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เพ่ือเปนมาตรการทางสังคมที่มุงใหความชวยเหลือตอผูประสบภัยจากรถอยางทันทวงที

เพ่ือเปนมาตรการท่ีใหผูมีฐานะทางสังคมโดยเฉพาะเจาของรถเขามามีสวนรวมรบัผิดชอบตอสังคม

เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบแกผูขับขี่รถ

เพ่ือเปนมาตรการทางสังคมเพ่ือใชบรรเทาโทษตอผูขับขี่รถ

เพ่ือเปนหลักประกันในการใหการคุมครองตอบุคคลที่สามเปนสําคัญ

เพ่ือเปนสงเสริมใหสังคมดูแลซ่ึงกันและกันโดยรัฐเปนผูสงเสริมและกํากับดูแล

รูปแบบ : เปนกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ
หลักสวัสดิสงเคราะห ; ไมตองรอพิสูจนความรบัผิด ( No Fault) = คาเสียหายเบ้ืองตน

หลักประกันคํ้าจนุ ; เมื่อเปนฝายที่ตองรับผิด (คาสินไหมทดแทน)  / รับชวงสิทธิ

หลักการบรหิารจัดการ ; No Loss – No Profit (ตองไมขาดทุน-ตองไมมีกําไร)

+

เพ่ือใหมีหลักประกันหรือเงนิจํานวนหน่ึงเพ่ือการคุมครองตอชีวิตรางกายของบุคคล

พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภยัจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

เจตนารมยของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
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+

การปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยและหรือวงเงินความคุมครองของ พ.ร.บ.
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ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคบัทันทฯี 

ขอ 2. นิยามศัพท
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ขอ 4. คาเสียหายเบื้องตน 

ขอ 6. การสํารองจายฯ

ขอ 10. การจัดการเรียกรอง

ขอ 18. ขอยกเวนความคุมครอง
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ขอ 9. การแจงอุบัติเหตุ

ขอ 11. การแจงความ
ขอ 12. คาใชจายตอสูคดี
ขอ 13. การโอนรถ

ขอ 16. การระงับขอพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ขอ 14. การใชรถ

ขอ 17. การตีความกรมธรรมประกันภัย

ขอ 18. ขอยกเวนความคุมครอง
ขอ 19. ขอสัญญาพิเศษ

ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย

ขอ 6. การสํารองจายฯ

ขอ 5. การขอรับคาเสียหายเบื้องตน

ขอ 10. การจัดการเรียกรอง

ขอ 4. คาเสยีหายเบ้ืองตน

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย

ขอ 2. นยิามศัพท
ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคบัทันทฯี

เงื่อนไขกรมธรรม 19 ขอ
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ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภยั
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ขอ 1.  กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ย

ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบคุคล ที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวา

เปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เม่ือผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท หรือ

นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือ

นิติบุคคล ที่บริษทัยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษทั ใหถือวาเปนการชําระเบ้ียประกันภัยแก

บริษัทโดยถูกตอง

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบงัคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ
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“ตาราง” หมายความวา ตารางแหงกรมธรรมนี้

 “รถ” หมายความวา รถที่เอาประกันภัยซ่ึงมีรายการที่ระบุไวในตาราง

“ตาราง” หมายความวา ตารางแหงกรมธรรมประกันภยันี้  

“รถ” หมายความวา รถคันที่เอาประกันภัยซ่ึงมีรายการที่ระบุไวในตารางแหงกรมธรรมประกันภัยน้ี

ฉบับปจจุบนั

ฉบับแกไข

ขอ 2. นิยามศัพท 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

(1) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 

500,000 บาทตอหน่ึงคน

กรณีสูญเสียมือสองขางต้ังแตขอมือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขาง

ต้ังแตขอเทา  หรือขาสองขาง หรือสายตาสองขาง (ตาบอด) บริษัทจะจาย

คาสินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน

(2) กรณีสูญเสียมือสองขางต้ังแตขอมือ หรือแขนสองขาง หรือเทาสองขาง

ต้ังแตขอเทา  หรือขาสองขาง หรือสายตาสองขาง (ตาบอด) บริษัทจะจาย

คาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน

กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางต้ังแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางต้ังแตขอเทา 

ขาหนึ่งขาง สายตาหนึ่งขาง (ตาบอด) ต้ังแต 2 กรณีข้ึนไป บริษัทจะจายคา

สินไหมทดแทน 300,000 บาทตอหนึ่งคน

(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางต้ังแตขอมือ แขนหนึ่งขาง เทาหนึ่งขางต้ังแต  

ขอเทา ขาหนึ่งขาง สายตาหนึ่งขาง (ตาบอด) ต้ังแต 2 กรณีขึ้นไป บริษัท

จะจายคาสินไหมทดแทน 500,000 บาทตอหนึ่งคน

3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรอือนามัย ในกรณีใดกรณหีน่ึง บรษิัทจะจายจํานวนเงินคุมครอง ดังนี้ 

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 

300,000 บาทตอหน่ึงคน

(4) กรณีทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 

300,000 บาทตอหนึ่งคน

กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางต้ังแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือเทา

หนึ่งขางต้ังแตขอเทา หรือขาหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง     

(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 

250,000 บาทตอหนึ่งคน

 (5) กรณสีญูเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือแขนหนึ่งขาง หรือ

เทาหนึ่งขางต้ังแตขอเทา หรือขาหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขาง 

(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 

250,000 บาทตอหนึ่งคน

3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรอือนามัย ในกรณีใดกรณหีน่ึง บรษิัทจะจายจํานวนเงินคุมครอง ดังนี้ 

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย (ตอ)  

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสีย

อวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว หรือเสีย

อวัยวะอื่นใด บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน

(6) กรณีหูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือล้ินขาด 

สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ จิตพิการอยางติดตัว 

บริษัทจะจายคาสนิไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน

(ดูในคูมือตีความ) (7) กรณีสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากที่ระบุไวใน (2)(3)(5) 

(6)และ (8) ซ่ึงการสูญเสียหรือการถูกทําลายลงแลวน้ันจะกระทบตอ

การดํารงชีวิตอยางปกติสุขของผูประสบภัย เชน การสูญเสีย มาม 

ปอด ตับ ไต ฟนแททั้งซ่ี ต้ังแต 5 ซ่ีขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูก

ทําใหเสียหายเปนเหตุใหตองใชกะโหลกเทียมเปนตน บริษัทจะจายคา

สินไหมทดแทน 250,000 บาทตอหนึ่งคน

3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรอือนามัย ในกรณีใดกรณหีน่ึง บรษิัทจะจายจํานวนเงินคุมครอง ดังนี้ 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย (ตอ) 



ฉบับปจจุบนั ฉบบัแกไข

กรณีสูญเสียนิ้วต้ังแตขอนิ้วขึ้นไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะ

จายคาสินไหมทดแทน 200,000 บาทตอหนึ่งคน

(8) กรณีสูญเสียนิ้วต้ังแตขอนิ้วขึ้นไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัท

จะจายคาสินไหมทดแทน 200,000 บาทตอหนึ่งคน

กรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะ

จายจํานวนเงินคุมครองเฉพาะกรณีที่มีจํานวนเงินคุมครองที่สูงกวา           

ทั้งนี้ กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัยหลาย

กรณี บริษัทจะจายจํานวนเงินคุมครองเฉพาะกรณีที่มีจํานวนเงิน

คุมครองที่สูงกวา

3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรอือนามัย ในกรณีใดกรณหีน่ึง บรษิัทจะจายจํานวนเงินคุมครอง ดังนี้ 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย (ตอ) 



ฉบับปจจุบนั ฉบับแกไข

3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 300,000 บาท

ตอหนึ่งคน

3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน 500,000 บาท

ตอหนึ่งคน

3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความ

เสียหายตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนตามขอ 3.1.2 แต

หากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความ

เสียหายตามขอ 3.1.3 หรือทั้งขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย 

300,000 บาทตอคน

3.1.4 ในกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความ

เสียหายตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน ตามขอ 3.1.2 แต

หากเปนกรณีไดรับความเสียหายตามขอ 3.1.1 และตอมาไดรับความ

เสียหายตามขอ 3.1.3 หรือทั้งขอ 3.1.2 และขอ 3.1.3 บริษัทจะจาย ไม

เกิน 500,000 บาทตอคน 

3.1.7 กรณีผูประสบภัยเปนผูขับข่ีรถคันที่เอาประกันภัย และเปนฝายที่

ตองรับผิดตออุบัติเหตุหรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่

เปนผูประสบภยั บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหาย

เบ้ืองตนเทานั้น

3.1.7 กรณีผูประสบภัยเปนผูขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย บริษัทจะรับผิด

จายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น 

3.1.2 ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย หรอือนามัย ในกรณีใดกรณหีน่ึง บรษิัทจะจายจํานวนเงินคุมครอง ดังนี้ 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย (ตอ) 



ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+
 3.1.1.ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกายหรอือนามัยแตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร หรือ ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2 บริษัทจะจายคารักษาพยาบาลและคาเสียหายอยางอื่นที่ผูประสบภัยสามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด 

ตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน

 3.1. ผูประสบภยั

  1. ใหพจิารณาถึงความเสียหายและคาใชจายของผูประสบภัยที่ตองเสียไป เชน คารักษาพยาบาล คารักษาในอนาคต คาอวัยวะเทียม และ อุปกรณใน

การบําบัดรักษา คาพาหนะที่เก่ียวเนื่องกับการรักษาพยาบาล คาเสียหายที่ผูประสบภัยตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงาน

ในชวงที่มีการรักษาพยาบาล และ คาเสียหายอื่นทีผูประสบภัยมีสิทธิเรียกรองตาม ปพพ. 

2. ควรทําการเจรจาขอยุติใหเปนไปตามประกาศ คปภ. เรื่องการชดใช คสม. 59 (อยาลืมพิจารณาคาชดเชยรายวันตาม ขอ 3.1.5)

ภายใตบังคับขอ 6.(การสํารองจาย) บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวิตรางกาย หรืออนามัยของ
ผูประสบภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัยเน่ืองจากรถที่ใชหรืออยูในทางหรือเน่ืองจากสิ่งที่
บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นในระหวางระยะเวลาประกันภัย ดังน้ี

R

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ



ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+

 3.1.2. ความเสียหาย กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิในกรณีหน่ึงกรณีใด

           (1) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : 500,000 บาท 

ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายจะสูญเสียอวัยวะหรือไมสูญเสียอวัยวะหรือไมก็ตามแตมีความเสียหายของ

รางกายถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆในอาชีพอื่นใดไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป เชน ตอง

อัมพาตนอนติดเตียง (เสมือนเปนผัก)

           (2) สญูเสีย มอื แขน เทา ขา ตาบอด (ทั้ง 2 ขาง): 500,000 บาท

การสูญเสียอวัยวะที่กําหนดไวน้ีถูกทําลายหรือถูกตัดออกตั้งแตขอมือ ขอเทา ขอศอก ขอเขา ตาบอดสนิท 

รวมกันสองขางใหหมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะที่สูญเสียนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 

(ใชงานไมไดอยางสิ้นเชงิถาวรตลอดไป)

           (3) สญูเสีย มอื แขน เทา ขา ตาบอด (อยางละขางรวม 2 ขาง): 500,000 บาท

R

ขอ 3. การคุมครองผูประสบภัย 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

R



ประสิทธ์ิ  คํา“รวมสรางวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัย                        ประกันภัยหวงใยคุณ”

+

 3.1.2. ความเสียหาย กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิในกรณีหน่ึงกรณีใด (ตอ )

           (4) ทุพพลภาพอยางถาวร : 300,000 บาท 

ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายจะสูญเสียอวัยวะหรือไมสูญเสียอวัยวะหรือไมก็ตามแตมีความเสียหาย

ถึงขนาดตองทุพพลภาพไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆในอาชีพประจําไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป 

สิ่งที่ตองพิจารณาคือความเสียหายน้ันตองทําใหผูประสบภัยไมสามารถทํางานในอาชีพประจําไดอยาง

สิ้นเชิงตลอดไปแลวเปนสําคัญ

           (5) สูญเสยี มือ แขน เทา ขา ตาบอด (1 ขาง) : 250,000 บาท

การสูญเสียอวัยวะที่กําหนดไวนี้ถูกทําลายหรือถูกตัดออกต้ังแตขอมือ ขอเทา ขอศอก ขอเขา ตาบอด    

สนิท ขางใดขางหน่ึง  และใหหมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะที่สูญเสียน้ัน

โดยถาวรสิ้นเชิง (ใชงานไมไดอยางสิ้นเชิงถาวรตลอดไป)

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

R

R



ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+

 3.1.2. ความเสียหาย กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในกรณีหน่ึงกรณีใด (ตอ )

           (6) หูหนวก เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด ลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือ จิตพิการอยางติดตัว  : 250,000 บาท

หู: หูที่ไดรับความกระทบกระเทือนถึงขนาดสูญเสียความสามารถในการไดยินเสียงตลอดไป หรือไดยินเสียงอูอ้ีไมรู

ความหมายไมมทีางรักษาใหหายขาดจะหนวกขางเดียวหรือสองขางก็แลวแต

เปนใบ: คือการเสียความสามารถในการพูด พูดออแอ พูดไมได หรือลิ้นขาด (ขาดแคไหนก็ตาม) 

อวัยวะสืบพันธุ: คือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะที่ใชสืบพันธุนั้น โดยไมสามารถมบีุตรไดแลว 

จิตพิการอยางติดตัว: คือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบจิตผิดปกติไปจากเดิมไมมรีักษาใหหายได

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

R



ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+

 3.1.2. ความเสียหาย กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในกรณีหน่ึงกรณีใด (ตอ )

           (8) สญูเสียน้ิวต้ังแตขอนิ้วข้ึนไป: 200,000 บาท

หมายถึง การสูญเสียหรือการถูกทําลายของน้ิวไมวาจะเปนนิ้วมือ หรือนิ้วเทา ไมวาจะก่ีน้ิวก็ตาม 

โดยถูกตัดออกตั้งแตขอหน่ึงขึ้นไปเปนสําคัญ 

           (7) สูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกจาก (2)(3)(5)(6)(8) ซ่ึงสูญเสียหรือถูกทําลายลงแลวน้ันจะกระทบตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุข: 250,000 บาท

อวัยวะอ่ืนใด หมายถึง อวัยวะอื่นๆที่นอกเหนือนอกจากแขน ขา มือ เทา นิ้ว ตามที่กําหนดไวในขอยอย

ของขอ 3.1.2 ใน (2)(3)(5)(6)(8) ซ่ึงเปนความเสียหายที่ไมไดมีการกําหนดไว เชน อวัยวะภายใน

รางกาย ตับ มาม ปอด ไต  ฟนแท 5 ซ่ีขึ้นไป หรือ กะโหลกศรีษะที่เสียหายและใชกะโหลกเทียมมาใส 

เปนตน ซ่ึง อวัยวะอ่ืนใดน้ันที่ถูกทําลายลงแลวจะกระทบตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุขของผูประสบภัย

การปรบัปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

R

R



การสญูเสยีน้ิว

หมายถึง:น้ิวตองขาดต้ังแตขอน้ิวขึ้นไป

การสญูเสยี มือ แขน ขา เทา ดวงตา น้ิว 

การสูญเสยี อวัยวะอ่ืนใด

ทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสยีอวัยวะหรือการสญูเสีย

ความสามารถของอวัยวะหรือรางกาย

จนไมสามารถประกอบการงานหรือทาํงานได

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพอยางถาวร

ไมสามารถทํางาน

ในอาชีพใดๆไมไดตลอดไป
ไมสามารถทํางาน

ในอาชีพประจําไมไดตลอดไป

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ



ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+

 3.1.2. ความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวรในกรณีหน่ึงกรณีใด (ตอ)

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

R



การเสียชีวิตของผูประสบภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถ ไมวาจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิตที่

โรงพยาบาลหรือเสียชีวิตที่บานอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้ันใหบริษัทตองจายเต็มตามจํานวน

เปนการจายจํานวนเงินที่แนนอนไมใชเปนการจายตามหลักความเสียหายที่แทจริงเน่ืองจากมูลคาตอชีวิต

นั้นไมสามารถประเมินคาได 

1. เม่ือมกีรมธรรมประกันภัยตองใหการคุมครองก่ีฉบับแตละฉบับตองใหการคมครองตามจํานวนที่กําหนด

2. อยาละเลยคาชดเชยรายวันตาม ขอ 3.1.5

 3.1.3. กรณีเสียชีวิต  500,000 บาท

ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

3.1.4 : กรณีไดรับความเสียหายตอรางกายตาม 3.1.1 และตอมาสูญเสียอวัยวะตาม 3.1.2 หรือ 3.1.3 บริษัทจะจายไมเกิน

500,000 บาทตอหนึ่งคน หมายถึง : การชดใชตามเงื่อนไขกรมธรรม ขอ 3.1. น้ีใหถือเอาความเสียหายสูงสุดเปนตัวกําหนดถึง

จํานวนเงินที่ตองชดใชจึงข้ึนอยูกับอาการความเสียหายหรือความสูญเสียของผูประสบภัยน้ันไดรับเปน

สําคัญ โดยกําหนดจํานวนสูงสุดในแตละขอไว คือ

3.1.1 : 80,000 หรือ

3.1.2. : 200,000 / 250,000 / 300,000 / 500,000 บาท หรือ 

3.1.3 : 500,000 บาท

R

R



           3.1.5 : เงนิชดเชยรายวัน  กรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไขใน วนัละ200 บาทรวมแลวไมเกิน 20 วัน

หมายถึง : จํานวนเงินชดเชยรายวันที่ผูประสบภัยจะไดรับหากมีการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข

ใน IPD Case ตามจํานวนวันนอนวันละ 200 บาท จะเปนจํานวนวันที่ตอเนื่องกันหรือไมก็ตามหากมีการนอน

รักษาตัวในสถานพยาบาลน้ันแตรวมแลวไมเกิน 20 วัน โดยจํานวนเงินดังกลาวนี้เปนคาสินไหมทดแทนอยาง

หน่ึงที่กําหนดใหบรษิัทตองจายนอกเหนือจากคาเสียหายในขอ 3.1.1 3.1.2 และ 3.1.3 

           3.1.6 : กรมธรรมใหการคุมครองผูประสบภัยที่เปนผูเอาประกันภัย บุคคลในครอบครวัผูเอาประกันภัย ซ่ึงมิใชผูขับข่ี /โดย          

ผูขับขี่รถประกันภัยเปนฝายตองรับผิด

หมายถึง : การคุมครองของกรมธรรมประกันภัยน้ีใหการคุมครองทุกคนที่เปนผูถูกผูขับขี่รถประกันภัย

นั้นกระทําใหไดรับความเสยีหายไมวาบุคคลน้ันจะเปนผูเอาประกันภัย หรือบุคลในครอบครัวของผูเอา

ประกัยภัย หรือใครก็ตามก็ตาม ที่ไมใชตัวผูขบัขี่ที่เปนฝายผิดเปนสําคัญ

ประสทิธ ิ คําเกดิ“รวมสรางวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัย                        ประกันภัยหวงใยคุณ”

+

การปรบัปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

R

R



3.1.7. : กรณีผูประสบภัยเปนผูขับข่ีรถคันที่เอาประกันภัย  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทาน้ัน

การคุมครองผูประสบภัยเปนความคุมครองตามหลักประกันค้ําจุน ซ่ึงหมายถึงหากผูเอาประกันภัย

หรือผูที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเชนผูขับข่ีน้ันไปกระทําการใหบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหาย 

บุคคลที่ตองเสียหายน้ันจะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทผูรับประกันภัยไดใหการค้ําจุนในความรับผิดที่ตอง

ชดใชคาเสียหายน้ันใหผูถูกกระทํา ดังนั้นผูขับขี่ที่กระทําใหตนเองไดรับความเสียหายจะเรียกรองเอาจากผู

รับประกันค้ําจุนน้ันจึงหาไดไม

          แตเนื่องจาก เจตนารมยของ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถน้ันมุงหมายใหการคุมครองตอชีวิต

รางกายของบุคคลเปนสําคัญ จึงมีการกําหนดสิทธิของผูขับขี่ที่กระทบใหตนเองไดรับความเสียหายน้ันไดรับการ

ชดใชเพียงคาเสียหายเบ้ืองตนเทาน้ัน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูกระทํา กับผูถูกกระทํา ที่ควร

ไดรับความคุมครองที่แตกตางกัน (คาเสียหายเบื้องตนเปนไปตามกฎกระทรวง : คารักษา ไมเกิน 30,000 บาท 

สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000บาท ทั้งนี้หากเสียหายทั้งสองกรณีรวมกันแลวไมเกิน 

65,000 บาทเทาน้ัน

 ทั้งน้ีบริษัทจะจายจํานวนเงินคุมครองที่สูงสุดตอหน่ึงคนรวมกันแลวไมเกินจํานวนที่จํากัดความรับผิดไมเกินจํานวนเงินสูงสุดตอครั้ง       

ตามที่ระบุไวในรายการที่ 4 ของตาราง

ประสทิธ ิ คําเกดิ“รวมสรางวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัย                        ประกันภัยหวงใยคุณ”

+

การปรบัปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ

R



กรณีประมาทรวม 

รถคันท่ี 1 รถคันท่ี 2 รถคันท่ี 3

20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท

500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท

80,000 บาท 80,000 บาท 80,000 บาท

800 บาท 800 บาท 800 บาท

2,666.66 บาท 2,666.66 บาท 2,666.66 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท

ประเภทคาสินไหมทดแทน ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กรณีเสียชีวติ

กรณีไดรับบาดเจ็บ คารักษาพยาบาล

   กรณีที่ 1 รกัษาพยาบาล 60,000 บาท

   กรณีที่ 2 รกัษาพยาบาล 250,000 บาท
(บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน ไมเกิน 240,000 บาท)

คาชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน

กรณีนอนโรงพยาบาล 12 วัน (200 X 12 = 2,400)  

กรณีนอนโรงพยาบาล 40 วัน (200 X 40 = 8,000)  

กรณีนอนโรงพยาบาล 60 วัน (200 X 60 = 12,000)  

กรณีนอนโรงพยาบาล 70 วัน (200 X 60 = 12,000)  

ประเภทคาสินไหมทดแทน ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กรณีเสียชีวติ

กรณีไดรับบาดเจ็บ คารักษาพยาบาล

   กรณีที่ 1 รกัษาพยาบาล 60,000 บาท

   กรณีที่ 2 รกัษาพยาบาล 250,000 บาท
(บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน ไมเกิน 240,000 บาท)

คาชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน

กรณีนอนโรงพยาบาล 12 วัน (200 X 12 = 2,400)  

กรณีนอนโรงพยาบาล 40 วัน (200 X 40 = 8,000)  

กรณีนอนโรงพยาบาล 60 วัน (200 X 60 = 12,000)  

กรณีนอนโรงพยาบาล 70 วัน (200 X 60 = 12,000)  

จํานวนเงินความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถจํานวนเงินความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

การปรบัปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภยัจากรถ



ขอ 4. คาเสียหายเบ้ืองตน 

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

4.5 กรณีรถ ต้ังแตสองคัน ข้ึน ไป กอ ให เกิดความเ สียหายแก

ผูประสบภัย บริษัทจะจายคาเสียหายเบ้ืองตนตาม 4.1. 4.2 4.3 หรือ 

4.4 แลวแตกรณี ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถที่เอาประกันภัยไวกับ

บริษัท แตถาผูประสบภัยมิใชเปนผู ซ่ึงอยูในรถที่กอใหเกิดความ

เสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก

ผูประสบภัยในอัตราสวนที่เทากัน 

4.5 กรณีรถต้ังแตสองคันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย 

บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แลวแต

กรณี ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท แตถา

ผูประสบภัยมิใชเปนผูซึ่งอยูในรถคันหนึ่งคันใดที่รวมกอใหเกิดความ

เสียหายดังกลาวขางตน บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก

ผูประสบภัยในอัตราสวนที่เทากัน 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ 

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน 

และคาปลงศพ 

ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน

กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

หรือเสียชีวติ

6.2 คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจํานวนเงินตามขอ 3.1.2 คาปลงศพ

กรณีเสียชีวิต หรือคาทดแทนกรณีทุพพลภาพอยางถาวร เปนเงินจํานวน 

300,000 บาทตอหนึ่งคน 

6.2 คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพอยางถาวร หรือกรณี

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอ 3.1.2 เปนเงินจํานวน 200,000 บาท 

หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทตอหนึ่งคน 

หรือกรณีเสียชวีิต ตามขอ 3.1.3 เปนจํานวนเงิน 500,000 บาทตอหนึ่ง

คนแลวแตกรณ ี

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน

 สําหรับผูประสบภัยที่เปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอื่นจะรวมกันสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชย

รายวัน หรือคาปลงศพตามวรรคตน โดยเฉล่ียฝายละเทาๆ กนั

เมื่อมีการสํารองจายคารักษา พยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพตามเง่ือนไขนี้แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจาก

ความประมาทของผูอื่น มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาทดแทน 

คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพที่บริษัทไดสาํรองจายไปคนืจากบริษทัผูรับประกันภัยรถที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนั้น

        ในทางกลบักันหากบริษทัผูรับประกันภัยรถอื่น ไดสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน หรือคาปลงศพใหแกผูประสบภัย

หรือทายาทผูประสบภัยที่โดยสารมา หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว หรือผูประสบภัยที่อยูนอกรถแลว และปรากฏวา

อุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับขี่ หรือผูโดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล คาชดเชย

รายวัน คาทดแทน หรือคาปลงศพคืนแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นซ่ึงไดสํารองจายคาสินไหมทดแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการ

รองขอ

ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ (ตอ) 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับแกไข 

สําหรับผูประสบภัยที่เปนบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผูรับประกันภัยรถอื่นจะรวมกันสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน          

คาทดแทนกรณีสูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หรือเสียชีวิตตามวรรคตน โดยเฉลี่ยฝายละเทาๆ กัน

เมื่อมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

หรือเสียชีวิตตามเง่ือนไขนี้แลว หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอื่น มิใชผูขับขี่หรือผูโดยสารรถที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท

แลว บริษัทมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง หรือเสียชีวิตที่บริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรบัประกันภัยรถที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายนั้น

        ในทางกลบักันหากบริษทัผูรับประกันภัยรถอื่น ไดสํารองจายคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ

อยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตใหแกผูประสบภัยหรือทายาทผูประสบภัยที่โดยสารมา หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถที่ตนรับ

ประกันภัยไวหรือผูประสบภัยที่อยูนอกรถแลว และปรากฏวาอบุัติเหตุนั้นเกดิจากความประมาทของผูขับขี่ หรือผูโดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไวกับ

บริษัทแลว บริษัทตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายวัน คาทดแทนกรณีสูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพอยางถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

หรือเสียชีวิต คนืแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอื่นซ่ึงไดสํารองจายคาสินไหมทดแทนภายในกาํหนด 30 วนั นับแตวันที่ไดรบัการรองขอ

ขอ 6. การสํารองจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาชดเชยรายวัน และคาปลงศพ (ตอ) 

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบนั ฉบับแกไข

10.1ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะ

ชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท 

เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย และบริษทัไมจดัการตอการเรียกรองนั้น

10.1ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ หรือใหสัญญาวาจะ

ชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท 

และทําใหบริษัทเสียหายบริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก   

ผูเอาประกันภัยอันเกิดจากการน้ัน เวนแตความเสียหายนั้น ผูเอา

ประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไม

จัดการตอการเรียกรองนั้น

10.3บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของ

บริษัทในนามของผูเอาประกันภัย ในการนี้ผู เอาประกันภัยตองให

ขอเท็จจริงและใหความชวยเหลอืแกบริษัทตามสมควร

10.3บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของ

บริษัทในนามของผูเอาประกันภัย ในการนี้ผู เอาประกันภัยตองให

ขอเท็จจริงและใหความชวยเหลือแกบริษัทตามสมควรจนคดถึีงที่สุด

ขอ 10. การจัดการเรียกรอง

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเสียหายไดนํา

คดีขึ้นสูศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษา

หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใช

คาเสียหายตามคําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวัน

ผิดนัด

10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยมิชอบ 

ผูเสียหายไดนําคดีขึ้นสูศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ 

เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี บริษัท

จะตองชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษาหรือตามคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 

15 ตอป นับแตวันผดินัด

ขอ 10. การจัดการเรียกรอง (ตอ)

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือบอก

กลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึง

ผูเอาประกันภัยตามที่อยูคร้ังสุดทายที่แจงใหทราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืน

เบ้ียประกันภัยใหแกผู เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับ

ระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยไดใชบงัคับมาแลวออกตามสวน

15.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ี

ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการสงหนังสือ

บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึง

ผูเอาประกันภยัตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซ่ึงจะมีผลให

กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภัย (ตอ)

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

 (2) บริ ษัทอาจบอกเ ลิกกรมธรรมประ กัน ภัย น้ี ไดด วยวิธี การทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทตองทํา

ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทที่มีลักษณะที่

เชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  โดยสงขอมูลการ

บอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลที่ผูเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น 

ทั้งน้ี ผูเอาประกันภัยตองยินยอมใหบริษัทจัดสงขอมูลการบอกเลิกดวยวิธีการ

ดังกลาว และบริษัทตองจัดใหมีกระบวนการแจงเตอืนแกผูเอาประกันภัย เม่ือ

ไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส

        ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ย

ประกันภัยสําหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภยัไดใชบังคับมาแลวออกตาม

สวน

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

15.2 ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงให

บริษัททราบเปนลายลักษณอักษรและมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน 

ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลางนี้

15.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิก

กรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี

        (1) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดดวย

การแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรม

ประกันภยัสิ้นผลบงัคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก 

หรือวันเวลาที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวัน

หลังสุด

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

เบ้ียประกันภัยคืนรอยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0

ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภยั (ตอ)

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

        (2) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดดวย

วิธีการทางอเิล็กทรอนิกส โดยบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัย

ในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

และแจงวิธีการใหผูเอาประกันภัยทราบ ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรม

ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบ

ขอมูลที่บริษัทระบุไวเทาน้ัน หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก 

แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด

ในกรณี น้ี ผู เอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเ บ้ียประกันภัยคืน       

ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวขางลาง

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

เบ้ียประกันภัยคืนรอยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0

ขอ 15. การเลิกกรมธรรมประกันภยั (ตอ)

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ขอ 18. ขอยกเวน การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก 

18.7 การใชในทางที่ผิดกฎหมาย ไดแก ใชรถไปปลนทรัพย ชงิทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน

ฉบับปจจุบัน

18.7 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติดไมวาจะมีการดัดแปลงรถหรือไม

ก็ตามหรือใชรถยนตหลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือการจับกุมของเจาหนาที ่เปนตน

ฉบับแกไข

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



หนาตารางกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



หนาตารางกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

การปรับปรุง

กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เพ่ิมขอความ

ภาษาอังกฤษ

และ

(5)

การคุมครองผูขับข่ี



ประสทิธ ิ คําเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขปีลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

+


