุ  ไมรวมถึงผูเอาประกันภัย  หรือบุคคลที่ถูกระบุช่ือเปนผูขับขี่ในกรมธรรม  (กรณีเปน 
การประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่)   หากผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่ถูกระบุช่ือนั้นมิใชผูขับขี่รถยนตคัน
เอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
  ตัวอยางที่  1   นายสามารถ  ผูเอาประกันภัยไดขับรถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบ 
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา   นายสามารถและเพื่อนที่โดยสารไปดวยไดรับบาดเจ็บ   แตเนื่องจากนายสามารถ 
เปนผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ    ความบาดเจ็บที่นายสามารถ ไดรับจึงไมไดรับ
ความคุมครอง สวนเพื่อนของนายสามารถ ยังคงไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้อยู 
  ตัวอยางที่  2    นายวิชา  ทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท B   ในระหวางระยะเวลา 
ประกันภัย  นายบัญชาเพื่อนของนายวิชา ไดขับรถยนตคันดังกลาว โดยมีนายวิชาโดยสารไปดวย  และ 
เกิดอุบัติเหตุข้ึน ทําใหนายบัญชาไดรับบาดเจ็บ สวนนายวิชาเสียชีวิต ซึ่งแมนายวิชาจะเปนผูเอาประกันภัย
ก็ตาม   แตนายวิชา มิใชผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุที่เปนฝายตองรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น การเสียชีวิตของนายวิชาจึงยังคงไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้ 

ตัวอยางที่  3  นายศิริชัย ทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไวกับบริษัท A โดย
กรมธรรมดังกลาวระบุช่ือผูขับขี่ไว 2 คน คือนายศิริชัย และนางสาวศิริวรรณ ตอมานายสมชาย ลูกจางขับ
รถยนตคันดังกลาวมารับนางสาวศิริวรรณ ไปทําธุระ ระหวางทางเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา   ทําใหนางสาว 
ศิริวรรณ ไดรับบาดเจ็บสาหัส แมนางสาวศิริวรรณจะเปนบุคคลที่ถูกระบุช่ือเปนผูขับขี่ในหนาตารางก็ตาม 
แตนางสาวศิริวรรณก็มิใชผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุที่เปนฝายตองรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น จึงไมใชบุคคลที่ถูกยกเวน     บริษัท A จึงยังคงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
นางสาวศิริวรรณ 

(ข)  ลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา บุตร ของผูขับขี่ตาม (ก) 
ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยของลูกจางที่จะไมไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้  

จํากัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นตอลูกจางในระหวางทางการที่จางของนายจางเทานั้น   ดังนั้น หากแม
เกิดความเสียหายตอลูกจาง แตมิไดเกิดขึ้นในระหวางทางการที่จางก็จะยังคงไดรับความคุมครองอยู 
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  สวนบิดา มารดา บุตรที่ไดรับการยกเวนไมคุมครองตาม 1.1 นี้   มิไดจํากัดเฉพาะ บิดา 
มารดา บุตรตามกฎหมายเทานั้น แตใหรวมถึงบิดา มารดา บุตร ตามความเปนจริงดวย  แตกรณีคูสมรส
นั้น เฉพาะคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่ไดรับการยกเวนไมคุมครอง 
 

1.2  ความเสียหายตอทรัพยสิน บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความ 
เสียหายตอทรัพยสิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย  และ
ความรับผิดของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

 ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง 
  (ก) ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส บิดา 
มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่น้ันเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือครอบ
ครอง 

(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหน่ึง 
สิ่งใดที่อยูใตสิ่งดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือนํ้าหนักบรรทุก 
ของรถยนต 

(ค) ทรัพยสินที่บรรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต 
เมื่อผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ในความความเสียหายตอทรัพยสิน  

ของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือส่ิงที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตคัน
เอาประกันภัยแลว  บริษัทจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกนั้นแทน  หรือใน
นามของผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกิน 
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 
  สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ที่บริษัทจะตองเขามารับผิดแทน
หรือในนามผูเอาประกันภัยนั้น ใหรวมถึงคาเสียหายทั้งปวงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมาย 
ตอบุคคลภายนอกนั้น   ดังนั้น คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะตองรับผิดจึงมิไดจํากัดเฉพาะความเสียหาย
ตอทรัพยสินโดยตรง  แตรวมถึงคาสินไหมทดแทนอยางอ่ืนที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอบุคคลภาย
นอก เชน คาเส่ือมราคาแหงทรัพยสิน คาขาดประโยชนการใชทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายนั้น เปนตน 
  แมตามหลักการแลว   บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกตามความ
เสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยก็ตาม     แตหากความเสียหายที่เกินจากจํานวนเงิน
เอาประกันภัยนั้น เปนผลมาจากการชดใชที่ลาชาของบริษัทเอง   บริษัทก็ไมพนความรับผิดในสวนที่เกิน
นั้น จะอางวาเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยไมได   เชน แดงขับรถคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชน
กับรถยนตของเขียว  รถยนตของเขียวไดรับความเสียหาย    เขียวเรียกรองคาเสียหายนั้นจากบริษัทผูรับ
ประกันภัยรถของแดง บริษัทไมยอมจาย  อางวาอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทของแดง เขียวจึง
นําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล   ศาลมีคําส่ังพิพากษาถึงที่สุดใหแดงชดใชคาเสียหายใหแกเขียวเปนเงิน 
220,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอีก 50,000 บาท ปรากฏวากรมธรรมคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก 250,000 บาท/ครั้ง    บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขียวเพียง 250,000 บาท 
โดยอางวาเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว  สวนอีก 20,000 บาท แดงจะตองเปนผูชดใชเองไมได เพราะ
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เหตุวา หากบริษัทชดใชใหแกเขียวแตแรก ไมบิดพริ้วบายเบี่ยง บริษัทก็รับผิดชดใชเพียง 220,000 บาท 
ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย     แตคาเสียหายที่เกินวงเงินเอาประกันภัยเปนผลมาจากการผิดนัดไม
ชําระหนี้ของบริษัทเอง บริษัทจึงตองเปนผูรับภาระจากการผิดนัดของบริษัทดวย   กรณีดังกลาว บริษัทจึง
ตองรับผิดชดใชเงินทดแทนเขียวเปนจํานวน 270,000 บาท  
  ในบางกรณีแมจํานวนเงินความรับผิดจะเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยก็ตาม บริษัทก็ยังคง
ตองรับผิดเต็มจํานวนความเสียหายที่แทจริง  เชน  แดงขับรถยนตที่เอาประกันภัยไปชนกับรถยนตของดํา 
แดงยอมรับผิดวาเกิดจากความประมาทของตน   ในขั้นเจรจาเรียกรองคาเสียหาย ดําเรียกรองคาเสียหาย 
เปนเงิน 150,000 บาท จากบริษัทผูรับประกันภัยรถยนตของแดง บริษัทปฏิเสธโดยอางวา ความเสียหายที่
เกิดข้ึนมิไดเกิดจากความประมาทของแดงผูเอาประกันภัย หรืออาจอางวาความเสียหายที่เรียกรองสูงเกิน
จริงก็ตาม ตอมาดํานําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหแดงและ/หรือบริษัทชดใช
คาเสียหายใหแกดําเปนเงิน 300,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป นับจากวันผิดนัด  แมวงเงินเอา
ประกันภัยจะมีเพียง 250,000 บาท ก็ตาม  บริษัทก็ตองรับผิดตามจํานวนตนเงินพรอมดอกเบี้ยตามคํา
พิพากษา เพราะเหตุวาในขั้นเจรจา หากบริษัทไมบิดพริ้วบายเบี่ยง บริษัทก็รับผิดชอบเพียง 150,000 บาท 
ไมเกินวงเงินจํากัดความรับผิด    แตเพราะเหตุบริษัทบิดพริ้วแลวจะทําใหผูเอาประกันภัยเดือดรอน ยอม
ไมเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย  

กรณีรถยนตของนายแดงซึ่งทําประกันภัยประเภท 1 ไวกับบริษัท ก. ไปประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถยนตของนายขาวซึ่งทําประกันภัยประเภท 1 ไวกับบริษัท ข.   ปรากฏวารถยนตของนายแดงเปน
ฝายประมาท    แตนายขาวไมประสงคจะใชสิทธิเรียกรองคาซอมจากบริษัท ข.  จึงไปดําเนินการเรียกรอง
คาซอมรถยนตเอาจากบริษัท ก.    บริษัท ก. จะเกี่ยงใหนายขาวไปเรียกคาซอมจากบริษัท ข. ซึ่งเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตของนายขาวเอง โดยอางวาบริษัท ก. และบริษัท ข. มีสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
ซึ่งกันและกัน (Knock for Knock Agreement) ไมได     นายขาวในฐานะผูถูกกระทําละเมิดยอมสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากบริษัท ก.   ไดโดยตรงตามมาตรา 887   แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เนื่องจากกรมธรรมของบริษัท ก.มีความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกดวย หรือนายขาวจะเรียก
รองใหบริษัท ข. ผูรับประกันภัยรถยนตเปนผูชดใชก็ได  เปนสิทธิของนายขาวที่จะเลือก และหากนายขาว
เรียกรองจากบริษัท ก.   บริษัท ก. จะตองชดใชคาเสียหายใหนายขาว  แลวไปวากลาวกันเองกับบริษัท ข. 
ตอไป  
  กรณีรถยนตคันเอาประกันภัยไปทําละเมิดทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความ
เสียหาย  เมื่อบริษัทและผูเสียหายไมสามารถตกลงราคาคาเสียหายได เนื่องจากบริษัทประเมินคาเสียหาย
ใหต่ํา ผูเสียหายจึงเสนอใหบริษัทเปนผูทําการซอม หากบริษัทยังคงบายเบี่ยงไมยอมชดใชใหกับผูเสียหาย
แลว  อาจถือไดวาบริษัทมีพฤติกรรมแสดงใหเห็นเดนชัดวาไมประสงคจะใชคาสินไหมทดแทนใหตรงตาม
ความเสียหายที่แทจริง บริษัทจะมีความผิดฐานประวิงการจายคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 36 ซึ่งมีโทษ
ตามมาตรา 88 นอกจากนี้รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได  ตามมาตรา  
59 (4) แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 



 

                                                                                      คําส่ังนายทะเบียนที่  166  /2543 ลงวันที่  18  สิงหาคม 2543 

33

 ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง 
(ก)  ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส บิดา  

มารดา บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
โดยผูเอาประกันภัย ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในกรมธรรม  
สวนผูขับขี่ หมายถึง  เฉพาะผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายที่

เกิดข้ึนเทานั้น ไมรวมถึงผูขับขี่อ่ืน เชน นายแดงไดทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไว โดยระบุ 
ใหลูกจางทั้งสองของตนเปนผูขับขี่ คือ นายวีระชัย และนายสมหมาย ตอมานายสมหมายไดขับรถพาแดง 
ไปทําธุระ      แตระหวางทางรถเกิดอุบัติเหตุพุงชนรถจักรยานยนตของนายวีระชัยที่จอดอยูขางทางไดรับ
ความเสียหาย  แมรถจักรยานยนตที่ไดรับความเสียหายจะเปนของนายวีระชัยผูที่ถูกระบุช่ือเปนผูขับขี่ใน
กรมธรรมก็ตาม  แตนายวีระชัยมิใชผูขับขี่รถยนตในขณะเกิดเหตุ ซึ่งเปนฝายตองรับผิดตอความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน ความเสียหายของรถจักรยานยนตดังกลาวจึงยังคงไดรับความคุมครองอยู  

(ข)  เครื่องช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
ที่อยูใตส่ิงดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือน้ําหนักบรรทุกของรถยนต 

(ค) ทรัพยสินที่บรรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต 
 
 ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก   

ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังน้ี 
          (ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิน ในกรณีที่ใชรถยนตในเวลาเกิด 

อุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง 
  (ข) ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง 

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณี 
เปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบของผูขับขี่รถยนต
คันเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรม 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรก เกินหน่ึงขอ  
ใหถือวาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ  
(ค) บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบไป
แลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท 
  ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ตามหมวดการคุมครองความ
รับผิดตอบุคคลภายนอก มีกําหนดไว 3 กรณีดวยกัน ไดแก  
  (ก) ใชรถผิดประเภทจากที่ระบุไวในตารางกรมธรรม ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
เอง 2,000 บาท เชน ในตารางกรมธรรมระบุวา“ใชสวนบุคคลไมใชรับจางหรือใหเชา” แตนํารถไปใชขับรับ
จางและเกิดอุบัติเหตุ  ทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกเสียหายเปนเงิน 10,000 บาท หากกรณีนั้น 
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ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมายแลว       บริษัทจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคา
เสียหายตอทรัพยสิน 10,000 บาท ใหแกบุคคลภายนอกนั้น เต็มจํานวนความเสียหายไปกอน แลวจึงมา
เรียกคืนจากผูเอาประกันภัย บริษัทจะไมยอมจายคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก      โดยอางวา 
ผูเอาประกันภัยไมยอมชําระคาเสียหายสวนแรกใหแกบริษัทไมได หรือบริษัทจะไปหักคาเสียหายสวนแรก
ที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิด ออกจากคาสินไหมทดแทนของบุคคลภายนอกก็ไมไดเชนกัน 

(ข) ความเสียหายสวนแรกตามจํานวนที่ระบุไวในตาราง ซึ่งเปนความเสียหายสวนแรกที่ 
เกิดข้ึนจากความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย และจํากัดไวเฉพาะสวนแรกของความเสียหายตอ
ทรัพยสินเทานั้น     เชน  บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหาย 
สวนแรกเอง 3,000 บาท สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ดังนั้น เมื่อรถยนตไปเกิด
อุบัติเหตุทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายเปนเงิน 78,000 บาท   ผูเอาประกันภัยก็
จะตองเขามารวมรับผิดตอความเสียหายนั้นเองเปนจํานวน 3,000 บาท  อยางไรก็ตามในเบื้องตน บริษัท
จะตองจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 78,000 บาทใหแกบุคคลภายนอกไปกอน แลวจึงมาเรียกความ
เสียหายสวนแรกคืนจากผูเอาประกันภัยเปนจํานวน 3,000 บาท 

อยางไรก็ตาม เมื่อมีขอตกลงใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเองตาม  
(ข) แลว บริษัทจะตองใหสวนลดเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนดวย ในอัตราดังนี้ 

-   5,000 บาทแรกไดสวนลดเบี้ยประกันภัย 10%ของจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
- สวนเกินจาก 5,000 บาทแรกไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย 1%  ของจํานวนเงินความ 

เสียหายสวนแรก 
 (ดังนั้น  หากกําหนดใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตาม (ข) นี้ 

12,000 บาท บริษัทจะตองลดเบี้ยประกันภัยให = (5,000 X 10%) + (7,000 X 1%) = 570 บาท) 
 (ค) ความเสียหายสวนแรกตาม (ค) นี้ จะใชกับกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู

ขับขี่เทานั้น    กลาวคือ ในการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่  ผูเอาประกันภัยสามารถระบุช่ือผูขับขี่ได
ไมเกิน 2 คน แตหากมีบุคคลอื่นซึ่งมิใชบุคคลที่ถูกระบุช่ือไวไดนํารถยนตคันดังกลาวไปใช โดยไดรับความ
ยินยอมจากผูเอาประกันภัย ไปเกิดอุบัติเหตุชนทรัพยสินบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย แมผูขับขี่ที่กอ
ใหเกิดความเสียหายนั้น จะมิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือไวในกรมธรรมก็ตาม   แตในเมื่อเปนผูขับขี่ที่ไดรับความ 
ยินยอมจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นได  บริษัท 
ยังคงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวนไปกอน    และเมื่อปรากฏวาผูขับขี่นั้น 
มิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรม  บริษัทจึงมีสิทธิเพียงเรียกคาเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตอง 
รับผิดชอบเองคืนจากผูเอาประกันภัยเปนจํานวน 2,000 บาท 

 แตหากความเสียหายที่บุคคลภายนอกไดรับ เปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย 
แลว ผูเอาประกันภัยก็ไมจําเปนตองเขามารับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด  

 ในกรณีที่มีเหตุใหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายสวนแรกเกินกวา  
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1 ขอ ก็ใหผูเอาประกันภัยรับผิดในแตละขอเพ่ิมขึ้นไป เชน ในกรมธรรมระบุใหผูเอาประกันภัยตองรับผิด
ชอบเอง 5,000 บาทแรกของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก     (ไดสวนลดเบี้ยประกันภัย 
500 บาท) และการประกันภัยตามกรมธรรมดังกลาวเปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่     แตขณะ
เกิดอุบัติเหตุ  ทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายเปนเงิน 56,000 บาทนั้น มีบุคคลอื่นซึ่ง
มิใชบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว ผูเอาประกันภัยจึงตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองทั้ง
สองขอ คือ 5,000 บาท (ตาม ข) + 2,000 บาท (ตาม ค) = 7,000 บาท 
  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง ไมวาจะขอ (ก) 
(ข) หรือ (ค) ก็ตาม   บริษัทจะปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอก โดยอางวาผูเอาประกันภัยยังไมนํา
จํานวนเงินความเสียหายสวนแรกมาชําระแกบริษัท           หรือจะหักจํานวนเงินความเสียหายสวนแรกที่
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองออกจากจํานวนเงินที่จะตองชดใชใหแกบุคคลภายนอกไมได  บริษัท
จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวนความเสียหายไปกอน    แลวจึงจะมาเรียก
จํานวนเงินความเสียหายสวนแรกคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง    ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองชดใชคืน
แกบริษัทภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท    มิฉะนั้น จะตองตกเปนลูกหนี้ผิดนัด 
ซึ่งนอกจากตนเงินแลว ยังตองรับผิดชําระดอกเบี้ยดวย 

 
ขอ 3. คาใชจายในการตอสูคดี   

ถาผูเอาประกันภัย ถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยน้ีมีการ 
คุมครองบริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย โดยคาใชจายของบริษัท   
  เมื่อผูเอาประกันภัย  ผูขับขี่รถโดยความยินยอมของผูเอาประกันภัย  หรือผูไดรับความ 
คุมครองตามกรมธรรมถูกคูกรณีฟองศาลเรียกรองคาสินไหมทดแทน  ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุมครอง 
บริษัทจะเขาตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย  ผูขับขี่  หรือผูไดรับความคุมครองนั้นโดยคาใชจายของ
บริษัท แตหากเปนการฟองรองในสวนที่กรมธรรมมิไดคุมครองไว หรือบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความคุมครองจนเต็มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดไวแลว   บริษัทก็ไมตองเขาไปตอสูคดีแทน    เชน 
รถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุ  เปนผลทําใหผูโดยสารในรถคันนั้นถึงแกความตาย  ทายาท
ของผูตายฟองศาลเรียกรองคาเสียหายจากผูขับขี่ และ/หรือผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท  
ซึ่งหากกรมธรรมประกันภัยนี้คุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยไว 100,000 บาท/คน  เมื่อ
บริษัทไดจายคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม พ.ร.บ.และตามกรมธรรมนี้ใหแกบุคคลภายนอกนั้นไปแลว
80,000  + 100,000 = 180,000 บาทเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว  แมบุคคลภายนอกจะยังไมไดรับ
การชดใชคาเสียหายสวนที่ขาดอีก 70,000 บาทก็ตาม  บริษัทก็ไมมีหนาที่ตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย 
อีกตอไป เนื่องจากบริษัทไดชดใชเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว 
  ในกรณีที่ผูเสียหายฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยแตฝายเดียว โดยมิได 
มีการฟองบริษัทในฐานะผูรับประกันภัยค้ําจุนใหรวมรับผิดดวย หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ
และบริษัทไมไดดําเนินการใด ๆ  หรือบริษัทไดเขาตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย   และผลคดีถึงที่สุด 
ศาลมีคําพิพากษาใหผูเอาประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหาย       บริษัทก็มีหนาที่ชดใชคา



 

                                                                                      คําส่ังนายทะเบียนที่  166  /2543 ลงวันที่  18  สิงหาคม 2543 

36

สินไหมทดแทนตามคําพิพากษานั้นใหแกผูเสียหายในนามหรือแทนผูเอาประกันภัย  บริษัทจะมากลาวอาง
วาคําพิพากษาผูกพันเฉพาะคูความ จึงไมผูกพันบริษัทไมได     ทั้งจะยกเอาอายุความขึ้นมาตอสูวาคดีขาด
อายุความแลวก็มิไดเชนกัน  เพราะการดําเนินคดีอยูภายใตความรับรูของบริษัทมาโดยตลอด   หากบริษัท
จะยกอายุความมาปฏิเสธความรับผิดในภายหลัง ยอมถือไดวาบริษัทใชสิทธิโดยไมสุจริต 
  การที่บริษัทจะตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัยไดนั้น        ตองข้ึนอยูกับความสมัครใจของ 
ผูเอาประกันภัยดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงคดีที่ฟองเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนเงินคุมครอง
สูงสุดตามกรมธรรม หากผูเอาประกันภัยไมประสงคใหบริษัทเขามาตอสูคดีแทนแลว     บริษัทไมมีสิทธิ
ตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย  แตเพ่ือประโยชนไดเสียของบริษัท  บริษัทอาจรองสอดเขาเปนคูความรวม 
ในคดีตามมาตรา 57 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็ได  
  

ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับขี ่
  บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเง่ือนไขวา 

4.1  บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใต 
ขอกําหนดตามกรมธรรมน้ี 

4.2  บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอ่ืน หรือไดรับ 
แตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทาน้ัน 
  ในการประกันภัยรถยนตในสวนของความรับผิดตอบุคคลภายนอก   จําเปนตองขยายให
คุมครองรวมถึงผูขับขี่รถยนตคันที่เอาประกันภัยที่มิใชผูเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรมดวย เพราะใน
ทางปฏิบัติรถยนตที่เอาประกันภัยมิใชมีผูใชรถยนตเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่รถยนตเปนของนิติบุคคล
ก็จะมีพนักงานขับรถยนต  ถาไมมีการขยายความคุมครองรวมไปถึงก็จะเกิดปญหาคนใชรถไมไดรับความ
คุมครอง คนที่ไดรับความคุมครองกลับเปนคนที่ไมไดใชรถขึ้น ดังนั้น กรมธรรมจึงขยายความคุมครองให
ครอบคลุมไปถึงบุคคลใดก็ตามซึ่งขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัย  โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
ถือเสมือนหนึ่งวาเปนผูเอาประกันภัยดวย  

เชน ขาวใหแดงยืมรถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใช แดงชวนดํานั่งรถไปเปนเพื่อนดวย ขณะ
เดินทางไปประสบอุบัติเหตุชนคนตาย ซึ่งหากไมมีขอกําหนดดังกลาวแลว บริษัทก็ไมตองชดใชความรับผิด
ตอความตายที่เกิดขึ้นนั้น    ทั้งนี้  เนื่องจากการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก จะคุมครองเฉพาะ
ความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอกเทานั้น  เมื่อแดงมิใชผูเอาประกันภัย บริษัทก็ไมตอง
รับผิด  แตเนื่องจากในความเปนจริงที่เกิดขึ้นรถยนตคันหนึ่ง ๆ มิใชจะมีผูใชรถเพียงคนเดียว  ดังนั้น เพ่ือ
ใหกรมธรรมคุมครองครอบคลุมไปถึงผูขับขี่คนอื่น ๆ ที่มิใชผูเอาประกันภัยดวย      จึงกําหนดเงื่อนไขขอ
ดังกลาวไว 
  ในการขยายความคุมครองนี้มีเง่ือนไขวา  ผูขับขี่นั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปน 
ผูเอาประกันภัยเองและอยูภายใตเง่ือนไขของกรมธรรมนี้     เชน   เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข โดยแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และจะตองดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิตาม
กฎหมาย  เปนตน 
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  เง่ือนไขอีกประการหนึ่งก็คือ บุคคลผูขับขี่นั้นจะตองไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรม
อ่ืน หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชอบเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น 
  สําหรับเง่ือนไขสวนนี้ก็เพ่ือตัดปญหาการมีประกันภัยซอนกัน เพราะในแงของบุคคลทั่วไป
สามารถจะทําประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกอันเกิดจากการกระทําละเมิดทุกอยาง    รวมถึงการ
ขับขี่รถยนตใด ๆ    ซึ่งในกรณีนี้  กรมธรรมที่คุมครองความรับผิดดังกลาวจะตองชดใชคาเสียหายไปกอน
หากการชดใชไมเพียงพอ กรมธรรมรถยนตนี้จึงจะใชใหในสวนที่ขาดอยู 
  แตหากกรมธรรมคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ที่บุคคลนั้นซื้อความคุมครอง 
ไวมีขอความระบุไววาจะรับผิดเฉพาะสวนที่เกินจากรมธรรมอ่ืนเชนกันแลว ยอมถือไดวา มีการทําสัญญา
วินาศภัยสองรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน จึงตองไปพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 870 กลาวคือ กรมธรรมใดทํากอนกรมธรรมนั้นก็ตองเขาไปรับผิดชอบกอน หากไมพอกรมธรรม
หลังจึงเขามารับผิดชอบตอไป   แตหากทําพรอมกันก็ใหกรมธรรมทั้งสองรวมกันรับผิดตามสวนเฉลี่ยของ
ทุนประกันภัยที่แตละกรมธรรมไดรับประกันภัยไว 
 

ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร   
กรมธรรมน้ีใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับ 

ผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน้ัน ทั้งน้ีเฉพาะเทาที่มีการ
ประกันภัยไว โดยมีเง่ือนไขวาบุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอ่ืน หรือ 
ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทาน้ัน  
  กรมธรรมนี้นอกจากจะขยายความคุมครองไปถึงความรับผิดของผูขับขี่โดยไดรับความ 
ยินยอมจากผูเอาประกันภัยตามขอ 4 แลว  ยังคุมครองไปถึงความรับผิดของผูโดยสาร    กลาวคือ  หากมี
อุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตที่ใชหรืออยูในทาง หรือส่ิงที่บรรทุกหรือติดตั้งอยูในรถยนตนั้น ทําใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลภายนอก และความเสียหายนั้นผูโดยสารในรถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝายที่ตองรับผิด
ตามกฎหมายแลว  บริษัทก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกในนาม หรือแทนผูโดยสารนั้น 
เชน แดงเจาของรถที่ทําประกันภัยไว โดยมีขาวและเขียวนั่งโดยสารไปดวย ขณะแดงจอดรถยนตริมบาทวิถี 
เขียวซึ่งนั่งอยูตอนหลังดานขวาเปดประตูโดยมิไดระมัดระวังทําใหดําซึ่งข่ีรถจักรยานยนตตามหลังมาพุงชน 
เสียหลักลมลง ดําไดรับบาดเจ็บ   เมื่อความบาดเจ็บที่ดําไดรับ  เขียวเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย 
แลว บริษัทในฐานะผูรับประกันภัยก็จะตองเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกดําแทนเขียว เปนตน 
  แตความรับผิดของบริษัทอยูภายใตเง่ือนไขที่วา  ผูโดยสารนั้นมิไดทําประกันความรับผิด
ของตนตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไว หรือหากทําไวแตความคุมครองไมเพียงพอกับความเสียหายที่เกิด
ข้ึนแลว บริษัทก็จะรับผิดเฉพาะสวนเกินเทานั้น 

 
ขอ 6. การคุมครองนายจาง   

กรมธรรมน้ีใหความคุมครองถึงนายจางซึ่งไมใชผูเอาประกันภัย    เมื่อนายจาง 
จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งน้ี เฉพาะเทาที่มี 
การประกันภัยไว แตมีเง่ือนไขวา 



 

                                                                                      คําส่ังนายทะเบียนที่  166  /2543 ลงวันที่  18  สิงหาคม 2543 

38

6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมน้ี 
6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอ่ืน  เวนแต 

คาสินไหมทดแทนที่ไดรับชดใชน้ันไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะ 
สวนที่เกินเทาน้ัน 

6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท 
เง่ือนไขขอนี้เปนการขยายความคุมครองรวมถึงนายจางของผูเอาประกันภัย   ในกรณีที่

นายจางตองรับผิดในอุบัติเหตุที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนลูกจางใชรถยนตในระหวางทางการที่จางไดกอข้ึน 
  เนื่องจากในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิด กําหนดใหนายจางตองรวมรับ
ผิดกับลูกจาง เมื่อลูกจางไปละเมิดทําใหผูอ่ืนไดรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือเสียหายทางทรัพยสิน 
ในระหวางทางการที่จาง หรือขณะปฏิบัติหนาที่ใหนายจาง   ซึ่งผูเสียหายสามารถเรียกรองตอนายจางให 
ชดใชคาเสียหายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของลูกจางได    ฉะนั้น เพ่ือมิใหนายจางตองไดรับผลกระทบ
จากการกระทําละเมิดของลูกจางจากการใชรถยนตในระหวางการที่จาง กรมธรรมจึงไดขยายความคุมครอง
ถึงนายจางดวย แตมีเง่ือนไขดังนี้คือ 
  1. นายจางตองปฏิบัติตนอยูในภายใตขอกําหนดของกรมธรรม  เชน  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิด
ข้ึนก็จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษา
ไวซึ่งสิทธิตามกฎหมาย เปนตน 

2. นายจางไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรมอ่ืน หรือไดรับการชดใชแตไมเพียงพอ 
บริษัทก็จะชดใชในสวนที่เกินเทานั้น ในกรณีนี้เพ่ือปองกันการประกันภัยซอนกัน เพราะนายจางอาจจะมี
การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการดําเนินงานทุกอยางของนายจาง  รวมถึงการกระทําของลูกจาง
ดวย ซึ่งกรมธรรมดังกลาวควรจะชดใชกอนเพราะเปนกรมธรรมหลัก แตถาชดใชแลวไมเพียงพอ เพราะ
ความเสียหายเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิด กรมธรรมประกันภัยรถยนตนี้จึงจะชดใชในสวนที่เกินให 

3. การคุมครองนี้มิใชเปนการเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย เชน จํานวนเงินเอาประกันภัย 
สําหรับความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอกตามกรมธรรมระบุไว 500,000 บาท เมื่อมีการขยายความ
คุมครองนายจางก็มิไดหมายความวา มีการคุมครองนายจางอีก 500,000 บาท (รวมเปนเงิน 1,000,000 
บาท ) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามกรมธรรมยังคงเดิม คือไมเกิน 500,000 บาท 

 
ขอ 7. การยกเวนทั่วไป  การประกันภัยตามหมวดนี้ ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก 

  ความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่เกิดจากเหตุ ดังตอไปนี้จะไมไดรับความคุมครอง  
7.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตคุมครอง   
หากนํารถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใชนอกอาณาเขตคุมครอง หรือนอกอาณาเขตประเทศ 

ไทยแลวเกิดอุบัติเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย  
อนามัยหรือทรัพยสินก็ตาม   บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น แตผูเอาประกันภัยอาจซื้อ 
ความคุมครองการใชนอกราชอาณาจักรไทยได เชน อาจจะซื้อความคุมครองการใชในประเทศมาเลเซีย  
กัมพูชา   ลาว   เปนตน           ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจะตองออกเอกสารแนบทาย ร.ย. 04 ใหแก 
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ผูเอาประกันภัย โดยในเอกสารดังกลาวจะระบุอาณาเขตการใชที่เพ่ิมขึ้นไวดวย 
 
  7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือ 

ใชขนยาเสพยติด เปนตน 
 ขอยกเวนดังกลาว มีเจตนาจะยกเวนการใชรถยนตเพ่ือประโยชนในการทําผิดกฎหมาย

โดยตรงเทานั้น เชน ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด แตมิไดหมายความหมายรวมถึง
การทําผิดกฎจราจร  เชน  การฝาฝนสัญญาณไฟ  หรือสัญญาณจราจร  การบรรทุกน้ําหนักเกิน เปนตน 

 
7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว 
การใชในการแขงขันความเร็ว ทําใหความเสี่ยงภัยสูงข้ึน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย  

หากใหความคุมครองจะไมเปนธรรมกับผูเอาประกันภัยรายอื่น  
แตกรณีการแขงขันแรลลี่ ที่มิไดมีลักษณะเปนการแขงขันความเร็ว ไมอยูภายใตขอยกเวน 

ดังกลาว      ดังนั้น  หากเกิดอุบัติเหตุข้ึนในขณะแขงขันดังกลาว ทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย 
ความเสียหายของบุคคลภายนอกนั้นยังคงไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ 
 

7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไว 
กับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน 

 การใชลากจูงหรือผลักดันที่เขาขอยกเวนไมคุมครอง หมายถึง เฉพาะกรณีที่นํารถคันเอา
ประกันภัยไปใชลากจูงหรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องยนตหรือสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง 
แตไมสามารถขับเคลื่อนไดตามปกติ เชน รถเสีย รถที่เครื่องยนตไมอาจใชการได รถที่อยูระหวางการซอม 

 การยกเวนดังกลาวไมรวมถึง   การนํารถตัวลากไปลากจูงรถที่มีสภาพเปนรถพวงโดยแท
จริง คือไมมีเครื่องยนตและไมสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง และเมื่อนํามาพวงแลวมีลักษณะเปนรถคัน
เดียวกัน การขับเคลื่อน การหามลอ เปนไปโดยระบบตอเนื่องกัน    การขับขี่หรือควบคุมรถทําโดยบุคคล
คนเดียวคือ ผูขับขี่ตัวลาก   ฉะนั้น  หากมีการนํารถตัวลากไปลากรถพวงที่มีสภาพเปนรถพวงโดยจริงแลว 
จะนําขอยกเวนขอ 7.4 นี้มาปฏิเสธความรับผิดไมได     ไมวารถตัวลากและรถพวงจะเจาของเดียวกันหรือ
ตางเจาของ จะประกันภัยบริษัทเดียวกันหรือตางบริษัทกัน  

กรณีทั้งตัวลากและรถพวงตางมีประกันภัยไว ไมวาจะบริษัทเดียวกันหรือบริษัทตางบริษัท 
กันก็ตาม เมื่อรถทั้งสองลากจูงกันไปประสบอุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกไมวารถตัว
ลากหรือรถพวงหรือทั้งสองเฉ่ียวชน บริษัทผูรับประกันภัยตามกรมธรรมทั้งสอง (อาจเปนบริษัทเดียวกัน) 
จึงตองรวมรับผิดในลักษณะลูกหนี้รวม คือเฉล่ียความรับผิดเทา ๆ กัน  และแมวาความคุมครองตอบุคคล
ภายนอกทั้งสองกรมธรรมจะตางกัน ก็ตองเฉล่ียเทากัน  เมื่อเฉล่ียจนหมดกรมธรรมหนึ่งแลวหากยังไมพอ
ก็จะนําสวนที่เหลืออีกกรมธรรมหนึ่งไปชําระตอไป    และหากกรมธรรมที่เหลือชําระจนเต็มความคุมครอง
แลว ยังไมคุมความเสียหาย ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบสวนที่เหลือเองตอไป 
  แตหากกรณีเปนวารถตัวลากมีประกันภัย  รถตัวพวงไมมีประกันภัย  หรือรถตัวลากไมมี
ประกันภัย รถตัวพวงมีประกันภัยแลว   ก็จะเปนกรณีที่จะมีผูที่ตองเขามารับผิดแทนผูเอาประกันภัยเพียง
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บริษัทเดียว  ฉะนั้น บริษัทที่รับประกันภัยไวนั้น (ไมวารับประกันรถตัวลาก หรือรถตัวพวง) จึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวน 

กรณีรถคันที่เอาประกันภัยไวไปลากจูง  หรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง  ซึ่งมีเครื่องยนต
หรือสามารถขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง แตไมสามารถขับเคลื่อนไดตามปกติ เชน รถเสีย ซึ่งอยูในขอยกเวน
ไมคุมครอง     แตหากรถทั้งสองคันไดทําประกันภัยไวกับบริษัทเดียวกันแลว  บริษัทก็ไมอาจนําเง่ือนไข 
ดังกลาวข้ึนมาปฏิเสธความรับผิดได 

 
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลว ความ 

รับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น 
หมายความถึง กรณีที่ผูขับขี่ไมตองรับผิดตามกฎหมายในเหตุที่เกิดขึ้น แตผูขับขี่ไปทํา

สัญญายินยอมรับผิด หรือสัญญาชดใชคาเสียหาย ซึ่งหากไมมีสัญญานั้น ผูขับขี่ก็ไมตองรับผิดในผลแหง
ละเมิดที่เกิดขึ้น  บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตามสัญญาที่ผูขับขี่ไดทําข้ึน 

 อนึ่ง ผูขับขี่ตามขอ 7.5 นี้ ใหหมายความรวมถึงผูเอาประกันภัย และบุคคลที่ไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรมดวย 

 
 7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา 

150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 
 หากบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตข้ึนไป  

มาขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยจนเกิดอุบัติเหตุ กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอกแลว  ความ 
เสียหายที่เกิดตอบุคคลภายนอกนั้นก็จะไมไดรับความคุมครอง 

 ขอยกเวนนี้  นําปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดมาเปนตัวกําหนด   ฉะนั้น  หากไมมีการ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดแลว  บริษัทก็ไมอาจปฏิเสธความรับผิดได  แมผูขับขี่จะมีพฤติกรรม
ที่นาเช่ือวาเมาสุราก็ตาม 

 
ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ      ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตาราง   

บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ของผูเอาประกันภัย หรือขอ 7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  หรือเง่ือนไขทั่วไป  เวนแตขอ 2 ของหมวดเงื่อน
ไขทั่วไป  เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้  
  สวนเง่ือนไขขอ 7.6 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิเสธความ
รับผิดทั้งตาม 1.1  และ 1.2 ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยน้ีตอ 
ผูเอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   ในความ 
รับผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว      ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่
บริษัทไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท 
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 หมายความวา   เมื่อผูเอาประกันภัยนํารถคันเอาประกันภัยไปใชและประสบอุบัติเหตุกอ 
ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก แตการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะผูขับขี่ใชในการแขงขันความเร็ว 
หรือเขาขอยกเวนไมคุมครองตามเงื่อนไขอื่นในขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5  หรืออาจเกิดจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยก็ตาม     บริษัทไมอาจยกเหตุหรือเง่ือนไขดังกลาว  รวมทั้งความ
ไมสมบูรณของกรมธรรมมาอาง      เพ่ือเปนเหตุใหปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายตอชีวิต   รางกาย 
อนามัย ตามขอตกลงคุมครองขอ1.1 ได บริษัทจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 1.1 
ไปกอน แลวจึงมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยภายหลัง 

 แตในสวนของขอยกเวน 7.6 นั้น ตางจากขอยกเวน 7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  กลาวคือ หาก
เกิดกรณีที่เขาขอยกเวนตาม  7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  แลว   บริษัทจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน 
ในสวนของความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  อนามัยของบุคคลภายนอกไปกอน       แลวจึงมาเรียกคืนจาก 
ผูเอาประกันภัยในภายหลัง  สวนความเสียหายของทรัพยสินของบุคคลภายนอก บริษัทไมตองรับผิดชดใช
เลย   ขณะที่หากเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม 7.6  บริษัทจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคล
ภายนอกไปกอน ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย  อนามัย หรือความเสียหายตอทรัพยสิน  และ
เมื่อชดใชไปแลวเพียงใด บริษัทก็จะมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยเพียงนั้น  

ผูเอาประกันภัยที่จะถูกเรียกคาสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทนั้น หมายถึง ผูเอาประกันภัย 
ที่เปนผูทําละเมิดตอบุคคลภายนอก      อาจมิใชผูเอาประกันภัยที่ระบุช่ือเปนผูเอาประกันภัยในตารางก็ได 
เชน นายแดงทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท นายขาวยืมรถยนตนายแดงไปใช  ไปประสบอุบัติเหตุทําให
บุคคลภายนอกไดรับบาดเจ็บ      แตขณะเกิดเหตุนายขาวซึ่งเปนผูขับขี่ มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือด
ไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  หากกรณีดังกลาวนายขาวเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมายแลว 
ขณะนั้นตองถือวานายขาวคือผูเอาประกันภัยหาใชนายแดงไม   บริษัทเมื่อชดใชคาสินไหมทดแทนตามขอ
ตกลงคุมครอง 1.1   ใหแกบุคคลภายนอกไปแลว   ก็จะเรียกคืนจากนายขาว    มิใชเรียกคืนจากนายแดง 

แตหากเหตุที่ทําใหบริษัทไมตองรับผิดชอบ เปนเหตุตามเงื่อนไขขอ 2 ของหมวดเงื่อนไข 
ทั่วไปแลว     บริษัทสามารถยกเหตุดังกลาวข้ึนปฏิเสธความรับผิดตามขอตกลงคุมครอง 1.1    ตอบุคคล
ภายนอกได 

หรือเมื่อเปนความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามขอตกลงคุมครองขอ 1.2 
แลว   บริษัทสามารถยกเอาความไมสมบูรณของสัญญาหรือเง่ือนไขใด ๆ เวนแตขอ 7.6    ที่ทําใหบริษัท
ไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือตามกรมธรรมนี้    ข้ึนมาเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอกได
เชนกัน 

แตหากผูเอาประกันภัย  เล้ียวกลับรถในที่มีเครื่องหมายจราจรหามไว   ทําใหเกิดประสบ
อุบัติเหตุชนบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย ไมถือวาเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย   เพราะเครื่องหมายจราจรเปนเครื่องหมายที่แสดงใหผูขับรถไดระมัดระวังเพ่ือความ
ปลอดภัยเทานั้น ดังนั้น บริษัทจะปฏิเสธความรับผิดตอความบาดเจ็บ และความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกไมได 
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หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต 
 
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 

ความเสียหายตอรถยนต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ระหวางระยะเวลาประกันภัย  ตอรถยนตรวมทั้งอุปกรณ  เครื่องตกแตง  หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัว 
รถยนตแตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม 
          ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง  
   ไฟไหม ในที่น้ีหมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหม ไมวาจะเปน 
การไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนใด 
  เดิมในสวนความคุมครองความเสียหายตอรถยนต จะมีการแบงประเภทของภัยที่เปนสาเหตุ
ใหรถยนตไดรับความเสียหายออกเปน ความเสียหายจากการชน การคว่ํา (กช.)  ความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทํามุงราย (จจ.) และความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอ่ืน (ภัยอื่น) ซึ่งหากผูเอาประกันภัยไมประสงคจะซื้อ
ความคุมครองความเสียหายจากภัยอันใด ก็สามารถกระทําได  โดยบริษัทจะออกเอกสารแนบทาย เพ่ือยกเวน
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากภัยนั้นไว แตตามเงื่อนไขใหมนี้ไมวารถยนต สวนหนึ่งสวนใดของ 
รถยนต  รวมทั้งอุปกรณ  เครื่องตกแตง หรือส่ิงที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนตจะไดรับความเสียหายจากเหตุใด
ก็ตาม เชน ความเสียหายที่เกิดการชน ถูกราดน้ํามันเบรค ถูกขูดขีด ถูกน้ําทวม เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือแม
จะเกิดจากการใชงานของเครื่องจักร อุปกรณ ส่ิงที่ติดประจําอยูกับตัวรถ มิไดเกิดจากการใชงานอยางรถ ก็ตาม 
ก็ยังจะไดรับความคุมครองทั้งส้ิน (เวนแตความเสียหายที่มีการไหมของไฟ หรือความเสียหายที่มีการระบุยก
เวนความรับผิดไวในกรมธรรมนี้แลวก็จะไมไดรับความคุมครอง) โดยบริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
  อุปกรณ  มีความหมายถึง  ส่ิงจําเปนที่ใชควบคูไปกับตัวรถยนต   ซึ่งโดยสภาพปกติอุปกรณ
นั้นมีไวเพ่ือประโยชนตอการใชรถ  หรือเก็บไวเพ่ือใชประจําอยูที่รถ  เชน  แมแรง   ยางอะไหล ฯลฯ 

เครื่องตกแตง  คือ ส่ิงที่ตกแตงเพ่ิมเติมจากสภาพรถเดิมที่ผลิตมาจากโรงงานกอนหรือขณะที่
ทําประกันภัย และใหรวมถึงอุปกรณเครื่องตกแตงที่ไดทําเพ่ิมขึ้นภายหลังและมีการแจงใหบริษัททราบดวยแลว 

ส่ิงที่ติดประจําอยูกับตัวรถ  เชน  ผาใบที่มีไวเพ่ือใชคลุมรถหรือคลุมสินคา ที่ใชเปนประจําอยู
กับรถยนต  ฯลฯ 
  ในกรณีความเสียหายจากไฟไหม จะไมไดรับความคุมครองในสวนนี้ แตจะอยูในสวนของ
ความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม  โดยความเสียหายจากไฟไหมที่เกิดขึ้นตอรถยนตนั้น   ไมวาจะเปน 
การไหมที่เปนผลมาจากเครื่องยนตกลไกของรถยนตนั้นเอง หรือเปนการไฟไหมที่เปนผลมาจากสาเหตุอ่ืน 
เชน  รถยนตชนกันเปนเหตุใหไฟลุกไหม   ก็ถือวาเปนความเสียหายจากไฟไหมทั้งส้ิน   (รายละเอียดของ
ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมจะไดกลาวตอไปในสวนความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม) 

 
ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต  
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  2.1. ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง  ในกรณีที่เอาประกันภัยไวไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคารถยนต 
ในขณะที่เอาประกันภัยผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณีตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตให 
แกบริษัททันที โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตน้ันเปนอันสิ้นสุด 
  2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง    บริษัทและ 
ผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได ทั้งน้ีรวม 
ทั้งอุปกรณของรถยนตน้ัน หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได   

ในการซอมรถยนต หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอม 
โดยอูกลางกรมการประกันภัยที่นายทะเบียนจัดตั้ง 
  ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคา
นําเขาที่สงมาทางเรือ  
  ความเสียหายตอรถยนตที่จะไดรับความคุมครองในสวนนี้ แบงเปน 
  2.1  ความเสียหายสิ้นเชิง :  หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จนเปนผลใหรถยนตไดรับความ 
เสียหายอยางส้ินเชิงแลว   บริษัทมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยเต็มจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยที่ระบุไว (แตกรณีที่มีการออกเอกสารแนบทาย ร.ย.24 ระบุช่ือผูรับประโยชนไวแลว บริษัท
จะตองจายใหแกผูรับประโยชนตามสวนไดเสียกอน)  
  และหากรถยนตนั้นไดทําประกันภัยไวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะ 
เอาประกันภัยแลว ในการรับคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนตามที่กลาวไวในวรรคตนนั้น ผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี จะตองโอนรถยนตนั้นใหแกบริษัทดวย โดยบริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ในคาใชจายที่เกิดจากการโอนนั้นทั้งหมด ไมวาคาธรรมเนียมการโอน ตลอดจนคาภาษีมูลคาเพ่ิมดวย 
  รถยนตเสียหายสิ้นเชิง  หมายถึง  เสียหายจนไมอาจซอมใหอยูในสภาพเดิมได หรือ 
เสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของราคารถยนตในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ 
  2.2  เสียหายแตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง :  แตหากรถยนตนั้นไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง
บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจทําความตกลงกันไดถึงวิธีการชดใช วาจะใหบริษัทรับผิดชดใชโดยวิธีการ
ซอม หรือการเปลี่ยนรถยนต หรือใหชดใชเปนเงินก็ได แตหากคูกรณีไมอาจตกลงกันได ก็ใหดําเนินการ
จัดซอมโดยอูกลางกรมการประกันภัยที่นายทะเบียนไดจัดตั้งข้ึน 
  อยางไรก็ตาม หากอะไหลที่ใชในการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยน ไมอาจหาไดในทองตลาด 
จําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศแลว บริษัทจะรับผิดไมเกินราคานําเขาที่สงมาทางเรือเทานั้น 
 

ขอ 3. การดูแลขนยาย   
เมื่อรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมน้ี บริษัทจะจายคาดูแล 

รักษารถยนต  และคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวันเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม  หรือการชดใช
คาสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบของคาซอมแซม 
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  นอกจากกรมธรรมนี้จะชดใชความเสียหายตอตัวรถยนตที่เอาประกันภัยแลว  บริษัท 
ยังมีหนาที่ชดใชคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตตามที่จายไปจริง ในระหวางการซอมหรือการชดใช 
คาสินไหมทดแทนยังไมแลวเสร็จ แตคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตจะตองเปนคาเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากสาเหตุที่กรมธรรมนี้คุมครอง เชน รถยนตเกิดอุบัติเหตุไดรับความเสียหาย ไมสามารถเคลื่อนยายได  
พนักงานสอบสวนทําการลากรถยนตไปที่สถานีตํารวจ และเมื่อใชเปนหลักฐานทางคดีแลวเสร็จ จึงไดลาก 
รถยนตไปที่อูเพ่ือทําการซอมแซม คาลากรถยนตทั้งสองชวงนี้ บริษัทจะตองรับผิดชอบตามจํานวนที่จายไป
จริง แตรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของคาซอม  

 แตในบางกรณี  แมคาลากและคาดูแลรักษารถยนตจะเกินรอยละ 20 ของคาซอม บริษัทก็
ไมพนความรับผิด  เชน  บริษัทลากรถยนตไปยังอูซอมรถ แตคุมราคาคาซอมต่ํากวาความเปนจริง  อูจึงไม
สามารถซอมได จําเปนตองลากไปอูอ่ืนอีก คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทก็ยังไมพนความรับผิด แมรวมกับ
ครั้งแรกแลวจะเกินรอยละ 20 ของคาซอมก็ตาม แตหากคาลากรถยนตที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากความประสงคของ
ผูเอาประกันภัยเอง บริษัทก็ไมตองรับผิด   เชน  อูแรกที่ทําการซอมเปนอูที่ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกเอง 
แตผูเอาประกันภัยไมพอใจการซอม จึงขอยายอู  คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทไมตองรับผิดชอบ 

 อนึ่ง  คาดูแลขนยายนี้ เปนคาใชจายที่บริษัทจะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง  
ไมเก่ียวกับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม 

 
ขอ 4. ความเสียหายสวนแรก ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง  ดังน้ี 
 (ก)  2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน  ในกรณีผูเอาประกันภัย 

ไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได 
  (ข)  ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหายดังระบุไวในตาราง 
 (ค)  6,000 บาทแรก ของความเสียหายตอรถยนต ที่เกิดจากการชน การคว่ํา  

ในกรณีเปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ หากผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิด 
อุบัติเหตุ มิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรม 

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบตามขอตางๆ ดังกลาวเกินกวาหนึ่งขอ  
ใหถือวาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น   

ผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก (ข) และ (ค) หากความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นน้ันมิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัย
สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได  

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ 
(ค) บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบไป
แลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท 

 ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตามหมวดนี้ มี 3 กรณี  
ดังนี้  คือ 
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  (ก) ในกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยเกิดเหตุไดรับความเสียหายอันเกิดจากการชน  
และผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดนั้น หมายถึง กรณีที่รถคันเอา
ประกันภัยถูกรถอื่นเฉี่ยวชน หรือเฉ่ียวชนรถอื่น ไดรับความเสียหาย และผูเอาประกันภัยไมสามารถแจง 
ใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดเทานั้น  แตไมรวมถึงกรณีรถชนกับสิ่งอ่ืนที่ไมใชรถ เชน กอนหิน  
ร้ัว   ตนไม   สัตว   ฯลฯ   หรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุอ่ืน เชน  การถูกกล่ันแกลง   
  (ข) ในกรณีที่บริษัทเห็นวารถยนตที่เอาประกันภัยบางคันมีความเสี่ยงภัยสูง เห็นควร 
จะตองใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง เพ่ือที่จะไดมีความระมัดระวังในการใชรถยนต 
ย่ิงข้ึน บริษัทก็อาจทําความตกลงกับผูเอาประกันภัย ใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรก 
ตาม (ข) นี้ก็ได   หรือผูเอาประกันภัยเห็นวาตนมีศักยภาพพอที่จะรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองได     
ก็อาจตกลงกับบริษัทเพื่อขอรับผิดชอบตาม (ข)  เพ่ือจะไดเสียเบี้ยประกันภัยนอยลงก็สามารถกระทําได  

แตอยางไรก็ตาม หากมีการใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตาม (ข)  
นี้แลว บริษัทจะตองลดเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทน ดังนี้ 
  -  คาเสียหายสวนแรก  5,000 บาท (หรือ 1,000 บาทสําหรับรถจักรยานยนต) จะไดรับ
การลดเบี้ยประกันภัย 100% ของความเสียหายสวนแรก 
                    -  สวนที่เกิน 5,000 บาท  จะไดรับการลดเบี้ยประกันภัย 10% ของความเสียหาย 
สวนแรกในสวนที่เกิน 5,000 บาท (สวนที่เกิน 1,000 บาท จะไดรับการลดเบี้ยประกันภัย 20% สําหรับรถ
จักรยานยนต) 
  ตัวอยางเชน กรณีประกันภัยรถยนตนั่ง หากกําหนดใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเองตาม 
(ข) นี้ 8,000 บาท บริษัทจะตองลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะสวนนี้ =(5,000 X 100%)+(3,000 X 10%) = 
5,300 บาท 
  (ค) ความเสียหายสวนแรกตาม (ค) นี้ จะใชกับกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู
ขับขี่เทานั้น  กลาวคือ หากรถยนตมีความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ํา ในขณะที่มีบุคคลอื่น ซึ่งมิใช
บุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว ผูเอาประกันภัยก็จะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง 
6,000 บาท    แมวาบุคคลอื่นนั้นจะเปนบุคคลที่ถูกจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงภัยนอยกวาบุคคลที่ถูกระบุ
ช่ือในกรมธรรมก็ตาม  ก็ไมเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยพนความรับผิดในความเสียหายสวนแรกตาม (ค) นี้ 
  ความเสียหายตอรถยนตที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตาม (ค) นี้ จํากัดไวเฉพาะ
ความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ําเทานั้น  แตหากเปนความเสียหายที่เกิดจากเหตุอ่ืน เชน  
น้ําทวม ก็มิใชกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตาม (ค) นี้ 
  อยางไรก็ตาม     ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเองตาม  (ก)  
(ข)  หรือ  (ค)    ก็ตอเมื่อความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้นนั้น   เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอา
ประกันภัย หรือเปนความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
เทานั้น    ฉะนั้น หากเปนความเสียหายซึ่งมิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และ 
ผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว  ผูเอาประกันภัยก็ไมตองรับผิด 
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ในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด 
 

ขอ 5. การรักษารถยนต  
         ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบ 

อุบัติเหตุอ่ืน เน่ืองจากการใชรถยนตกอนที่จะมีการซอมแซมตามที่จําเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแล 
เมื่อรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 

 เง่ือนไขนี้เปนการเนนใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งวาไมมีการประกันภัย คือ  
ผูเอาประกันภัยจะตองรักษารถยนตใหอยูในสภาพใชการไดดี การที่ไมรักษารถยนตใหอยูในสภาพใชการ 
ไดดี ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เชน เบรคใชการไดไมดีเทาที่ควร หรือยางอยูในสภาพที่ไมมีดอกยาง 
เลย หากมีการนําไปใชก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เปนตน 

 ในกรณีที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น  หรือตองประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใชรถยนตกอนที่
จะมีการซอมแซมตามความจําเปนแลว ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย  หรืออุบัติเหตุ
ที่เกิดข้ึนนั้นเอง เชน ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยทราบอยางแนชัดวา เบรคใชการไมไดแตยังฝนใชรถยนตคัน
ดังกลาว  เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนเนื่องจากเบรคไมดี ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
ข้ึนนั้นเอง  หรือในกรณีที่รถยนตเกิดอุบัติเหตุข้ึน ทําใหหมอน้ําร่ัว   แตผูเอาประกันภัยยังฝนใชรถยนตนั้น 
โดยที่ไมมีน้ําในหมอน้ํา ทําใหความรอนข้ึนสูงและเครื่องยนตเกิดความเสียหาย      ความเสียหายดังกลาว
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง 

 
ขอ 6. การสละสิทธิ   

ในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนต เมื่อบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดยไดรับความ 
ยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตน้ัน เวนแตการใชโดยบุคคล
ของอู เมื่อรถยนตไดมอบใหอูทําการซอม โดยการซอมนั้นบริษัทมิไดเปนผูสั่ง หรือใหความยินยอม 

 เมื่อรถยนตไดรับความเสียหาย ในขณะที่มีผูอ่ืน (มิใชผูเอาประกันภัย) เปนผูใชรถยนต  
แตหากการใชนั้นเปนการใชโดยไดรับความยินยอม ไมวาจะเปนการยินยอมโดยชัดแจง  หรือโดยปริยาย
จากผูเอาประกันภัยแลว เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจะสละสิทธิ 
ในการไลเบี้ยเอาจากผูใชรถยนตนั้น แตหากรถยนตนั้นไดรับความเสียหายจากการใชของบุคคลของอูแลว 
บริษัทยังคงสงวนสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากบุคคลของอูนั้น    เวนแตรถยนตไดเขาซอมที่อูนั้นตามคําส่ังของ
บริษัท หรือบริษัทเปนผูใหความยินยอม เชน ลูกจางยืมรถยนตจากผูเอาประกันภัยไปใช และเกิดอุบัติเหตุ
รถยนตไดรับความเสียหาย เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนตอความเสียหายของรถยนตใหแก 
ผูเอาประกันภัยไปแลว    บริษัทก็จะสละสิทธิไมไลเบี้ยเอาจากลูกจางคนนั้น แตหากลูกจางนํารถยนตไปใช
โดยไมไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัทมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนที่ตนไดจายไป
ใหแกผูเอาประกันภัยคืนจากลูกจางนั้นได 

 
ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต  การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต 
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การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต เปนเรื่องปกติที่จะตองเกิดขึ้นจากสภาพ 
การใชงาน กรมธรรมจึงไมอาจคุมครองความเสียหายในกรณีดังกลาวได 

 
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ 

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ 
  ความเสียหายตาม 7.2 นี้ หากเปนความเสียหายที่เกิดจากสภาพการใชงานทั่วๆไป มิได
เกิดจากอุบัติเหตุ ก็จะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ แตหากความเสียหายดังกลาวเปนผลใหเกิด
อุบัติเหตุตามมา เชน รถยนตเกิดเครื่องเสียหรือเบรคเสียทําใหไมสามารถควบคุมรถได ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ข้ึน รถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทไมตองรับผิดตอความเสียหายของเครื่องยนต หรือเบรคนั้น แตใน 
สวนของความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ บริษัทยังคงไมพนความรับผิด 
  หรือหากกรณีเปนวารถยนตไปเกิดอุบัติเหตุข้ึน ทําใหเครื่องยนตแตก เครื่องไฟฟาของ 
รถยนตไดรับความเสียหาย     ความเสียหายของเครื่องยนต  หรือเคร่ืองไฟฟาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ ไมเขา 
ขอยกเวนตาม 7.2 นี้ เพราะความเสียหายของทั้งเคร่ืองยนต และเคร่ืองไฟฟาเปนความเสียหายที่เปนผล
มาจากอุบัติเหตุโดยตรง บริษัทจึงยังคงตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  

 
7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกนํ้าหนัก หรือจํานวน 

ผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ 
  ความเสียหายที่เปนผลจากการบรรทุกน้ําหนักเกิน จะไมไดรับความคุมครอง  แตหาก
บรรทุกน้ําหนักเกิน แลวไปประสบอุบัติเหตุ ทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ 
ยังคงไดรับความคุมครองอยู 

 
 7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด  เวนแตกรณี

มีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอ่ืนของรถยนตในเวลาเดียวกัน 
 เง่ือนไขขอยกเวนขอนี้มีวัตถุประสงคที่จะไมใหความคุมครองความเสียหายตอยางรถยนต

เฉพาะกรณียางรถยนตเกิดการฉีกขาด  หรือระเบิดจากสภาพการใชงานปกติ   โดยไมมีเหตุการอื่นเกิดข้ึน
จนกอใหเกิดความเสียหายดังกลาว  เชน  รถยนตเกิดอุบัติเหตุ  การกลั่นแกลง  หรือการกระทํามุงราย 

 เชน    ขณะรถยนตกําลังแลนอยู   เกิดยางระเบิดทําใหรถยนตเสียการทรงตัวพุงชนรถที่ 
วิ่งสวนมาทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทไมตองรับผิดตอยางที่เกิดระเบิดขึ้นนั้น  เพราะการที่ยาง
ระเบิดมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ       แตบริษัทยังคงตองรับผิดตอความเสียหายของรถยนตสวนอื่นที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ   

แตหากเปนกรณีรถยนตประสบอุบัติเหตุแลว เปนเหตุใหยางฉีกขาดหรือระเบิด นอกจาก
ตัวรถยนตที่ไดรับความเสียหายจะไดรับความคุมครองแลว      ยางที่ฉีกขาดหรือระเบิดก็ยังคงไดรับความ
คุมครองเชนเดียวกัน หรือกรณีที่คนรายเอามีดกรีดยางรถยนต  บริษัทจะตองใหความคุมครองชดใชความ
เสียหายของยางรถยนตแมวาตัวรถยนตจะไมไดเสียหายดวย 
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 อนึ่ง    การชดใชของบริษัทจะชดใชตามสภาพเดิมของยางรถยนตที่เกิดความเสียหายใน
ขณะเกิดอุบัติเหตุ 

  
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดการใชรถยนต 

น้ันเกิดจากบริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  กรณีรถยนตไดรับความเสียหาย เนื่องจากการขาดการใชรถยนต  เชน  จอดรถทิ้งไวโดย 
มิไดใชงานเปนเวลานาน    ทําใหแบตเตอรี่  หรือยางรถยนตเส่ือมสภาพ  จะไมไดรับความคุมครองตาม
หมวดนี้  แตหากการที่ไมไดใชรถเกิดจากการที่บริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน  
เปนเหตุใหรถไดรับความเสียหายเพิ่มขึ้นดังกลาว   บริษัทตองรับผิดชอบในความเสียหายของแบตเตอรี่
หรือยางรถยนตนั้น 

  เมื่อรถยนตไดรับความเสียหายตองซอมแซม ในระหวางการซอม ผูเอาประกันภัยอาจ
ตองเสียคาใชจายเนื่องจากไมมีรถยนตใช  ทําใหเสียคาเชารถ  คาแท็กซี่   คาใชจายที่เกิดขึ้นนี้เปนความ
เสียหายที่เกิดจากการขาดการใชรถยนตตามนัยของ 7.5 นี้ ซึ่งจะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ 
ไมวาการซอมนั้นเปนการซอมที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้หรือไมก็ตาม 

 แตหากการขาดการใชรถยนต เกิดจากการนํารถยนตเขาซอมที่ไดรับความคุมครอง โดย
บริษัทเปนผูส่ังซอม และไดซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน  หรือเขาซอมในอูที่ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือก
โดยความยินยอมของบริษัท และบริษัทเปนผูจัดหาอะไหลให   แตการจัดหาอะไหลลาชากวาที่ควรจะเปน 
สงผลใหการซอมลาชาไปดวย  หากเปนดังเชนวามานี้ ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกคาเสียหายจากการขาด
ประโยชนการใชรถยนตได   โดยเรียกไดเฉพาะสวนที่ลาชาเทานั้น  เชน โดยปกติทั่วไปความเสียหายนั้นจะ
ซอมแลวเสร็จภายใน 15 วัน   แตบริษัทซอมลาชา หรือสงอะไหลลาชา   ทําใหการซอมกินเวลาถึง 45 วัน   
ดังนั้น ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะเรียกรองจากบริษัทไดก็คือ การขาดประโยชนการใชในสวนที่ลาชา 
30 วัน มิใชจะเรียกคาขาดประโยชนการใชทั้ง 45 วันไม 
  ปญหาวาอยางไรจึงจะถือวาลาชา จะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  โดยพิจารณาจากขนาด
ความเสียหาย เปรียบเทียบกับกรณีทั่วไปวา ความเสียหายขนาดนั้น โดยทั่วไปจะซอมแลวเสร็จภายในกี่วัน 
หากบริษัทซอมแลวเสร็จชากวานั้น ก็ถือวาลาชาแลว   
   

ขอ 8. การยกเวนการใช  การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 
          8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง 

หากนํารถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใชนอกอาณาเขตคุมครอง หรือนอกอาณาเขตประเทศ 
ไทยแลวเกิดอุบัติเหตุทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย  บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น แต
ผูเอาประกันภัยอาจซื้อความคุมครองการใชนอกราชอาณาจักรไทยได  เชน อาจจะซื้อความคุมครองการใช
ในประเทศมาเลเซีย  กัมพูชา ลาว  เปนตน  ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจะตองออกเอกสารแนบทาย ร.ย.04 
ใหแกผูเอาประกันภัย โดยในเอกสารดังกลาวจะระบุอาณาเขตการใชที่เพ่ิมขึ้นไวดวย 
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          8.2 การใชรถยนตไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือ 
ใชขนยาเสพยติด เปนตน   

 ขอยกเวนดังกลาว มีเจตนาจะยกเวนการใชรถยนตเพ่ือประโยชนในการทําผิดกฎหมาย
โดยตรงเทานั้น เชน ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด แตมิไดหมายความหมายรวมถึง
การทําผิดกฎจราจร  เชน  การฝาฝนสัญญาณไฟ  หรือสัญญาณจราจร  การบรรทุกน้ําหนักเกิน  เปนตน 
   

8.3 การใชในการแขงขันความเร็ว 
การใชในการแขงขันความเร็ว ทําใหความเสี่ยงภัยสูงข้ึน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย หาก

ใหความคุมครองจะไมเปนธรรมกับผูเอาประกันภัยรายอื่น  
แตกรณีการแขงขันแรลลี่ ที่มิไดมีลักษณะเปนการแขงขันความเร็ว ไมอยูภายใตขอยกเวน

ดังกลาว  ดังนั้น  หากเกิดอุบัติเหตุข้ึนในขณะแขงขันดังกลาว  เปนผลใหรถยนตไดรับความเสียหาย ความ
เสียหายดังกลาวก็ยังคงไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ 

 
ขอ 9. การยกเวนการใชอ่ืนๆ  การประกันภัยน้ีไมคุมครอง 

           9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัย 
ไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน 
  ขอยกเวนความเสียหายอันเกิดจากการใชลากจูงหรือผลักดัน หมายถึง เฉพาะกรณีที่นํา 
รถยนตคันเอาประกันภัยไปใชลากจูงหรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องยนตหรือสามารถขับเคลื่อน 
ไดดวยตนเอง แตไมสามารถขับเคลื่อนไดตามปกติ  เชน  รถเสีย  รถที่เครื่องยนตไมอาจใชการได  รถที่ 
อยูระหวางการซอม     ดังนั้น  หากเปนการลากจูงหรือผลักดันในกรณีดังกลาวแลวเกิดความเสียหายขึ้น 
กรมธรรมจะไมคุมครองทั้งรถที่เปนฝายลาก และรถที่เปนฝายถูกลาก/ผลักดัน    เวนแตรถที่เปนฝายถูก
ลาก/ถูกผลักดันไดทําประกันภัยไวกับบริษัทเชนกัน 
  ขอยกเวนนี้ไมนํามาใช กรณีรถยนตที่ทําประกันภัยไว ไปลากจูงรถที่มีสภาพเปนรถพวง
โดยแทจริง คือ ไมมีเครื่องยนต และไมสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง หรือเมื่อนํารถที่ทําประกันภัยไว 
ลากจูงรถอื่นแลว การขับเคลื่อน การหามลอเปนไปโดยระบบตอเนื่อง  ไมวาตัวลากและตัวถูกลากจะเปน
เจาของเดียวกัน หรือตางเจาของกัน จะมีประกันภัยไวกับบริษัทเดียวกันหรือตางบริษัทกันก็ตาม เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น บริษัทยังคงตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตอรถตัวลากและรถที่ถูกลาก แตหากรถ
ตัวถูกลากมิไดทําประกันภัยไว  บริษัทก็รับผิดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ทําประกันภัยไวเทานั้น 
 
         9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
  เง่ือนไขขอนี้กําหนดเพื่อมิใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นํารถไปใชในลักษณะการใชรถที่มี
ความเสี่ยงภัยสูงกวาที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม  
  หากรายการใชรถ ในตารางกรมธรรมระบุวา “ ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา ” แต
ในขณะเกิดอุบัติเหตุผูเอาประกันภัยไปใชรับจาง ทําใหรถยนตไดรับความเสียหายแลว ความเสียหายนั้นจะ
ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการใชรับจางหรือใหเชา โอกาสเกิดอุบัติเหตุ 
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สูงกวาใชเปนรถสวนบุคคล 
  แตถาเปนกรณีเชารถยนตมาใช และผูเชามาทําสัญญาประกันภัยในลักษณะการใชสวน
บุคคลไมถือวาเปนการใชรถนอกเหนือจากที่ระบุไวในตาราง 
 

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา  
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

หากบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  มาขับขี่ 
รถยนตคันเอาประกันภัย จนเกิดอุบัติเหตุทําใหรถยนตไดรับความเสียหายแลว ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
นั้นก็จะไมไดรับความคุมครอง 

ขอยกเวนนี้ นําปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดมาเปนตัวกําหนด   ฉะนั้น หากไมมีการ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดแลว บริษัทก็ไมอาจปฏิเสธความรับผิดได แมผูขับขี่จะมีพฤติกรรม 
ที่นาเช่ือวาจะเมาสุราก็ตาม 
 
   9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ  หรือเคยไดรับแตถูก 
ตัดสิทธิตามกฎหมาย  หรือใชใบขับขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต 

 หากรถยนตคันเอาประกันภัยถูกขับขี่โดยบุคคลผูไมมีความสามารถในการขับขี่แลวโอกาส
ที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีมาก ความเสี่ยงภัยในกรณีดังกลาวสูง กรมธรรมจึงไมอาจใหความคุมครองได จึงระบุ
ยกเวนความรับผิดไว หากผูขับขี่รถยนตประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่  หรือเคยมี
ใบอนุญาตแตถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต แตหากความเสียหายของรถยนต มิไดเกิดจากการ
ชน  การคว่ําแลว  เชน ถูกน้ําทวมเขามาทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย จะนําเง่ือนไขนี้มาเปนเหตุในการ
ปฏิเสธความรับผิดไมได 

“ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ” หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่รถยนตทุกชนิดทุกประเภท และรวมถึง 
ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งดวย    เนื่องจากเจตนารมยถือความ 
สามารถเปนสําคัญ ฉะนั้น เมื่อมีใบอนุญาตขับรถยนตใดๆ แลว แมจะผิดประเภทกรมธรรมก็ยังคุมครอง 
เชน  มีใบอนุญาตขับรถยนตนั่งสวนบุคคล ไปขับขี่รถบรรทุก หรือไปขับรถรับจางสาธารณะ ก็ยังคงไดรับ 
ความคุมครองตามกรมธรรม 

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไมอาจนํามาใชแทนใบอนุญาตขับขี่รถยนตได   
แตใบอนุญาตขับขี่รถยนตสามารถใชแทนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตได        
 
  การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4  จะไมนํามาใชในกรณีที่มีความเสียหายตอ 
รถยนตที่เกิดขึ้น และมิใชความประมาทของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมน้ี 
         แตในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ การยกเวนตาม 9.4 จะไมนํา 
มาใชบังคับ หากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ที่ถูกระบุช่ือในกรมธรรม 
  อยางไรก็ตามขอยกเวนตาม  9.1 ถึง  9.4     บริษัทไมอาจนํามาใชเปนเหตุปฏิเสธความ 
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รับผิดตอความเสียหายของรถยนตได หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของผูขับขี่
รถยนตคันเอาประกันภัย  เชน  แดงขับรถยนตคันเอาประกันภัยจอดติดสัญญาณไฟอยู ปรากฏวามีรถที่ดํา
ขับมาดวยความเร็วสูง พุงชนทายรถแดงไดรับความเสียหาย   แมขณะเกิดเหตุแดงไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่
เลยก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายของรถยนตของแดง       เพราะความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของแดงผูขับขี่แตอยางใด 
  ในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่     บริษัทจะยกเอาเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ใบอนุญาตขับขี่ตาม 9.4 ข้ึนมาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายรถยนตที่เกิดขึ้นมิได 
หากรถยนตนั้นเกิดความเสียหายในขณะที่มีบุคคลที่ระบุช่ือในกรมธรรมเปนผูขับขี่   ทั้งนี้  ดวยเหตุที่วา  
ผูที่ถูกระบุช่ือเปนผูขับขี่ในกรมธรรม  เปนผูที่ผานการพิจารณาจากบริษัทแลววา   เปนบุคคลที่มีความรู 
ความสามรถในการขับขี่ บริษัทจึงตกลงรับประกันภัยไว     แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาบุคคลนั้นไมเคยมี 
ใบอนุญาตขับขี่เลยก็ตาม 
 

หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม 
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 

รถยนตสูญหาย ไฟไหม  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตหรือสวนหน่ึง 
สวนใดของรถยนต  รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต เกิดไฟไหม 
หรือสูญหายไป 
  ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

ความสูญหาย ในที่น้ีใหหมายความรวมถึงความเสียหายตอรถยนต รวมทั้งอุปกรณ  
เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต ที่เปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย 
ยักยอกทรัพย หรือเปนผลมาจากการพยายามกระทําเชนวาน้ัน 
  ไฟไหม ในที่น้ีหมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหม ไมวาจะเปน 
การไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน  
  ในหมวดนี้ความคุมครองการสูญหายของรถยนต ไมวาจะสูญหายไปทั้งคัน หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของรถยนตสูญหาย   และไมวาการสูญหายนั้นจะเกิดจากการกระทําของลูกจาง หรือของบุคคลอื่น  
เชน  ผูขับขี่ซึ่งระบุช่ือในกรมธรรม (เวนแตผูขับขี่นั้นเปนผูเอาประกันภัย)   ก็เปนความสูญหายที่จะไดรับ
ความคุมครองในสวนนี้ทั้งส้ิน  สวนการชดใช จะชดใชอยางไร ใหเปนไปตามขอ 2 ของหมวดนี้ 

การคุมครองความสูญหายนี้   มิไดจํากัดเฉพาะความสูญหายแตเพียงอยางเดียว   แตยัง 
คุมครองรวมไปถึงความเสียหายที่เปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพยดวย 
เชน   รถยนตถูกลักไป  แตตอมาสามารถติดตามเอาคืนมาได  แตรถยนตที่ไดคืนมามีสภาพความเสียหาย 
มีรองรอยการถูกชนมา แมผูเอาประกันภัยจะซื้อความคุมครองไวเฉพาะสวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม  มิได
ซื้อความคุมครองความเสียหายตอรถยนตไวก็ตาม (กรมธรรมประเภท 2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยังคง
ไดรับความคุมครอง แมรองรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จะปรากฏชัดเจนวาเปนความเสียหายที่มีการชน
เกิดข้ึน แตก็เปนการชนที่เปนผลมาจากการที่รถยนตถูกลักไป จึงยังคงไดรับความคุมครองตามหมวดนี้อยู 
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  หรือกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดนํารถยนตไปจอดตามศูนยการคา   และเมื่อจับจายซื้อของ
เสร็จไดกลับมาที่รถยนตที่จอดไว  ปรากฏเห็นคนรายกําลังงัดรถยนตอยูจึงรองเรียกใหคนชวย  คนรายจึง
หนีไป เมื่อไปตรวจสอบปรากฏวารถยนตไดรับความเสียหาย มีรอยถลอกของสีที่เกิดจากการงัดแงะกุญแจ
รถไดรับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเปนความเสียหายที่เกิดจากการพยายามลักทรัพย
ของบุคคลอื่น จึงเปนความเสียหายที่ยังคงไดรับความคุมครองตามหมวดนี้ดวยเชนกัน 

ความคุมครองในหมวดนี้  นอกจากจะคุมครองความสูญหายแลว ยังคุมครองรวมไปถึง 
ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหมดวย     ไมวาไฟที่ไหมรถยนตนั้น จะเกิดจากความไมสม
ประกอบ หรือการชํารุดบกพรองของตัวรถยนตเอง (เปนการตกลงไวเปนอยางอ่ืนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคทาย) หรือการเกิดไฟไหมที่เปนผลมาจากสาเหตุอ่ืน เชน รถยนตชนกัน
แลวทําใหไฟไหม ก็ถือวาเปนความเสียหายจากรถยนตไฟไหม ซึ่งจะไดรับความคุมครองตามหมวดนี้ทั้งส้ิน 

อยางไรก็ตาม  กรณีจะมีปญหาในการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนเกิดขึ้น  หากเปน 
กรมธรรมประเภทสอง กลาวคือ เมื่อรถยนตดังกลาวไปประสบอุบัติชนกับรถอื่น ทําใหเกิดไฟไหมตามมา 
หากรองรอยการชนทั้งหมด ถูกไฟไหมดวย     ผูเอาประกันภัยก็สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม
ความคุมครองในหมวดนี้ไดทั้งหมด แตหากรองรอยการชนบางแหงแยกไดชัดเจนวา ไมมีการไหมควบคู
ไปดวยแลว ความเสียหายนั้นก็จะไมไดรับความคุมครอง กรณีจึงอาจเปนไปไดวา ความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุในครั้งเดียวกัน จะมีความเสียหายบางสวนไดรับความคุมครอง ความเสียหายบางสวนก็จะไมได
รับความคุมครอง 
  ขอ 2. การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต  

2.1. ในกรณีรถยนตสูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย  และ 
ยักยอกทรัพย บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง โดย 
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณีตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหแกบริษัททันที โดยคา 
ใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตน้ันเปนอันสิ้นสุด 

ในกรณีที่บริษัทไดรับรถยนตคืนมาแลว บริษัทตองมีหนังสือแจงใหผูเอาประกันภัย 
ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับรถยนตคืนมา  ตามที่อยูครั้งสุดทายที่ 
ผูเอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบ และบริษัทยินยอมใหผูเอาประกันภัยใชสิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนตคืน โดยผูเอาประกันภัยตองคืนเงินที่ไดรับชดใชไปทั้งหมด 
ใหแกบริษัท ถารถยนตน้ันเกิดความเสียหายบริษัทตองจัดซอมใหโดยใชคาใชจายของบริษัทกอนคืน 
  2.1.2 สละสิทธิไมขอรับรถยนตคืน 
  ทั้งน้ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการใชสิทธิใหบริษัททราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับหนังสือแจงจากบริษัท ถาผูเอาประกันภัยไมแจงขอใชสิทธิภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา 
ผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน 
  การชดใชคาสินไหมทดแทนตามหมวดนี้ แบงเปน 3 กรณีดวยกัน คือ 
  2.1 หากรถยนตเกิดการสูญหายไปทั้งคัน   ไมวาจะเปนการสูญหายจากการลักทรัพย  
ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยลูกจางหรือโดยบุคคลอื่นใดก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครอง 
ทั้งส้ิน  โดยบริษัทจะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย         ขณะเดียวกัน 
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ผูเอาประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองโอนรถยนตคันดังกลาวใหแกบริษัท  สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
โอน ไมวาจะเปนคาธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลคาเพ่ิม บริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 
  อยางไรก็ตาม หากกรมธรรมมีการระบุใหบุคคลอื่นเปนผูรับประโยชนแลว (มีการออก
เอกสารแนบทาย ร.ย.24) บริษัทก็จะตองชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนนั้นตามสวนได
เสียกอน  และเชนเดียวกันผูรับประโยชนนั้นก็จะตองโอนรถยนตใหแกบริษัท โดยคาใชจายของบริษัทดวย
เชนกัน 
  และเมื่อบริษัทไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
แลวแตกรณีแลว ความคุมครองตอรถยนตนั้นก็เปนอันสิ้นสุด  
  เมื่อบริษัทไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยไปแลว ตอมาเกิดไดรถยนตคืนมา   บริษัทจะ
ตองมีหนังสือแจงใหผูเอาประกันภัยทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูครั้งสุดทายที่ผูเอาประกันภัย
แจงใหบริษัททราบ  ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับรถยนตคืนมา ในกรณีดังกลาวผูเอาประกันภัยมีสิทธิ 
  2.1.1 ขอรับรถยนตคืน แตผูเอาประกันภัยจะตองคืนจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดรับมา
แลวใหแกบริษัท     ในการขอรับรถยนตคืนนี้    หากปรากฏวารถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทมีหนาที่
ซอมแซมใหอยูในสภาพเรียบรอยกอนสงคืน บริษัทจะไมดําเนินการจัดซอม     โดยอางวาความเสียหายที่
เกิดข้ึนตอรถยนตเปนความเสียหายที่เกิดจากการชน ซึ่งอยูในสวนความคุมครองความเสียหายตอรถยนต
ที่ผูเอาประกันภัยมิไดซื้อความคุมครองไวไมได เพราะความคุมครองการสูญหายนั้น รวมถึงความเสียหาย
ตอรถยนตที่เปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือการยักยอกทรัพยดวย 
  2.1.2  สละสิทธิไมขอรับรถยนตคืน 
  เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับหนังสือแจงจากบริษัทแลว ผูเอาประกันภัยตองแสดงเจตนาให
บริษัททราบวาตนประสงคจะขอรับรถยนตคืนตาม  2.1.1  หรือสละสิทธิไมขอรับรถยนตคืนตาม  2.1.2 
แตหากผูเอาประกันภัยไมแสดงเจตนาใหปรากฏภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากบริษัทแลว 
ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน 
   
  2.2. ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง  
  ในกรณีที่เอาประกันภัยไวไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะที่ 
เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี ตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหแกบริษัท
ทันทีโดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตน้ันเปนอันสิ้นสุด 
  หากเกิดไฟไหมทําใหรถยนตไดรับความเสียหายสิ้นเชิงแลว บริษัทจะตองจายคาสินไหม
ทดแทนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่บริษัทไดรับประกันภัยไว 
  รถยนตเสียหายสิ้นเชิง หมายถึง เสียหายจนไมอาจซอมใหอยูในสภาพเดิมได หรือ 
เสียหายไมนอยกวารอยละ 70 ของราคารถยนตในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ 

ขณะเดียวกัน  หากรถยนตที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิงนั้น ไดทําประกันภัยไวไมนอยกวา 
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รอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะเอาประกันภัยแลว ผูเอาประกันภัยจะตองโอนรถยนตนั้นใหแกบริษัท
ดวย โดยคาใชจายที่เกิดจากการโอน ไมวาจะเปนคาธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลคาเพ่ิม บริษัทจะตองเปน 
ผูรับผิดชอบทั้งหมด 
  และเมื่อบริษัทไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
แลวแตกรณีแลว ความคุมครองตอรถยนตนั้นก็เปนอันสิ้นสุด  
 

2.3. ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหาย 
บางสวน  บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่งมีสภาพเดียวกัน 
แทนได ทั้งน้ีรวมทั้งอุปกรณของรถยนตน้ัน หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้น
ก็ได  

ในการซอมรถยนตหรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอม
โดยอูกลางกรมการประกันภัยที่นายทะเบียนจัดตั้ง 

ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคา
นําเขาที่สงมาทางเรือ  
  ในกรณีที่รถยนตนั้นไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจทําความตกลง
กันไดถึงวิธีการชดใช  วาจะใหบริษัทรับผิดชดใชโดยวิธีการซอม หรือการเปลี่ยนรถยนต หรือใหชดใชเปน
เงินก็ได แตหากคูกรณีไมอาจตกลงกันได  ก็ใหดําเนินการจัดซอมโดยอูกลางกรมการประกันภัยที่นาย
ทะเบียนไดจัดตั้งข้ึน 
  สวนในกรณีที่รถยนตมิไดสูญหายไปทั้งคัน แตมีสวนหนึ่งสวนใดของรถยนตเกิดสูญหาย
ไป บริษัทจะตองจัดหาอะไหล หรืออุปกรณสวนหนึ่งสวนใดของรถยนตประเภท  ชนิด  และคุณภาพอยาง
เดียวกันมาแทนในสวนที่สูญหายไปนั้น 
  การซอม การจัดหาอะไหลทดแทน การชดใชจํานวนเงินเพื่อความคุมครองการสูญหาย 
ไฟไหม ไมเปนเหตุใหจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลง 
  อยางไรก็ตาม หากอะไหลที่ใชในการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยน ไมอาจหาไดในทองตลาด 
จําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศแลว บริษัทจะรับผิดไมเกินราคานําเขาที่สงมาทางเรือเทานั้น 

 
ขอ 3. การดูแลขนยาย   
        เมื่อมีความเสียหายตอรถยนต ที่เกิดจากไฟไหม  บริษัทจะจายคาดูแลรักษารถยนต 

และคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวันเกิดเหตุจนกวาการซอมแซม หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน
จะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบของคาซอมแซม 
  นอกจากกรมธรรมนี้จะชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอตัวรถยนตที่เอาประกันภัยแลว 
บริษัทยังมีหนาที่ชดใชคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตตามที่จายไปจริง     ในระหวางการซอมหรือการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนยังไมแลวเสร็จ แตคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตจะตองเปนคาเสียหายที่เกิด
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ข้ึนจากรถยนตสูญหาย ไฟไหม  ไมสามารถเคลื่อนยายได   โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบตามจํานวนที่จาย
ไปจริง แตไมเกินรอยละ 20 ของคาซอม 

 แตในบางกรณี แมคาลากและคาดูแลรักษารถยนตจะเกินรอยละ 20 ของคาซอม บริษัท 
ก็ไมพนความรับผิด เชน  บริษัทลากรถยนตไปยังอูซอมรถ แตคุมราคาคาซอมต่ํากวาความเปนจริง อูจึง 
ไมสามารถซอมได จําเปนตองลากไปอูอ่ืนอีก คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทก็ยังไมพนความรับผิด แมรวม
กับครั้งแรกแลวจะเกินรอยละ 20 ของคาซอมก็ตาม แตหากคาลากรถยนตที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากความประสงค
ของผูเอาประกันภัยเอง บริษัทก็ไมตองรับผิด   เชน  อูแรกที่ทําการซอมเปนอูที่ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือก
เอง  แตผูเอาประกันภัยไมพอใจการซอม จึงขอยายอู คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทไมตองรับผิดชอบ 

 อนึ่ง คาดูแลขนยายนี้ เปนคาใชจายที่บริษัทจะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง ไมเก่ียว
กับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม 

 
ขอ 4. การสละสิทธ ิ  
        ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต เมื่อบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดยได

รับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตน้ัน  เวนแตการใช
โดยบุคคลของอู เมื่อรถยนตไดมอบใหอูทําการซอม โดยการซอมนั้นบริษัทมิไดเปนผูสั่ง หรือใหความ
ยินยอม 

เมื่อรถยนตไดรับความเสียหาย หรือสูญหาย ในขณะที่มีผูอ่ืน (มิใชผูเอาประกันภัย) เปนผู
ใชรถยนต แตหากการใชนั้นเปนการใชโดยไดรับความยินยอม ไมวาจะเปนการยินยอมโดยชัดแจง  หรือ 
โดยปริยายจากผูเอาประกันภัยแลว เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจะ 
สละสิทธิในการไลเบี้ยเอาจากผูใชรถยนตนั้น   แตหากรถยนตนั้นไดรับความเสียหายจากการใชของบุคคล 
ของอูแลว บริษัทยังคงสงวนสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากบุคคลของอูนั้น    เวนแตรถยนตไดเขาซอมที่อูนั้นตาม
คําส่ังของบริษัท หรือบริษัทเปนผูใหความยินยอม เชน ลูกจางยืมรถยนตจากผูเอาประกันภัยไปใช และเกิด
อุบัติเหตุรถยนตไดรับความเสียหาย  เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนตอความเสียหายของรถยนตใหแก
ผูเอาประกันภัยไปแลว บริษัทก็จะสละสิทธิไมไลเบี้ยเอาจากลูกจางคนนั้น    แตหากลูกจางนํารถยนตไปใช
โดยไมไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัทมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนที่ตนไดจายไป
ใหแกผูเอาประกันภัยคืนจากลูกจางนั้นได 

 
ขอ 5. การยกเวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม การประกันภัยน้ีไมคุมครองความสูญหาย หรือ 

ไฟไหมอันเกิดจาก   
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย  หรือยักยอกทรัพย  โดย 

บุคคลไดรับมอบหมายหรือครอบครองรถยนตตามสัญญาเชา สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาจํานํา หรือ
โดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกลาวขางตน 
  เนื่องจากการยักยอก  หรือลักทรัพยโดยบุคคลที่ไดรับมอบหมายตามสัญญาเชา   สัญญา
เชาซื้อ สัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่ครอบครองรถยนตตามสัญญาดังกลาว  สามารถจะกระทําไดโดยงาย 
ความเสี่ยงสูง กรมธรรมจึงไมอาจใหความคุมครองได 
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  และเนื่องจากขอ 5.1 เปนการยกเวนความรับผิด การตีความจะตองตีความโดยเครงครัด 
ฉะนั้น  ความสูญหายหรือไฟไหมอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพยของบุคคลที่ไดรับมอบ หรือ
ครอบครองเฉพาะตามสัญญา 3 ประเภทที่ระบุไวเทานั้น ที่จะไมไดรับความคุมครอง   หากเปนสัญญาอื่น 
เชน  สัญญายืม ก็ยังคงไดรับความคุมครองอยู 
  แตในกรณีที่ผูลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยใชกลอุบาย   ทําทีไปทําสัญญาหรือจะทํา
สัญญาเชา  สัญญาเชาซื้อ  สัญญาจํานํา และใชเอกสารเท็จในการทําสัญญา     ทั้งนี้ เพ่ือใหไดรับมอบการ
ครอบครองรถยนต โดยไมมีเจตนาจะเชา เชาซื้อ หรือจํานํามาแตเบื้องตน   ถือวาเปนการลักทรัพยโดยใช
กลอุบาย ไมเขาขอยกเวนดังกลาว บริษัทจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดได 

  
  5.2 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง 
หากนํารถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใชนอกอาณาเขตคุมครอง หรือนอกอาณาเขตประเทศ 

ไทยแลวเกิดรถยนตสูญหาย หรือเกิดไฟไหมข้ึน   บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตอความสูญหาย   หรือความ 
เสียหายนั้น แตผูเอาประกันภัยอาจซื้อความคุมครองการใชนอกราชอาณาจักรไทยได เชน อาจจะซื้อความ
คุมครองการใชในประเทศมาเลเซีย  กัมพูชา ลาว  เปนตน   ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจะตองออกเอกสาร
แนบทาย ร.ย. 04  ใหแกผูเอาประกันภัย โดยในเอกสารดังกลาวจะระบุอาณาเขตการใชที่เพ่ิมขึ้นไวดวย 
 

-------------- 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 
(เอกสารแนบทาย ร.ย.01) 

 
  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลตามเอกสารแนบทายนี้ เปนความคุมครองเพิ่มเติมที่ 
ผูเอาประกันภัยอาจเลือกซื้อได โดยจะคุมครองความบาดเจ็บของผูขับขี่และ/หรือผูโดยสารซึ่งอยูในหรือ
กําลังขับขี่ หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย (ซึ่งเรียกวา “ผูไดรับความคุมครอง”) ซึ่ง
เปนผลมาจากอุบัติเหตุ หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลทําใหผูไดรับความคุมครอง 

-  เสียชีวิต 
-  สูญเสียมือ เทา สายตา 
-  ทุพพลภาพถาวร 
-  ทุพพลภาพชั่วคราว 

(เวนแตความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยมิไดซื้อความคุมครองไว ซึ่งก็จะไมมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว
ในสวนของความคุมครองนั้น) 
  แมรถยนตไมเกิดอุบัติเหตุ เพียงแตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอผูไดรับความคุมครอง  จนเปน
ผลใหผูไดรับความคุมครองนั้นเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สายตา หรือทุพพลภาพ  เชน  ขณะที่ผูขับขี่กําลัง 
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สตารทรถ ปรากฏวามีคนรายบุกเขามายิง ทําใหผูขับขี่เสียชีวิตทันทีในรถยนตนั้น  ก็ถือไดวาผูไดรับความ
คุมครองไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเปนผลใหเสียชีวิต ตามเงื่อนไขความคุมครองตามเอกสารแนบทาย
นี้แลว บริษัทจึงมีหนาที่ชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกทายาทของผูไดรับความคุมครองนั้น 

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  มิใชการประกันภัยความรับผิด   จึงไมคํานึงวาความ
เสียหายที่ผูไดรับความคุมครองไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด และแมวาผูไดรับความคุมครองจะไดรับ
การชดใชคาสินไหมทดแทนจากบุคคลที่จะตองรับผิดตามกฎหมายเต็มจํานวนแลวก็ตาม ก็ไมทําใหบริษัท
ผูรับประกันภัยตามเอกสารแนบทายนี้หลุดพนความรับผิดแตอยางใด   บริษัทยังคงจะตองรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนเงินคุมครองที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ 
  สําหรับจํานวนผูขับขี่  หรือผูโดยสาร   ที่จะไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ 
จะปรากฏอยูในตาราง (หรือในเอกสารแนบทาย ในกรณีซื้อความคุมครองเพิ่มเติมภายหลัง) โดยผูขับขี่
และผูโดยสารที่จะไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ไมจํากัดวาจะตองเปนผูหนึ่งผูใด    ดังนั้น 
ไมวาผูขับขี่หรือผูโดยสารนั้นจะเปนผูใดก็ตาม หากเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สายตา หรือทุพพลภาพจาก
อุบัติเหตุที่เกิดในขณะที่ผูนั้นอยูใน หรือกําลังขับขี่ หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย 
แลว บริษัทก็จะตองเขามารับผิดชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองนั้น ๆ ทั้งส้ิน  และ 
แมวาการประกันภัยนี้จะเปนการประกันภัยเพิ่มที่แนบทายการประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่ 
และผูขับขี่ที่ไดรับความเสียหายนั้นมิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือไวในกรมธรรมก็ตาม บริษัทก็ยังคงตองรับผิดตอ 
ผูขับขี่นั้นเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยตามเอกสารแนบทายนี้ 
  อนึ่งคําวา “ ผูโดยสาร” ตามเอกสารแนบทายนี้ หมายความถึง บุคคลใดๆก็ตามที่อยูใน 
หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย  เวนแตผูขับขี่  เชน รถยนตคันเอาประกันภัยเปน
รถบรรทุก (Pick Up) บุคคลที่โดยสารอยูที่กระบะทายก็ถือเปนผูโดยสารตามนัยนี้เชนกัน มิไดจํากัดเฉพาะ
บุคคลที่โดยสารอยูในหองโดยสารเทานั้น   
  หากผูเอาประกันภัยนอกจากจะซื้อความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้แลว ยังซื้อความ
คุมครองการประกันภัยคารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) ดวยแลว    การไดรับคาสินไหมทดแทนตามเอกสาร
แนบทายนี้ ไมตัดสิทธิผูไดรับความคุมครองที่จะเรียกรองคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทาย  ร.ย. 02 
ไดอีก เชน นายสัญชัยโดยสารรถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ํา ทําใหนายสัญชัยไดรับ
บาดเจ็บ ตองตัดเทาหนึ่งขางแลว   นอกจากบริษัทจะตองจายคาสินไหมทดแทนจํานวน 50% ของจํานวน
เงินเอาประกันภัยตามเอกสารแนบทายนี้แลว  คารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น บริษัทยังคงตองรับผิดชดใชตาม
ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย ร.ย. 02 อีกดวย 
  หากขณะเกิดอุบัติเหตุมีผูโดยสารมากกวาจํานวนที่ซื้อความคุมครองไวตามเอกสาร 
แนบทายนี้ โดยบางคนไดรับความเสียหาย บางคนไมไดรับความเสียหาย บริษัทจะอางวา บุคคลที่ไมไดรับ
ความเสียหาย คือบุคคลที่ไดรับความคุมครองไมได หรือบริษัทจะใชวิธีการนําเอาจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง มาหารดวยจํานวนคนที่โดยสารไปทั้งหมด    เพ่ือหาคาเฉล่ียวา แตละคนควร
ไดรับความคุมครองเทาใด บริษัทจึงจะจายคาสินไหมทดแทนตอคนเทานั้น ก็ไมไดเชนกัน     ตัวอยางเชน 
รถบรรทุกซื้อความคุมครองผูขับขี่ 1 คน ผูโดยสาร 2 คน แตขณะเกิดอุบัติเหตุมีนายวีระเปนผูขับขี่ และมี
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ผูโดยสารรวมไปดวยอีก 5 คน ไปประสบอุบัติเหตุทําใหผูโดยสารเสียชีวิต 3 คน นายวีระและผูโดยสารอีก 
2 คนบาดเจ็บเล็กนอย  หากความคุมครองตาม ร.ย.01 คุมครองการเสียชีวิต 50,000 บาท/คน  ในสวนผู
ขับขี่คือนายวีระ เพียงไดรับบาดเจ็บ จึงไมไดรับความคุมครองตาม ร.ย.01 นี้ และเมื่อคุมครองผูโดยสารไว 
2 คน จํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุครั้งนี้คือ 2 X 50,000 = 100,000 บาท  เมื่อมีผูโดยสารมาทั้ง
ส้ิน 5 คน เทากับจํานวนเงินคุมครองตอคน = 100,000/5 = 20,000 บาท/คน     เมื่อมีผูเสียชีวิต 3 คน 
บริษัทจึงรับผิดชดใชเพียง 20,000 X 3 = 60,000 บาท มิได บริษัทจะตองจายเต็มวงเงินคุมครอง 2 คน = 
2 X 50,000  = 100,000 บาท แลวใหทายาทของผูไดรับความคุมครองไปเฉลี่ยตามสวนกันเอง 
  ขอยกเวนไมคุมครองตามเอกสารแนบทาย ร.ย. 01 นี้ มีเพียง 2 กรณี คือ 

1. บริษัทไมตองรับผิดตอการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผูไดรับ 
ความคุมครองที่เปนผลมาจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนัก เชน  การใชรถคันเอาประกันภัยไป
ปลนทรัพย เปนตน แตความเจ็บที่ไมไดรับความคุมครองตาม ร.ย. 01 นี้ จํากัดเฉพาะความบาดเจ็บของ 
ผูที่กออาชญากรรมนั้นเทานั้น       ไมรวมถึงผูไดรับความคุมครองอื่นที่มิไดมีสวนรูเห็นเปนใจกับการกอ
อาชญากรรมนั้น 

2. บริษัทไมตองรับผิดตอการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผูไดรับ 
ความคุมครองที่เปนผลมาจากมหันตภัย เชน สงคราม การสูรบ เปนตน 
 

การประกันภัยคารักษาพยาบาล 
(เอกสารแนบทาย ร.ย.02) 

 
  การประกันภัยคารักษาพยาบาล เปนการประกันภัยเพิ่มที่ผูเอาประกันภัยอาจเลือกซื้อได
โดยบริษัทจะจายคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด คาบริการอื่น ๆ  เพ่ือบุคคลใดซึ่งได
รับความบาดเจ็บทางรางกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยูใน หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนต โดย
ไมคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับ จะเปนผลมาจากการกระทําโดยประมาทของผูใด 
  ดังนั้น  หากบุคคลใดก็ตามที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในขณะอยูใน หรือกําลังข้ึน หรือ
กําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย จนเปนเหตุใหตองเขารับการรักษาพยาบาลแลว บุคคลนั้นก็สามารถ
ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด  คาบริการอื่น ๆ  ตามที่ไดจายไปจริง จาก
บริษัทผูรับประกันภัยได แมบุคคลนั้นจะเปนผูขับขี่ที่มิใชผูขับขี่ที่ระบุช่ือในกรมธรรมสําหรับการประกันภัย
ประเภทระบุช่ือผูขับขี่ก็ตาม  
  การประกันภัยคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทาย ร.ย. 02 นี้ จะคุมครองตั้งแตบาท
แรกของคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด คาบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น   ดังนั้น ผูที่ไดรับ
ความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ จึงสามารถเลือกไดวา ตนจะใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากความ
คุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ หรือจะเบิกจากสวนอื่นกอนก็ได เชน ผูเอาประกันภัยขับขี่รถยนตคันเอา
ประกันภัยโดยมีนายสมรักษโดยสารไปดวย ระหวางทางเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ําเปนผลใหนายสมรักษไดรับ
บาดเจ็บ ตองเขารับการรักษาพยาบาล แมคารักษาพยาบาลของนายสมรักษเปนความรับผิดตามกฎหมาย
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ของผูเอาประกันภัยก็ตาม นายสมรักษอาจใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากสวนความคุมครองความรับผิด
ตอบุคคลภายนอก หรือจะเบิกจากเอกสารแนบทาย ร.ย. 02 นี้ ก็ได 
  ขอยกเวนความรับผิดของบริษัทตามเอกสารแนบทายนี้  มีเพียงประการเดียว คือ  ความ
บาดเจ็บที่ผูไดรับความคุมครองไดรับ เปนผลโดยตรงหรือโดยออมมาจากมหันตภัยเทานั้น   การที่ผูขับขี่
ไมมีใบอนุญาตขับขี่ เมาสุรา ฯลฯ ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดได  บริษัทยังคงผูกพันรับผิดตอ
คารักษาพยาบาล ฯลฯ เต็มจํานวน 

 
การประกันตัวผูขับขี่ 

(เอกสารแนบทาย ร.ย.03) 
 

เมื่อผูเอาประกันภัย   หรือผูขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย  นํารถยนต 
คันเอาประกันภัยไปใช  และเกิดอุบัติเหตุข้ึน   ทําใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไวในคดี
อาญา หากมีการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสวนนี้ไวแลว บริษัทจะตองดําเนินการประกันตัวผูเอาประกันภัย 
หรือผูขับขี่นั้น โดยยื่นหลักประกัน   เชน   เงินสด   หรือหลักทรัพยอ่ืน    ตามจํานวนที่พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาลกําหนด (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทาย
นี้) ทั้งนี้เพ่ือที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจะไดพิจารณาปลอยตัวบุคคลดังกลาวเปนการ
ช่ัวคราว 
  แมความเสียหาย หรือความรับผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้น  จะไมไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมหลักก็ตาม (เวนแตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากมหันตภัย) ก็ไมกระทบถึง
ความรับผิดของบริษัทที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาที่ปรากฏในเอกสารแนบทายนี้  กลาวคือ บริษัทยังคง 
มีหนาที่ผูกพันที่จะตองดําเนินการประกันตัวบุคคลดังกลาวนั้น  

การที่บริษัททําการประกันตัวผูเอาประกันภัย  หรือผูขับขี่   ในชั้นพนักงานสอบสวน  
จนกระทั่งพนอํานาจของพนักงานสอบสวน  ไปอยูในอํานาจของพนักงานอัยการ โดยที่ไมมีการผิดสัญญา
ประกันแลว บริษัทมีสิทธิที่จะรับเงินหรือหลักทรัพยที่ตนนําไปวางคืนจากพนักงานสอบสวนนั้นได  ฉะนั้น
ความรับผิดของบริษัทที่จะตองทําการประกันตัวผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่นั้น ในชั้นของพนักงานอัยการ 
จึงยังคงมีอยูเต็มวงเงินเอาประกันภัย ในกรณีที่ไปอยูในอํานาจของศาล หรือศาลสูงก็เชนเดียวกัน 
  แตหากผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่หลบหนีระหวางการประกันตัว เปนเหตุใหบริษัทตอง
รับผิดใชเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาประกันแลว   จํานวนเงินที่บริษัทไดชดใชไปใหแกพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลนั้น ใหตกเปนพับ บริษัทจะมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยไมได และ 
หากตอมาหลังผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกจับกุมตัว     บริษัทก็ไมมีหนาที่หรือความรับผิดที่จะตอง
ประกันตัวบุคคลผูนั้นอีกไมวาในชั้นใด ๆ   แมจํานวนเงินที่บริษัทตองชดใชในฐานที่ผิดสัญญาประกันภัย
จะยังไมเต็มวงเงินเอาประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุแตละครั้งก็ตาม 
  อยางไรก็ตาม หากเปนอุบัติเหตุครั้งอ่ืน  แมจะเปนผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่คนเดียวกับ
ที่เคยหลบหนีจนเปนเหตุใหบริษัทตองรับผิดในฐานที่ผิดสัญญาประกันก็ตาม บริษัทก็ยังคงมีหนาที่ประกัน
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ตัวผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้น    ทั้งนี้ เนื่องจากจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตาราง เปนจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตออุบัติเหตุแตละครั้ง  
  ในกรณีบริษัทไดนําเงินสด  หรือหลักทรัพยไปวางเพื่อประกันตัวผูขับขี่ไวแลว   แตตอมา
ปรากฏวาจํานวนเงินหรือหลักทรัพยที่วางไวนั้นต่ําไป พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จึงเรียก
ใหวางจํานวนเงิน หรือหลักทรัพยเพ่ิม    หากจํานวนเงินหรือหลักทรัพยที่วางเพิ่ม  เมื่อรวมกับที่วางไวเดิม 
ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตออุบัติเหตุแตละครั้งแลว          บริษัทก็ยังคงมีหนาที่วางจํานวนเงินหรือ
หลักทรัพยใหครบตามที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลเรียกเพิ่ม 

 
เบี้ยประกันภัยและการคํานวณ 

  สัญญาประกันภัย   เปนสัญญาตางตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางเปนลูกหนี้ 
และเจาหนี้ซึ่งกันและกัน    โดยบริษัทมีหนี้ที่จะตองชําระคาสินไหมทดแทน   หรือเงินจํานวนหนึ่งใหแก 
ผูเอาประกันภัย หากมีวินาศภัยตามที่ระบุไวในสัญญาเกิดขึ้น ขณะเดียวกันผูเอาประกันภัยก็มีหนี้ที่จะตอง
จายเงินจํานวนหนึ่งใหแกบริษัทเปนการตอบแทน เงินจํานวนดังกลาวเรียกวา “ เบี้ยประกันภัย ” 

ดังนั้น เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของ 
รถ  ปจจัยตาง ๆ ที่เปนที่มาของความเสี่ยงภัย    ตลอดจนความคุมครองที่จะไดรับจากบริษัท ซึ่งตามพิกัด
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ไดกําหนดเบี้ยประกันภัยตามประเภทของรถทั้ง 8 ประเภท คือ 

1. รถยนตนั่ง    5. รถพวง 
2. รถยนตโดยสาร   6. รถจักรยานยนต 
3. รถยนตบรรทุก   7. รถยนตนั่งรับจางสาธารณะ 
4. รถยนตลากจูง   8. รถยนตเบ็ดเตล็ด 
โดยในรถยนตแตละประเภท จะมีตารางอัตราเบี้ยประกันภัย จํานวน 4  ตาราง    ไดแก 
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน ซึ่งจะกําหนดเบี้ยประกันภัยพื้นฐานในลักษณะที่เปน

ชวง คือ มีข้ันต่ํา ข้ันสูง กลาวคือ บริษัทจะใชอัตราเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเงินเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
ข้ันต่ํามิได ขณะเดียวกันก็จะใชเบี้ยประกันภัยสูงไปกวาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูงมิได 
  โดยเบี้ยประกันภัยพื้นฐานนี้ จะแบงตามประเภทของกรมธรรมวาเปนกรมธรรมประเภท
หนึ่ง ประเภทสอง หรือประเภทสาม   

ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย  ซึ่งในตารางดังกลาว ไดแยก 
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดความเสี่ยงภัยไว 6 ปจจัยดวยกันคือ 

2.1 ลักษณะการใชรถยนต   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเภท  และลักษณะการใชรถยนตของ 
ผูเอาประกันภัย   ซึ่งตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยนี้แบงลักษณะการใชรถยนตออกเปน  ใชสวนบุคคล   
ใชเพ่ือการพาณิชย ใชรับจางสาธารณะ ใชเพ่ือการพาณิชยพิเศษ  ซึ่งรถที่มีลักษณะการใชที่แตกตางกัน   
ก็จะมีอัตราของความเสียงภัยที่แตกตางกันไป อัตราการคํานวณเบี้ยประกันภัยจึงแตกตางกันไปดวย 

2.2 ขนาดรถยนต(นํ้าหนักบรรทุก) ข้ึนอยูกับประเภทของรถยนต เชน หากเปนรถยนต 
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นั่งก็จะแบงเปน ขนาดไมเกิน 2000 CC.  กับขนาดเกิน 2000 CC. หรือกรณีเปนรถยนตบรรทุก ก็จะแบง
เปนขนาดไมเกิน 4 ตัน ขนาดเกิน 4 ตันแตไมเกิน 12 ตัน และขนาดเกิน 12 ตัน เปนตน 

2.3 อายุรถยนต สําหรับอายุรถยนตจะมีผลกระทบตออัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะตอการ 
ประกันภัยตามกรมธรรมประเภทหนึ่งเทานั้น 
  อายุรถยนตที่ระบุ 1 ป 2 ป 3 ป……………. หมายถึง  อายุรถยนตที่ไมเกิน 1 ป 2 ป 3 
ป………..ตามลําดับ   ฉะนั้น หากรถยนตมีอายุ 1 ป 3 วัน อัตราที่นํามาใชคํานวณคือ อัตราไมเกิน 2 ป 
(ที่ระบุในตารางนี้วา 2 ป) 

2.4  อายุผูขับขี่ เปนปจจัยที่ใชในการคํานวณเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัย 
รถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่เทานั้น ดังนั้นปจจัยเรื่องอายุผูขับขี่จึงมีเฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนต 
โดยสารสวนบุคคล และรถจักรยานยนตสวนบุคคล เทานั้น 

2.5  กลุมรถยนต เปนปจจัยที่ใชในการคํานวณสําหรับรถยนตนั่งเทานั้น ซึ่งจะมีการแบง 
รถยนตออกเปน 5 กลุม โดยอาศัยราคาอะไหล และคาซอมเปนเกณฑในการแบง 

2.6  จํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางอัตราเบี้ย 
ประกันภัยนี้ หมายถึงจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองรถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม  
ในกรณีที่เปนกรมธรรมประเภทหนึ่ง         แตหากเปนกรมธรรมประเภทสอง จะหมายถึงจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยสําหรับความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม 
  ฉะนั้น จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองในสวนความเสียหายตอรถยนต 
และความคุมครองในสวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม จะตองเทากันเสมอ 

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครอง 
ความคุมครองเพิ่มตามตารางนี้ หมายถึงความคุมครองในสวนความรับผิดตอบุคคล 

ภายนอก ทั้งในสวนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย (บจ.) และความเสียหายตอทรัพยสิน(ทส.) 
ดังนั้น หากซื้อความคุมครองขั้นต่ําของ บจ.(100,000 บาท/คน 10 ลานบาท/ครั้ง)และ 

ข้ันต่ําของทส. (200,000 บาท/ครั้ง) แลว ก็ไมมีความจําเปนตองใชตารางนี้ในการคํานวณเบี้ยประกันภัย 
ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบทาย 
ตารางนี้จะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  สําหรับความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ทาย  อันไดแก การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยคารักษาพยาบาล การประกันตัวผูขับขี่ 
การคํานวณเบี้ยประกันภัย 
สูตรในการคํานวณเบี้ยประกันภัย เปนดังนี้ 

  เบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลัก = เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (ตารางที่ 1) X ผล
คูณของปจจัยของความเสี่ยงภัย (ตารางที่ 2) X อัตราเพิ่มความคุมครอง (ตารางที่ 3)  
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เชน  รถยนต TOYOTA COROLLA ปายแดง เครื่องยนต 1800 CC. เปนรถที่ใชเปนสวน
บุคคล ผูเอาประกันภัยประสงคจะใหคุมครอง บจ. 200,000 บาท/คน 10 ลานบาท/ครั้ง ทส. 400,000 
บาท/ครั้ง คุมครองตัวรถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม 400,000 บาท  
  เมื่อรถยนตที่เอาประกันภัยเปนรถยนตนั่ง ในการคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย จึงตอง
พิจารณาจาก ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนตนั่ง (กรมธรรมประเภทหนึ่ง) ซึ่งจะไดผลลัพธ ดังนี้ 
 
ตัวอยาง 
              เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (สมมติใหใชข้ันต่ํา) 7,500 
              คูณ   ลักษณะการใชสวนบุคคล 100 % 
              คูณ   ขนาดเครื่องยนตต่ํากวา 2,000 CC 98% 
              คูณ   ไมระบุช่ือผูขับขี่ 100% 
              คูณ   อายุรถยนต 1 ป 100 % 
              คูณ   จํานวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท 193 % 
              คูณ   กลุมรถยนต กลุม 4 105 % 
              คูณ   บจ. 200,000 บาท 1.011 
              คูณ   ทส. 400,000 บาท 1.010 
              ผลลัพธ(เบี้ยประกันภัยความคุมครองหลัก) 15,209 

  
 และหากผูเอาประกันภัยทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับขี่จํานวน 2 คน โดยคน

ที่มีความเสี่ยงสูงอายุ 18 ป  
              เบี้ยประกันภัยความคุมครองหลัก 15,209 
              คูณ   ระบุช่ือผูขับขี่ อายุ 18 ป 95% 
              ผลลัพธ 14,449 
  และหากมีการซื้อความคุมครองตามเอกสารแนบทายเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ร.ย.01 คุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไว 7 คน  
(รวมผูขับขี่) โดยคุมครองคนละ 50,000 บาท/คน 

- ร.ย. 03 การประกันตัวผูขับขี่ 100,000 บาท 
ฉะนั้น เบี้ยประกันภัยตาม ร.ย. 01 = { ผูขับขี่ 1 คน 50,000 X 3/1000 + ผูโดยสาร  

6 คน 50,000 X 1.5/1000 X 6 } = (150 + 450) = 600 บาท 
  เบี้ยประกันภัยตาม ร.ย. 03 = 0.5% X 100,000  = 500 บาท 
  รวมเบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย = 600 + 500 = 1,100 บาท ฉะนั้นหนาตารางใน
สวนเบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทายจะปรากฏ ดังนี้ 

(เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย 1,100 บาท) 
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  ฉะนั้น เบี้ยประกันภัยสุทธิสําหรับการประกันภัยครั้งนี้ คือ 14,449 + 1,100 = 15,549 
บาท ซึ่งเบี้ยประกันภัยสุทธินี้จะเปนฐานที่ใชในการคํานวณอากรและภาษีมูลคาเพ่ิมตอไป 
  หากการทําประกันภัยดังกลาว เปนการตออายุการประกันภัยและผูเอาประกันภัยมีสิทธิ 
ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 20% แลว   สวนลด 20% นี้จะตองคิดคํานวณจากผลรวมของเบี้ย 
ประกันภัยตามความคุมครองหลัก  กับเบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทายหลังหักสวนลดความเสียหาย
สวนแรก สวนลดการประกันภัยโดยตรง และสวนลดกลุม (ถามี) 

ฉะนั้น  สวนลดในกรณีนี้ =  20 % X 15,549 
          =  3,110 บาท 
หนาตารางในสวนของสวนลด จะปรากฏดังนี้ 

สวนลด : ความเสียหายสวนแรก  -  บาท ประวัติดี  3,110  บาท  รวมสวนลด 3,110 บาท 
เบี้ยประกันภัยสุทธิในกรณีนี้ = 14,449 + 1,100 – 3,110 = 12,439 บาท 

  ในการคิดคํานวณเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนตประเภทอื่นก็ใชวิธีการเชนเดียวกัน  
กลาวคือ เมื่อรถยนตที่ทําประกันภัยเปนรถยนตประเภทใด ก็ใชตารางอัตราเบี้ยประกันภัยของรถยนต
ประเภทนั้นในการคิดคํานวณ โดยเริ่มคิดจากเบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลักกอน (หากเปนการประ
กันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ใหเอาอัตราของอายุผูขับขี่คูณเปนตัวสุดทาย   เพ่ือหาสวนตางของเบี้ย 
ประกันภัยระหวางการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ กับการประกันภัยประเภทไมระบุช่ือผูขับขี่ได)  
  เมื่อไดเบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลักแลว (คิดตามสูตร เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 
X  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยในสวนของลักษณะการใชรถยนต  X  อัตราเบี้ยประกันภัย
เพ่ิมตามความเสี่ยงภัยในสวนของขนาดรถยนต  X  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยในสวนของ
อายุรถยนต  X  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยในสวนของจํานวนเงินเอาประกันภัย  X  อัตรา
เบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยในสวนของกลุมรถยนต  X   อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครอง  
X  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยในสวนของอายุผูขับขี่)  จึงมาคิดเบี้ยประกันภัยตามเอกสาร
แนบทาย หลังจากนั้นจึงมาคํานวณสวนลดตามลําดับ ดังนี้  

ก. กรณีเอาประกันภัยนอยกวา 3 คัน ใหนําผลลัพธเบี้ยประกันภัยที่คํานวณได หักดวย  
สวนลดเบี้ยประกันภัยความเสียหายสวนแรก(ถามี) หักดวย สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี (ถามี) หรือ
บวกดวย สวนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี(ถามี) ผลลัพธคือเบี้ยประกันภัยสุทธิกอนคํานวณภาษีอากร 

ข. กรณีเอาประกันภัยตั้งแต 3 คันขึ้นไป ใหนําผลลัพธเบี้ยประกันภัยที่คํานวณไดแตละ 
คัน  หักดวย สวนลดเบี้ยประกันภัยความเสียหายสวนแรก (ถามี)      หักดวยสวนลดเบี้ยประกันภัยกลุม 
10% ของเบี้ยประกันภัย  บวกดวย สวนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี (ถามี)        หักดวย สวนลดเบี้ย
ประกันภัยประวัติกลุม  (ซึ่งคํานวณจากเบี้ยประกันภัยตออายุสัญญาของรถยนตทั้งกลุมหักดวยสินไหมที่
เกิดข้ึน ตามหลักเกณฑ     สวนที่เหลือนํามาเฉลี่ยเปนสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติกลุม และใหระบุเบี้ย
ประกันภัยสวนลดกลุมนี้ในชองสวนลดประวัติดีในหนาตารางกรมธรรม)  ผลลัพธคือเบี้ยประกันภัยสุทธิ
กอนคํานวณภาษีอากร 
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จากผลลัพธกอนการคํานวณภาษีอากร  ตามขอ  ก  หรือ  ข  หากผูเอาประกันภัย  เอา
ประกันภัยกับบริษัทเองโดยตรง ไมผานตัวแทนหรือนายหนา    บริษัทสามารถลดสวนลดเบี้ยประกันภัย
ตามอัตราสูงสุดไมเกินอัตราที่นายทะเบียนกําหนด และใหระบุไวในชองสวนลดอื่น แลวจึงนําผลลัพธที่ได
ไปคํานวณภาษีอากร ในกรณีที่มีสวนลดอื่นดังกลาว        กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทจัดทําไมตองพิมพ
รายการชื่อนายหนาหรือตัวแทนและหามบริษัทจายคาบําเหน็จ 
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