คูมือตีความกรมธรรมประกันภัยรถยนต
รถยนตเปนพาหนะที่อํานวยความสะดวก และใหประโยชนแกมนุษยในดานการคมนาคมขนสงเปนอยางมาก แตความสะดวกสบายที่ไดรับก็อาจนํามาซึ่งความเสียหาย ที่เปนผลมาจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากการใชรถยนต สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ฉะนั้น เพื่อเปนการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
หนวยงานของราชการที่เกี่ยวของจึง พยายามหาวิถี ทางที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุใหไดมากที่สุด แต การ
ปองกันมิใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย ยอมเปนเรื่องที่เปนไปไมได อยางไรก็ตามบุคคลที่เกี่ยวของก็มีทางที่จะ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดแกตนได ดวยการจัดใหมีการประกันภัยขึ้น
การประกันภัยรถยนต เปนการประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดแบบ
ของความสมบูรณของสัญญาไว ฉะนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณ เมื่อคูกรณีแสดงเจตนา
เสนอสนองถูกตองตรงกัน กลาวคือ เมื่อผูเอาประกันภัยแสดงเจตนาทําประกันภัยกับบริษัทและหากบริษัท
ตกลงสนองรับการทําประกันภัยแลว สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณผูกพันคูสัญญา แมบริษัท จะ
ยังมิไดสงมอบกรมธรรมประกันภัย
ในสัญญาประกันภัยนั้น หากผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย จะทําให
สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม ผู ก พั น คู สั ญ ญาแต อ ย า งใด ทั้ ง นี้ ต าม ป.พ.พ.มาตรา 863 การพิ จ ารณาว า ผู เ อา
ประกันภัยมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัยหรือไมนั้น มิใชพิจารณาจากรายการจดทะเบียนรถวา
ผูเอาประกันภัยตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนผูมีสิทธิครอบครองเทานั้น จึงจะเปนผูมีสวนไดเสีย การ
มีสิทธิตามกฎหมาย หรือมีความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับตัวรถยนตดังกลาว ก็เปนผูมีสวนไดเสียได
เชน พี่ชายใหนองยืมรถมาใชในระหวางที่ตนเองไปอยูตางประเทศ ในระหวางการยืมใช นองมีสิทธิใชสอย
รถยนตดังกลาวและมีหนาที่ตองซอมแซมรถเมื่อรถเกิดความเสียหาย และมีหนาที่ตองสงมอบรถคืนใน
สภาพที่เรียบรอย เมื่อจําตองคืน เชนนี้ นองก็เปนผูมีสวนไดเสียสามารถนํารถมาประกันภัยประเภท 1 ได
เชนเดียวกับผูเชารถยนต ในระหวางการเชาใช ตามสัญญาเชาผูเชามีสิทธิใชสอยรถยนตที่เชานั้นและ
มีหนาที่ตองซอมแซมรถเองเมื่อรถเกิดความเสียหาย และมีหนาที่ตองสงมอบรถคืนในสภาพที่เรียบรอย
เชนนี้ ผูเชาก็เปนผูมีสวนไดเสียสามารถนํารถมาประกันภัยประเภท 1 ไดเหมือนกัน
การพิ จ ารณาว า ผู เ อาประกั น ภั ย มี ส ว นได เ สี ย หรื อ ไม นั้ น จะพิ จ ารณาในขณะเวลาเอา
ประกันภัย และหากในขณะเอาประกันภัยมีสวนไดเสียแลว แมตอมา สวนไดเสียนั้นจะหมดไปสัญญา
ประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ จนกวาสัญญานั้นจะสิ้นสุดความคุมครอง แตการชดใชกรณีนี้จะตอง
ชดใชใหกับผูเสียหายที่แทจริง
นอกจากนั้นในบางกรณีการแจงชื่อผูเอาประกันภัย อาจจะมีการแจงชื่อผิดพลาด หรือเปน
การแจงแทนผูมีสวนไดเสียที่แทจริง เชน นาย ก.ผูเอาประกันภัยคนเดิม ไดขายและสงมอบรถใหนาย ข.ไป
ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยรถยนตคันดังกลาวยังไมหมดระยะเวลาคุมครอง ซึ่งตามเงื่อนไข นาย ข.
ไดเปนผูเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรมแลว ซึ่งหากเมื่อกรมธรรมหมดอายุ การแจงตออายุหรือแจง
เอาประกันใหม ควรแจงผูเอาประกันภัยคือนาย ข. แตไดมีการสื่อสารเขาใจผิดพลาด ตัวแทนไดระบุผูเอา
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ประกันภัย คือ นาย ก.เชนเดิม เชนนี้เมื่อเกิดภัยขึ้น บริษัทไมสามารถยกเรื่องสวนไดเสียมาปฏิเสธตอนาย
ข.และการชดใชตองชดใชใหแก นาย ข. ผูเสียหายที่แทจริง

ประเภทของการประกันภัย
การประกันภัยรถยนตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.การประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่
การประกันภัยรถยนตประเภทนี้ เปนการประกันภัยที่ใชมาแตดั้งเดิมในประเทศไทยซึ่ง
ในการประกันภัยประเภทนี้จะคุมครองความรับผิด และความเสียหายตอรถยนตที่เกิดในระหวางการใช
หรือการขับขี่ของบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ใชหรือขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑ เงื่อนไข และขอยกเวน ที่ปรากฏในกรมธรรม ประกันภัย
ในการทําประกันภัยประเภทนี้ มีปจจัยที่เปนตัวกําหนดเบี้ยประกันภัย ดังนี้
- ประเภทรถยนต
- ลักษณะการใชรถยนต เชน การใชสวนบุคคล รับจางสาธารณะ เพื่อการพาณิชย
เพื่อการพาณิชยพิเศษ
- ขนาดรถยนต เชน ขนาดเครื่องยนต น้าํ หนักบรรทุก หรือจํานวนผูโดยสารของ
รถยนต
- อายุรถยนต
- กลุมรถยนต
- จํานวนเงินเอาประกันภัย
- อุปกรณเพิ่มพิเศษ
2. การประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่
การประกันภัยรถยนตประเภทนี้ เปนการประกันภัยที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมในประเทศไทย
โดยหลักการที่สําคัญสําหรับการประกันภัยประเภทนี้ คือ จะคุมครองความรับผิด หรือความเสียหายตอ
รถยนตที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่
อยางไรก็ตาม แมความรับผิด หรือความเสียหายตอรถยนตจะเกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดแตอยางใด
บริษัทยังคงตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น เพียงแตผูเอาประกันภัยจะตองเขามารวมรับผิดในความ
เสียหายสวนแรกดวย สวนความคุมครองใดบางที่ผูเอาประกันภัยจะตองเขามารวมรับผิดในจํานวนเงิน
ความเสียหายสวนแรก และความคุมครองใดบางที่ผูเอาประกันภัยไมตองเขามารวมรับผิดในจํานวนเงิน
ความเสียหายสวนแรกนั้น จะไดกลาวตอไปเมื่อถึงสวนความคุมครองนั้นๆ
ในการทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่นั้น ผูเอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู
ขับขี่ที่ไดรับความคุมครองไดถึง 2 คน แตจะระบุคนเดียวก็ได
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ในกรณีที่ระบุ 2 คนนั้น การคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย จะใชผูขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเปน
ฐานในการคํานวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งปจจัยที่ใชเปนตัวกําหนดความเสี่ยงสําหรับการประกันภัยระบุชื่อผูขับขี่
เพิ่มเติมจากการประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ก็คือ อายุของผูขับขี่
โดยมีการแบงชวงอายุของผูขับขี่จากชวงที่มีความเสี่ยงภัยนอยไปยังชวงที่มีความเสี่ยงภัย
มาก เปน 4 ชวงอายุ ดังนี้
- อายุเกิน 50 ปขึ้นไป
- อายุ 36-50 ป
- อายุ 25-35 ป
- อายุ 18-24 ป
สําหรับรถยนตที่ผูเอาประกันภัยจะนํามาทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไดนั้น จะตอง
เปนรถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลเทานั้น รถยนตที่ใชรับจางสาธารณะ หรือ ใชเพื่อการพาณิชย หรือ ใชเพื่อ
การพาณิชยพิเศษ ไมสามารถทําประกันภัยประเภทดังกลาวได ดังนั้น รถยนตที่จะสามารถทําประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผูขับขี่ได จึงจํากัดไวเพียง 3 ประเภทเทานั้น คือ รถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนตโดยสาร
สวนบุคคล และรถจักรยานยนตสวนบุคคล

ประเภทความคุมครอง
จากที่กลาวมาขางตนแลววา การประกันภัยรถยนตในปจจุบันแบงออกเปน 2 ประเภท
คือ การประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่ และการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ แตไม
วาจะเปนการประกันภัยประเภทใดก็ตาม ตางก็จะแบงความคุมครองออกเปน 2 สวนเหมือนกัน ดังนี้
1.ความคุมครองตามกรมธรรมหลัก ซึ่งจะแบงเปน
1.1.ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ในสวนความคุมครองนี้ บริษัท
ผูรับประกันภัยจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก หากวาความเสียหายที่เกิดขึ้น
แกบุคคลภายนอกนั้น ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งความคุมครองในสวนนี้
จะแบงเปน
(ก) ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความคุมครองในสวนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนี้ได
และความคุมครองความรับผิดตอ
นําเอาความคุมครองความรับผิดตอความบาดเจ็บ มรณะ (บจ.)
ผูโดยสาร (ผส.) เดิม มารวมเปนความคุมครองเดียว ดังนั้น บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองใน
สวนนี้ จึงรวมถึงทั้งบุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยูใน
หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยดวย
แตอยางไรก็ตาม บุคคลดังตอไปนี้จะไมไดรับความคุมครองตาม 1.1 (ก)
- ผูขับขี่รถยนตคนั เอาประกันภัยในขณะเกิด อุบัติ เหตุ
- คูสมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจางในทางการที่จา งของผูขับขี่นั้น
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สําหรับจํานวนเงินคุมครองในสวนของความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยนี้ จะ
คุมครองเฉพาะจํานวนเงินคาเสียหายสวนที่เกินกวาจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตามกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ ซึ่งอาจจะเปนจํานวนเงินสวนที่เกิน 50,000 บาท หรือสวนที่เกิน 100,000 บาทก็ได
แลวแตวาความเสียหายนั้นจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถสูงสุดเทาใด
นอกจากนั้นจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตอคนและตออุบตั ิเหตุแตละครั้ง ที่ระบุไวตามความ
คุ ม ครองสว นนี้ นั้ น หมายถึ ง จํ า นวนเงิ นความรับ ผิด สู งสุ ด ของบริษั ท สํา หรับ ความคุ ม ครองในส วนนี้
โดยตรง ไมเกี่ยวของกับสวนความคุมครองอื่น ฉะนั้น จะไมมีการนําเอายอดเงินความคุมครองสวนอื่น
มาหักออกจากจํานวนเงินความคุมครองในสวนนี้ เชน หากกรมธรรมระบุความคุมครองในสวนนี้ไววา
“ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ 200,000 บาท/คน
10,000,000 บาท /ครั้ง” ตอมารถยนตคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุชนผูอื่นถึงแกความตาย คิด เปน
คาเสียหายตามมูลละเมิดได 300,000 บาท เมื่อทายาทของผูเสียชีวิตไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน
จากบริษัทซึ่งรับประกันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถมาเต็มจํานวน 100,000 บาทแลว
บริษัทซึ่งรับประกันภัยตามกรมธรรมนี้จะนําเงินจํานวน 100,000 บาทที่ทายาทไดรับมาแลว มาหักออก
จากจํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย 200,000 บาทตามกรมธรรม นี้ เพื่ อ ที่ จ ะชดใช เ พี ย ง 200,000 100,000 = 100,000 บาท โดยอางวาเต็มวงเงินเอาประกันภัยแลวไมได เพราะวงเงินคุมครองสูงสุดใน
สวนนี้คือ 200,000บาท/คน บริษัทซึ่งรับประกันภัยตามกรมธรรมนี้จึงตองจายเต็มจํานวน 200,000
บาท
ในสวนของความคุมครองชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกนี้ แมจะเปนกรณีที่ทํา
ประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไว และความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนั้นเปน
ความรับผิดตามกฎหมายของผูขับขี่ ซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อไวในกรมธรรมก็ตาม บริษัทก็ยังคงผูกพันรับผิด
ตอความเสียหายของบุคคลภายนอกนั้นเต็มจํานวน โดยผูเอาประกันภัยไมตองเขามารวมรับผิดในจํานวน
ความเสียหายสวนแรกเอง ดังเชนความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตาม (ข) ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความคุมครองนี้ เปนความคุมครองสวนที่เกินจากความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงถือเสมือนเปนความเสียหายสวนแรกที่ผูเอา
ประกันภัยรับผิดชอบเองอยูแลว
(ข) ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
ตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
แตทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครองตาม 1.1 (ข)
- ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คูสมรส
บิดามารดา บุตร ของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือ เปนผูเก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
- เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู
ใตสิ่งดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือน้ําหนักบรรทุกของรถยนต
- ทรัพยสินที่บรรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต
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ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ และไปเกิดอุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เปนความรับผิดตามกฎหมายของผูขับขี่
รถยนตคันเอาประกันภัย แตผูขับขี่นั้นมิใชผูขับขี่ที่ระบุไวในกรมธรรมแลว บริษัทยังคงตองรับผิดตอ
บุคคลภายนอกเต็มจํานวน แตเมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปเต็มจํานวนแลว บริษัท
สามารถเรียกจํานวนเงินความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองคืนจากผูเอาประกันภัย
ไดตามจํานวนที่จายไปจริงแตไมเกิน 2,000 บาท
ในส ว นของความคุ ม ครองความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอกตาม 1.1 นี้ ได มี ก ารตั ด
ขอยกเวนเรื่องใบอนุญาตขับขี่ออก ดังนั้น แมผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่จะไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท
ก็ยังคงตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวน และจะเรียกจํานวนเงินที่ตนไดจายไปคืนจากผูเอา
ประกันภัย ในภายหลัง ไมไดดวย ซึ่งจะตางจากรางเดิมที่บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดในสวนความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกได ขณะที่ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย บริษัทจะตอง
ชดใชใหแกบุคคลภายนอกไปกอนแลวจึงมาเรียกจํานวนเงินที่ตนจายไปคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง
ความคุมครองตอรถยนต
เดิมในสวนความคุมครองตอรถยนตจะมีการจัดความคุมครองตามประเภทของภัยที่จะ
เกิดแกรถยนตออกเปน 6 ความคุมครอง ไดแก ความคุมครองที่เกิดจากภัย
- การชน (กช.)
- ลักทรัพยทั้งคัน (ลท.)
- ลักทรัพยทั้งคันโดยลูกจาง (ลจ.)
- ลักทรัพยอุปกรณ (ลอ.)
- จลาจล (จจ.)
- ภัยอื่น
โดยผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามประเภทของภัยที่ตนมีความเสี่ยงได
ซึ่งหากผูเอาประกัน ภัยมิไดซื้ อความคุมครองภัยใดไว ก็จะมีการออกเอกสารแนบทายยกเวนความ
เสียหายที่เกิดจากภัยนั้นไว แตเมื่อมีการปรับโครงสรางอัตราเบี้ยกันภัยใหม ไดมีการจัดแบงความ
คุมครองออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต และความคุมครองรถยนต
สูญหาย ไฟไหม
1.2 ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต
ความคุมครองความเสียหายตอรถยนตนี้ จะไมมีการแยกซื้อ หรือไมซื้อภัยหนึ่งภัยใด
ดังเชนแตกอน ดังนั้นความเสียหายตอรถยนตไมวาจะเกิดจากภัยที่เดิมเรียกวา การชน จลาจล หรือภัยอืน่
ใดก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครองในสวนนี้ (เวนแตความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม) โดยบริษัทจะชดใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภัย ตอรถยนต รวมทั้งอุปกรณ
เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต
ในกรณีที่เปนการทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่แลว หากรถยนตคันดังกลาวไปเกิด
อุบัติเหตุพลิกคว่ําหรือมีการชนเกิดขึ้น ทําใหรถยนตไดรับความเสียหายในขณะที่มีบุคคลอื่นซึ่งมิใชบุคคล
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ที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว บริษัทก็ยังคงผูกพันตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ภายใต
เงื่อนไขที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเอง เปนจํานวน 6,000 บาท เวนแต
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก และรูตัวบุคคลภายนอกผูกอใหเกิด
ความเสียหายนั้น
สําหรับขอยกเวนในสวนความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้นขณะขับขี่ โดยบุคคลที่ไมเคยมี
ใบอนุญาตขับขี่นั้น จะไมนํามาใชบังคับสําหรับการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากผูขับขี่ในขณะเกิด
อุบัติ เหตุเปนผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากผูขับขี่ดังกลาวไดผานการพิจารณารับประกันภัย
จากบริษัทแลววา เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการขับขี่ จึงตกลงรับประกันภัยไว ฉะนั้น เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะมีผูที่ระบุชื่อเปนผูขับขี่แลว ก็ไมจําเปนตองตรวจสอบความสามารถในการขับขี่อีก
แมโดยขอเท็จจริงจะปรากฏวาผูที่ระบุชื่อนั้นไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทยกขึ้นมา
ปฏิเสธความรับผิดได
1.3 ความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ความสูญหายในที่นี้จะรวมถึงความสูญหายทั้งคัน (ลท.เดิม) สูญหายแตบางสวน (ลอ.เดิม)
และไมวาจะสูญหายจากการลักทรัพยของลูกจาง (ลจ.เดิม) หรือบุคคลใดเปนผูลักทรัพยก็ตาม ก็จะไดรับ
ความคุมครองในสวนนี้ทั้งสิ้น จะไมมีการแยกซื้อภัยที่ไดรับความคุมครองเปน ลท. ลอ. ลจ. ดังเชนแต
กอนอีกตอไป สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนตเกิดไฟไหม
หรือสูญหายไป
ความคุมครองในสวนนี้นอกจากจะคุมครองการสูญหายแลว ยังคุมครองรวมไปถึงความ
เสียหายของรถยนตที่เกิดจากไฟไหมดวย โดยไฟไหม ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผล
มาจากไฟไหม ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด
ก็ตาม
ในสวนของความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แมจะเปนกรณีที่ทําประกันภัยประเภท
ระบุชื่อผูขับขี่ไว และรถยนตเกิดสูญหาย หรือไฟไหมขึ้นในขณะที่มีบุคคลอื่น ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุชื่อใน
กรมธรรมเปนผูใชรถยนตก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวน
แรกเองแตอยางใด บริษัทยังคงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน เชนเดียวกับการประกันภัย
แบบไมระบุชื่อผูขับขี่
ความคุมครองตาม 1.1 1.2 1.3 เปนความคุมครองหลักที่ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อ
ไดตามสภาพความเสี่ยงภัยของตน ซึ่งจะเปนผลใหมีกรมธรรมหลายรูปแบบ แยกตามความคุมครองที่
บริษัทรับเสี่ยงภัย ดังนี้
(ก) กรมธรรมประเภทคุมครองรวม(Comprehensive Cover)หรือที่เรียกกันวา
กรมธรรมประเภท 1 ซึ่งกรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครอง ทั้งในสวนของความรับผิดตอบุคคล
ภายนอก คุมครองความเสียหายตอรถยนต ตลอดจนคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมดวย(คุมครอง
1.1+1.2+1.3)
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(ข) กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก และคุมครองรถยนตสูญหาย
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 นอกจากจะมีความคุมครองหลักดังที่กลาว
มาแลว ยังมีความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย ซึ่ง ผูเอาประกันภัยอาจเลือกซื้อความคุมครอง
เพิ่มเติมไดอีก ดังนี้
2.1 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนความคุมครองตามเอกสารแนบทาย ซึ่งจะ
คุมครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผูขับขี่ หรือผูโดยสารที่อยูใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจาก
รถยนตคันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหบุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพล
ภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซึ่งบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแนนอนตามที่เอา
ประกันภัยไว โดยไมตองคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด
ความรับผิดของบริษัทในจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะตองจายตามเอกสา ร
แนบทายนี้ เปนความรับผิดที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความรับผิดตามความคุมครองหลัก ดังนั้น แมผูขับขี่
หรือผูโดยสารจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลละเมิดเต็มจํานวนแลวก็ตาม ก็ไมเปนเหตุ ให
บริษัทหลุดพนความรับผิดตามเอกสารแนบทายนี้ บริษัทยังคงผูกพันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เต็มจํานวนความคุมครองของเอกสารแนบทายนี้ดวย
2.2 การประกันภัยคารักษาพยาบาล
การประกันภัยคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทายนี้ จะคุมครองความบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุของบุคคลที่อยูใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บที่
ไดรับเปนผลใหบุคคลนั้นตองเขารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทจายคารักษาพยาบาล คาบริการทาง
การแพทย คาผาตัด คาโรงพยาบาล ตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของ
บริษัทที่ระบุไว ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด
เดิมการประกันภัยคารักษาพยาบาลจะคุมครองเฉพาะคารักษาพยาบาลสวนที่เกินกวา
ความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเทานั้น ปจจุบันไดกําหนดใหคุมครองตั้งแตบาทแรก
ของคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผูที่ไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ จึงสามารถเลือกไดวา
จะใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากความคุมครองในสวนนี้ หรือสวนอื่น หรือจากผูรับประกันภัยอื่นก็ได
บริษัทจะเกี่ยงใหไปใชสิทธิเบิกจากความคุมครองอื่นกอนมิได
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2.3 การประกันตัวผูขับขี่
เมื่อผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย นํารถยนตคัน
เอาประกันภัยไปใช และเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งเปนผลใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไวใน
คดีอาญา ไมวาจะเปนการควบคุมในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล (จนถึงศาลฎีกา) ก็ตาม
หากมีการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสวนนี้ไวแลว บริษัทจะตองทําการประกันตัวผูเอาประกันภัย หรือผู
ขับขี่นั้น โดยไมชัก ชา ในวงเงินไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไว
และถึงแมวาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนความเสียหายที่ไมไดรับความคุมครองในสวน
ของความคุมครองหลักก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทหลุดพนหนาที่ตามสัญญาที่จะตองทําการประกันตัว
ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่
ในสวนของความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายทุกความคุมครองนั้น แมจะเปน
กรณีทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ และเกิดเหตุทําใหผูไดรับความคุมครองการเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเกิดเหตุทําใหบุคคลที่อยูใน หรือกําลังขึ้น กํา ลังลงจากรถไดรับบาดเจ็บ
หรือเกิดเหตุทําใหผูขับขี่ตองถูกควบคุมตัว ในขณะที่มีบุคคลอื่น ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปน
ผูขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิด หรือรับผิดนอยลงแตอยางใด บริษัทยังคงผูกพันรับผิด
ตามขอตกลงคุมครองเพิ่มเติมนั้นเต็มจํานวน โดยผูเอาประกันภัยไมตองมีสวนรับผิดชอบในคาเสียหาย
สวนแรกแตอยางใด
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่กับการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผูขับขี่ จะมีความแตกตางในสวนที่เกี่ยวกับความคุมครองเพียง 2 ประการเทานั้น คือ
1.
ในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ หากความรับผิด หรือ
ความเสี ย หายได เ กิ ด ขึ้ น ในขณะที่ มี บุ ค คลที่ไ ด รับ ความยิ น ยอมจากผูเ อาประกั น ภั ย เป น ผู ขั บ ขี่ ผู เ อา
ประกันภัยไมจําตองเขามารวมรับผิดในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด ซึ่งจะตางจากการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผูขับขี่ กลาวคือ แมวาความรับผิด หรือความเสียหายไดเกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ไดรับ
ความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเปนผูขับขี่ก็ตาม แตหากบุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
นั้นมิใชบุคคลที่ระบุชื่อเปนผูขับขี่ในกรมธรรมแลว ผูเอาประกันภัยก็จะตองเขามารับผิดในความเสียหาย
สวนแรกเอง ดังนี้
- 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
- 6,000 บาทแรก ของความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากการชน การคว่ํา
2.
การประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ ในหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถ
ยนต จะยังคงมีขอยกเวนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่อยู
แตในสวนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ขอยกเวนดังกลาวจะไมใชบังคับหากผูขับขี่
ในขณะเกิดความเสียหายเปนผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม
ที่กลาวมาขางตน เปนการกลาวโดยภาพรวมของการประกันภัยรถยนต วาผูเอาประกันภัย
สามารถเลือกการทําประกันภัยไดอยางไร มีความคุมครองอะไรบาง และแตละความคุมครองมีหลักการ
สําคัญเปนอยางไรบาง ยังมิไดมีการลงในรายละเอียด ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดของเงื่อนไขแตละขอ
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วาเงื่อนไขที่กําหนดไวแตละขอ ไมวาจะเปนเงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขขอตกลงคุมครอง เงื่อนไขขอยกเวน
มีความหมาย และเจตนารมณ เปนอยางไร เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง เปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้
คําขอเอาประกันภัย
ในการพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย บริ ษั ท จะต อ งมี ข อ มู ล ทั้ ง หลายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั บ
ประกันภัย และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว บริษัทจะตองจัดใหมีเอกสารชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ คํา
ขอเอาประกันภัยรถยนต ” โดยในใบคําขอเอาประกันภัยรถยนตดังกลาว จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอมูล
ในการรับประกันภัย ใหผูเอาประกันภัยกรอก ขอมูลดังกลาว ไดแก
1. ชื่อ-ที่อยู อาชีพของผูขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบไดวา
บุคคลที่ขอเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัยหรือไม
2. ประเภทของการประกันภัยที่ตองการ โดยหากรถยนตที่ประสงคจะขอเอาประกันภัย
เปนรถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลแลว ผูขอเอาประกันภัยจะตองพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยให
เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน โดยหากเปนรถยนตที่มีบุคคลที่ใชขับขี่เพียง 1-2 คน ก็ควรที่
จะเลือกการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ทั้งเพื่อจะไดเปนการประหยัด เสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่
ถูกลงกวาการประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ แตหากรถยนตคันดังกลาวมีผูใชมากกวา 2 คน ทัง้ ผูข อ
เอาประกันภัยไมพรอมที่ จะตองมามี สวนรับผิ ดชอบในความเสียหายสวนแรกเองแลว ก็ อาจเลื อกทํา
ประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ก็ได
ในการขอเอาประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองระบุชื่อผูขับขี่ที่
ประสงคจะใหบริษัทคุมครอง พรอมกับระบุวัน/เดือน/ปเกิดและอาชีพ ของแตละบุคคลไวดวย และเพื่อมิ
ใหมีปญหาโตแยงกันในภายหลังไดวา ผูขอเอาประกันภัยมีเจตนาจะปกปด หรือแถลงเท็จเกี่ยวกับอายุหรือ
ความสามารถในการขับ รถยนตของผูขับขี่ จึงกําหนดใหผูขอเอาประกั นภั ยแนบสํา เนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาใบอนุญาตขับขี่ไปพรอมกับใบคําขอเอาประกันภัยดวย และหากบริษัทตกลงรับ
ประกันภัย โดยที่ผูขอเอาประกันภัยมิไดแนบหลักฐานทั้งสองมาดวยแลว ตองถือวาบริษัทไมติดใจใน
สวนที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว บริษัทจะยกขึ้นมากลาวอางในภายหลังมิไดวา ผูขอเอาประกันภัยปกปด
หรือแถลงเท็จเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
3. เลขเครื่องหมาย บริษัท ระยะเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจาก ความคุมครองในสวนความ
รับผิดตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกจะคุมครองเฉพาะสวนที่เกินวงเงินคุมครองสูงสุดตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ (กรมธรรม พ.ร.บ.) จึงจําเปนตองระบุขอมูลสวนนี้ไว ทั้งนี้ เพื่อวา
หากผูขอเอาประกันภัยทําประกันตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถกับบริษัทอื่น บริษัทผูรับ
ประกันภัยรถยนตนี้จะไดสามารถแจงใหบุคคลภายนอกไปใชสิทธิเรียกรองขั้นตนจากบริษัทอื่นนั้นได
4. การใชรถยนต ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่ระบุแตเพียงวา ตนประสงคจะนํารถยนต
ที่ขอเอาประกันภัยนั้น ไปใชประโยชนอยางไรเทานั้น สวนบริษัทมีหนาที่พิจารณากําหนดลักษณะการใช
รถยนตตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
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ในกรณี ผูขอเอาประกันภัยจะระบุวา ประสงคจะนํารถยนต ไปใช สวนบุคคล ไมรับจาง
หรือใหเชา หรือใชในกิจการอื่นใดก็ตาม แตหากพิจารณาถึงประเภทรถยนตตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนตแลว รถยนตนั้นไมสามารถกําหนดลักษณะการใชใหเปนการใชสวนบุคคลได เชน กรณี รถบรรทุก
ซึ่งจัดอยูในรหัสประเภทรถยนต : รถยนตบรรทุก (รหัส 320 340) ผูขอเอาประกันภัย ประสงคที่จะขอ
เอาประกันภัย อยางรถยนตนั่งสวนบุคคล แตตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยไมสามารถกําหนดลักษณะการ
ใชเปนการใชสวนบุคคลได ให บริษัทกําหนดลักษณะการใชใหถูกตอง
กรณีรถปคอัพที่มีโครงสรางรถเขาขายรหัสประเภทรถยนต : รถยนตโดยสาร (รหัส 210
220 230) เชน รถปคอัพดัดแปลง หรือรถแวน รถโดยสารสองแถว ฯลฯ สามารถขอเอาประกันภัยที่มี
ลักษณะการใชรถยนตสวนบุคคล เพื่อการพาณิชย เพื่อรับจางสาธารณะ อยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามที่ใชจริง
กรณีรถยนตประเภทปคอัพที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต เปนประเภทรถยนตนั่ง
ไมเกิน 7 ที่นั่ง สามารถเอาประกันภัยเปนลักษณะการใชสวนบุคคล รหัส 110 หรือการใชเพื่อการพาณิชย
รหัส 120 ก็ไดตามลักษณะการใชงานแทจริง
การที่บริษัทกําหนดลักษณะการใชที่ผิดพลาดเอง จะยกขึ้นมากลาวอางในภายหลังใหผู
เอาประกันภัยไดรับความเสียหายมิได เชน รถยนตที่ขอเอาประกันภัยเปนรถบรรทุก (Pick Up) ผูขอเอา
ประกันภัยมิไดไปใชในการรับจางหรือใหเชา หรือใชในกิจการอื่นใด แตบริษัทกลับไประบุลักษณะการใช
รถในตารางวา “ ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา” (ทั้งๆ ที่ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย รถยนต
ดังกลาวจะตองทําประกันภัยในลักษณะใชเพื่อการพาณิชย หรือพาณิชยพิเศษเทานั้น) เมื่อผูเอาประกันภัย
นํารถยนตดังกลาวไปใชอยางรถยนตนั่งสวนบุคคลทั่วไป บริษัทจะมากลาวอางในภายหลังวา รถบรรทุก
(Pick Up) เปนรถที่จะตองทําประกันภัยในลักษณะการใชเพื่อการพาณิชย หรือการใชเพื่อการพาณิชย
พิเศษเทานั้น เมื่อทําประกันภัยผิดประเภท ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง
จํานวน 2,000 บาท สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก สวนความเสียหายตอรถยนต
เขาขอยกเวนไมคุมครองไมได บริษัทจะตองรับผิดตามเนื้อความแหงสัญญาที่ปรากฏในกรมธรรมทุกประการ
กลาวคือ ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเอง 2,000 บาท สําหรับ
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ทั้งบริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตอรถยนต
ดวย
5. ผูรับประโยชน ในที่นี้หมายถึง ผูรับประโยชนในกรณีที่รถยนตสูญหาย หรือรถยนต
เสียหายสิ้นเชิงจนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น ไมไดเกี่ยวกับผูรับประโยชนตามเอกสารแนบทาย การ
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลแตอยางใด
ทั้งนี้ เนื่องจากรถยนตเปนวัตถุที่เอาประกันภัย
6. รายการรถยนตที่เอาประกันภัย
โดยตรง จึงจําเปนตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตนั้น เพื่อที่บริษัทจะไดกําหนดเบี้ยประกันภัยไดถูกตอง
ตามปจจัยความเสี่ยงภัยของรถยนตนั้น
เมื่อรายการรถยนตเปนสาระสําคัญในการคํานวณเบี้ยประกันภัย ในการพิจารณารับ
ประกันภัย บริษัทจึงตองขอหลักฐานคูมือการจดทะเบียนรถยนต หากบริษัทไมขอหลักฐานคูมือการจด
ทะเบียนรถยนตแลว บริษัทจะมากลาวอางในภายหลังเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนวารายการ
รถยนตไมถูกตอง ทําใหบริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยต่ํากวาที่ควรจะเปนไมได เพราะหากบริษัทถือวา
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รายการรถยนตเปนสาระสําคัญแลว ก็ควรจะตองสําคัญทั้งในขณะพิจารณารับประกันภัย และในขณะ
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน มิใชมาใหความสําคัญเฉพาะเมื่อจะมีการจายคาสินไหมทดแทนเทานั้น
7. รายการตกแตงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เนื่องจากรถยนตอาจไดมีการตกแตง หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจะมีผลถึงราคาของรถยนตที่เปลี่ยนแปลง จึงเปนขอมูลที่เปนตัวกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัย หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไดถูกตอง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิไดมีผล
เฉพาะราคาเทานั้น แตอาจทําใหความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น
8. จํานวนเงินเอาประกันภัยจะแบง 3 สวน คือ การประกันความรับผิดตอบุคคล
ภายนอก การประกันรถยนตเสียหาย รถยนตสูญหาย ไฟไหม และการประกันภัยตามเอกสารแนบทาย
โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ํา ทีผ่ ูเอาประกันภัยจะซื้อความคุมครองได
- สําหรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก คือ 100,000
บาทตอหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง
- สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก คือ 200,000 บาทตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง
- สํ า หรั บ ความเสี ย หายต อ รถยนต รถยนต สู ญ หาย ไฟไหม คื อ 50,000 บาทต อ
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 จะแบงเปนเบี้ยประกันภัยสําหรับความคุมครองหลักกับเบี้ยประกันภัย
สําหรับความคุมครองตามเอกสารแนบทาย
10. ระยะเวลาประกันภัย หากในใบคําขอเอาประกันภัยมิไดกลาวไวเปนอยางอื่น ใหการ
ประกันภัยมีระยะเวลาหนึ่งป
11. ลายมือชื่อ และวันที่ขอเอาประกันภัย เพื่อเปนหลักฐานการแสดงเจตนา ผูเอา
ประกันภัยจึงตองลงลายมือชื่อ และวันที่กํากับไว แลวสงใบคําขอเอาประกันภัยพรอมหลักฐานประกอบไป
ยังบริษัท เพื่อบริษัทจะไดพิจารณารับประกันภัยตอไป
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยประสงคจะใหบริษัทเริ่มคุมครองทันทีในวันที่แสดงเจตนานั้น ผู
เอาประกันภัยควรจะตองมีการแจงขอมูล และหลักฐานทางโทรศัพท หรือโทรสารควบคูกันไปดวย
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ตารางกรมธรรม
ตารางกรมธรรมจะปรากฏรายการสําคัญเกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมด ไมวาจะเปนชื่อที่
อยูของบริษัทผูรับประกันภัย ชื่อผูเอาประกันภัย รถยนตที่เอาประกันภัย ความคุมครองที่ผูเอาประกันภัย
จะไดรับตามกรมธรรมนี้ เบี้ยประกันภัย เปนตน
1. ชื่อ ที่อยู อาชีพของผูเอาประกันภัย
2. อาณาเขตคุมครอง โดยปกติกรมธรรมจะคุมครองเฉพาะความรับผิด หรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเทานั้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะขอขยาย
อาณาเขตความคุมครองไว หากมีการขยายอาณาเขตคุมครอง ใหผูเอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
เดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป แตรวมแลวไมเกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป
3. ผู ขับขี่ วั น/เดือน/ปเ กิด อาชีพ ในรายการดังกลาวจะใชสําหรับการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผูขับขี่เทานั้น แตหากเปนการประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่แลว บริษัทก็จะเวน (-)
รายการนี้ไว โดยจะไมมีชื่อผูขับขี่ระบุไวในรายการนี้
4. ผูรับประโยชน ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่จะเปนผูรับคาสินไหมทดแทนตามสวนไดเสีย
ของตน หากรถยนตที่เอาประกันภัยเกิดสูญหาย หรือเสียหายสิ้นเชิงจนไมสามารถซอมแซมไดเทานั้น
ในกรณีที่มีการระบุผูรับประโยชนนี้ บริษัทจะตองออกเอกสารแนบทาย ร.ย. 24
ใหแกผูเอาประกันภัยไปพรอมกับการออกกรมธรรมดวย
5. ระยะเวลาประกันภัย หากเปนการทําประกันภัยเต็มป การนับระยะเวลาจะนับวัน
ชนวัน เชน ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตน 7 สิงหาคม พ.ศ 2542 วันสิ้นสุดก็จะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม
ในปถัดไปคือ พ.ศ. 2543 สวนเวลาสิ้นสุด จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
6. รายการรถยนต สวนนี้เปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตที่เอาประกันภัย
ไมวาจะเปนชื่อรถยนต (ยี่หอ) 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
ความเสียหายสวนแรกที่ระบุไวในสวนความเสียหายตอทรัพยสินนี้ เปน
ความเสียหายสวนแรกตามขอ 2 (ข) ของหมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ไมเกี่ยวกับ
(ก) หรือ (ค)
7.2 รถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม แยกเปน
- ความเสียหายตอรถยนต
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ความเสียหายสวนแรกที่ระบุไวในสวนความเสียหายตอรถยนตนี้ เปน
ความเสียหายสวนแรกตามขอ 4. (ข) ของหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต ไมเกี่ยวกับ (ก)
หรือ (ค)
- รถยนตสูญหาย/ไฟไหม โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความ
คุมครองความเสียหายตอรถยนต และความคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมตองเทากันเสมอ
7.3 ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย แยกเปน
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุสว นบุคคล
- การประกันภัยคารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผูขับขี่
8. เบี้ยประกันภัย แบงเปน
- เบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลัก
- เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย
ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ เบี้ยประกันภัยตามความคุมครอง
หลักที่แสดงไว เปนเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดใหสวนลดสําหรับการระบุชื่อผูขับขี่ไวแลว
9. สวนลด - สวนเพิ่ม (เบี้ยประกันภัย)
9.1 กรณีที่ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยไดแก
- สวนลดความเสียหายสวนแรกโดยความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอา
ประกันภัย ซึ่ ง เปนความเสียหายสวนแรกของทรัพยสินบุคคลภายนอก และ/หรือความเสียหายสวนแรก
ของความเสียหายตอรถยนต
- สวนลดกลุม ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีรถยนตที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท
ตามจํานวนและเงื่อนไขที่กําหนดไวในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยกลุม 10%
- สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี เปนสวนลดสําหรับกรณี เอาประกันภัยรถ
คันเดียวหรือหลายคัน และมีสิทธิไดรับสวนลดตามหลักเกณฑสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ซึ่งคํานวณ
จากประวัติในปที่ผานมา
- สวนลดอื่น ๆ ไดแก กรณีที่ผูเอาประกันภัยติดตอทําประกันภัยกับบริษัท
โดยตรง ไมผานตัวแทนหรือนายหนา หรือกรณีรถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารไมเกิน 20 ที่นั่ง ที่ใชเปน
สวนบุคคล ซึ่งทําประกันภัย ประเภท 1 และเปนรถใหมที่มีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป
สวนลดความเสียหายสวนแรก เปนสวนลดของความเสียหายสวนแรกโดย
ความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย ซึ่งไมวาจะเปนสวนลดความเสียหายสวนแรกของทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก หรือสวนลดความเสียหายสวนแรกของรถยนต ก็จะเปนสวนลดที่รวมอยูในรายการนี้
9.2 กรณีที่จะตองถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย ไดแก กรณีตามขอ 7 การเพิ่มเบี้ย
ประกันภัยประวัติไมดี แหงหมวดเงื่อนไขทั่วไป
10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ คือ เบี้ยประกันภัยกอนรวมภาษีอากร
เบี้ยประกันภัยสุทธิที่ไดรับ จะใชเปนฐานในการคํานวณอากร โดยเบี้ยประกันภัยทุก 250
บาท หรือเศษของ 250 บาทจะตองเสียคาอากร 1 บาท
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สวนภาษีมูลคาเพิ่มจะเสียในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด
11. การใชรถยนต ขึ้นอยูกับประเภทของรถยนตที่ทําประกันภัย
12. ตัวแทน นายหนาประกันภัย หากมีการทําประกันภัยผานตัวแทน หรือนายหนา
บริษัทก็จะตองระบุชื่อตัวแทน หรือนายหนานั้นไวในรายการดังกลาวดวย
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
1. คํานิยามศัพท : เมื่อใชในกรมธรรม หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมนี้
“ บริษัท ”
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรมนี้
“ ผูเอาประกันภัย ” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง
“ รถยนต ”
หมายถึง รถยนตที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตาราง
“ ตาราง ”
หมายถึง ตารางแหงกรมธรรมนี้
“ อุบัติเหตุแตละครั้ง ” หมายถึง เหตุการณหนึ่ง หรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน
ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
“ ความเสียหายสวนแรก ” หมายถึง สวนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการ
คุมครองตามขอสัญญา หรือเอกสารแนบทายแหง
กรมธรรมประกันภัยนีท้ ี่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง
บริษัท หมายถึง บริษัทผูรับประกันภัย และเปนผูออกกรมธรรมนี้
ผู เ อาประกั น ภั ย หมายถึ ง บุ ค คลที่ ระบุ ชื่อ เป น ผู เ อาประกั น ภั ย ในตาราง และให
หมายความรวมถึงผูรับโอนรถยนตตามหมวดเงื่อนไขทั่วไป ขอ 8 ดวย
ตาราง หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัย
รถยนต หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไวในตารางซึ่งอาจเปนรถยนต
รถจักรยานยนต หรือรถสามลอเครื่องก็ได
อุบัติเหตุแตละครั้ง หมายถึง เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณสืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุเดียวกัน เปนการใหความหมายเพื่อประโยชนในการตีความจํานวนเงินจํากัดความรับผิดแตละครั้ง
หรือความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองแตละครั้ง ยกตัวอยางเชน รถยนตที่เอา
ประกันภัยไปชนรถยนต คันที่อยูขางหนา และเสียหลักไปชนรถยนต อีกคันหนึ่ง ทําใหรถยนต ทั้งสามคัน
ไดรับความเสียหาย หรือทําใหคนในรถยนต ทั้งสามคันไดรับบาดเจ็บ ซึ่งลักษณะเชนนี้หากไมมีนิยามไวก็
อาจจะมีการตีความวาเปนการเกิดอุบัติเหตุขึ้น 2 ครั้ง และจะทําใหการคํานวณเงินจํากัดความรับผิด
เพิ่มขึ้น หรืออาจมีการเรียกเก็บความเสียหายสวนแรก 2 ครั้งก็ได เพราะฉะนั้น จึงตองกําหนดนิยามไว
ใหชัดเจน วาลักษณะการเกิดเหตุเชนนี้ ตองถือวาเปนอุบัติเหตุครั้งเดียว
แตหากกรณีเปนวารถ ยนต คันเอาประกันภัยไปชนรถยนต คันหนาเสียหาย ผูขับขี่ทั้งสอง
จึงลงมาดูความเสียหายและตกลงกัน เมื่อตกลงกันไดตางฝายตางแยกยายไปขับรถยนตตนเอง ขณะ
นั้นเองมีรถยนต อีกคันมาพุงมาชนทายรถยนตคันเอาประกันภัย เปนเหตุใหรถยนต คันเอาประกันภัย
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พุงชนรถยนต คันหนาซ้ําอีกครั้งหนึ่ง กรณีนี้ตองถือวาอุบัติเหตุ 2 ครั้ง แมจะเกิดเวลาไลเลี่ยกันก็ตาม
แตถาหากเพราะเหตุที่รถยนต คันเอาประกันภัยชนรถยนต คันหนา ทําใหรถยนต อีกคันซึ่งตามรถยนตคัน
เอาประกันภัยมาติด ๆ ไมสามารถหยุดรถไดทันชนทายรถยนตคันเอาประกัน ภัย ทําใหรถยนตคันเอา
ประกันภัยพุงชนรถยนต คันหนาซ้ําอีก กรณีนี้ตองถือวาเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียว เพราะเกิดจากสาเหตุเดียวที่
รถยนตคันเอาประกัน ภัย ประมาท
ความเสี ย หายส ว นแรก หมายถึ ง จํ า นวนเงิ น ส ว นแรกของความเสี ย หายที่ ผู เ อา
ประกันภัยตองรับผิดชอบเอง เชน กรมธรรมระบุไวในตารางวาความเสียหายสวนแรกสําหรับความเสียหาย
ตอรถยนตเปนจํานวน 3,000 บาท ดังนั้น เมื่อรถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น
เปนเหตุให รถยนตคันเอาประกันภัยเสียหายเปนจํานวนเงิน 12,000 บาท และรถยนตคันเอาประกันภัย
เปนฝายประมาทแลว ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง 3,000 บาท บริษัทจะรับผิดชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูเอาประกันภัยในสวนที่เกินกวาความเสียหายสวนแรกคือเพียง 12,000-3,000= 9,000 บาท
เทานั้น
2. การยกเวนทั่วไป
กรมธรรมนี้ไมคุมครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเปนผลโดยตรง 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 หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู และสําหรับจุดประสงคของขอ
สัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดําเนินติดตอกันไปดวยตัว
ของมันเอง
โดยหลักสากลทั่วโลก ไมมีผูใดอาจรับประกันภัยอันเกิดจากมหันตภัยตางๆ ดังที่ระบุไว
ในขางตนได กรมธรรมจึงไดกําหนดเปนขอยกเวนไว ทั้งนี้ ไมวาความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
จะเกิดขึ้นจากมหันตภัยดังกลาวโดยตรงหรือเปนผลโดยออมก็ตาม
ขอยกเวนมหันตภัยตาม 2.1 หรือ 2.2 เปนคนละสวนกับการยกเวนภัยกอการราย ตาม
ร.ย.30 ที่ไมคุมครองความเสียหายใดๆที่เปนสาเหตุโดยตรง หรือโดยออมจากการกอการราย โดยระบุวา
“ การกอการรายใหหมายความรวมถึงการกระทําที่ใชกําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการขมขูโดย
บุคคล หรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง การกระทําการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
องคกรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน
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รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาล และหรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูใน
ภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว ” ฉะนั้นแมความเสียหาย หรือความรับผิดใดเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุโดยตรง
หรือโดยออมมาจากการกอการราย หากกรมธรรมประกันภัยนั้นไมมีการแนบเอกสารขอยกเวนภัยกอการราย
(ร.ย. 30)ไว บริษัทก็ไมอาจนําความใน 2.1 หรือ 2.2มาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดได
3. การจัดการเรียกรองเมื่อเกิดความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยเกิดขึ้น ผูเอาประกันภัย
หรือผูขับขี่จะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการในนามของผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายใตความคุมครองในกรมธรรม
ความคุมครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ดําเนินการโดยสุจริต
เปนการกําหนดหนาที่ใหผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่จะตองปฏิบัติเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
โดยจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา ทั้งรวมถึงการสงหนังสือ หรือหมายเรียก คําฟองใหแกบริษัท
เมื่อผูเอาประกันภัยถูกทวงถามใหชดใชคาเสียหาย หรือถูกฟองตอศาล เพื่อใหบริษัทเขามาดูแล รักษา
สิทธิอันพึงมีพึงไดของทั้งสองฝาย และดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย เชน กรณีรถยนต
สูญหาย ผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่จะตองแจงความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา ขณะเดียวกัน
บริษัทก็มีสิทธิที่จะเขาดําเนินการใดๆในนามผูเอาประกันภัยได ไมวาจะเปนการเจรจาคาเสียหายกับคูกรณี
การฟอง และการตอสูคดี เปนตน
การแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หมายถึง ผูขับขี่หรือผูเอาประกันภัย จะตองแจงให
บริษัทผูรับประกันภัยทราบถึงเหตุแหงความสูญหาย หรือความเสียหายหรือความรับผิดตามกฎหมายที่
เกิดขึ้นในทันทีที่สามารถแจงได เพื่อใหบริษัท ไดทําการตรวจสอบความเสียหายที่แทจริง และหรือปกปอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใหความเสียหายขยายหรือเพิ่มขึ้นได แตอยางไรก็ตาม การแจงเหตุลาชา ไมเปน
เหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดได แตหากบริษัทไดรับความเสียหายเนื่องจากการแจงเหตุลาชานั้นบริษัท
สามารถเรียกรองจากผูเอาประกันภัยและหรือผูขับขี่นั้นได ซึ่งการตีความนี้เปนไปในลักษณะเดียวกับ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 881 ซึ่งบัญญัติความวา
“ มาตรา 881 ถาความวินาศภัยเกิดขึ้น เพราะภัยมีขึ้นดังผูรับประกันภัยตกลงประกันภัย
ไวไซร เมื่อผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัย
โดยไมชักชา
ถา มิไ ดป ฏิบั ติต ามบทบั ญญัติที่ กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภั ยอาจเรียกร องคา
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใดๆอันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไม
สามารถที่จะปฏิบัติได ”
การดําเนินการโดยสุจริต หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่ ดําเนินการโดยไมมี
ความประสงคที่จะแสวงหาประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และทําใหบริษัทตอง
รั บ ภาระหนั ก ขึ้ น กว า ความเป น จริ ง ซึ่ ง จะต อ งพิ จ ารณาจากข อ เท็ จ จริ ง เป น กรณี ๆ ไป แต ห ากการ
ดําเนินการเปนไปเพราะรูเทาไมถึงการณ เชน รถยนตคันเอาประกันภัยถูกรถยนตคัน อื่นชนไดรับความ
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เสียหาย ผูเอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบแลว เวลาลวงไปนานไมปรากฏวามีเจาหนาที่ของบริษทั เขามา
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ประกอบกับคูกรณีทั้งสองฝายตางมีธุระดวนตองรีบไปดําเนินการ ไมอาจรอบริษัทได
จึงมีการเจรจาเรียกรองคาเสียหายกันเอง และผูเอาประกันภัยก็นําเงินที่เรียกรองจากคูกรณีไดสงมอบแก
บริษัทในภายหลัง แมจะปรากฏวาจํานวนเงินที่เรียกรองมาไดไมเพียงพอตอคาซอมรถยนตคันเอาประกันภัย
ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ทั้งจะเรียกเอาสวนที่ขาดจากผูเอา
ประกันภัยก็ไมไดเชนกัน
4. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล หรือ
เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทแพคดี
บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้นโดยชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา หรือ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับ
แตวันผิดนัด
ถาผูเอาประกันภัย บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมนี้
เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทตามสัญญาประกันภัยนี้ แตบริษัทกลับปฏิเสธความรับผิดไมวาจะอางเหตุใด
ก็ตาม จนเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลหรือเสนอขอพิพาทให อ นุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดแลว ในการฟองคดีตอศาล หรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากบุคคลดังกลาวประสงคจะใช
ประโยชนจากเงื่อนไขนี้ จะตองกลาวอางถึงเงื่อนไขนี้ในคําฟอง หรือคําเสนอขอพิพาท พรอมระบุในคําขอ
ทายฟอง หรือทายคําเสนอขอพิพาทใหบริษัทชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15
ตอปนับแตวันผิดนัด ทั้งนี้ เพื่อวาหากคดีถึงที่สุดแลวตนเปนฝายชนะคดี ศาลหรืออนุญาโตตุลาการจะ
ไดพิพากษาหรือชี้ขาดใหบริษัทรับผิดในสวนของดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ได แต
หากไมมีการกลาวอาง หรือไมปรากฏในคําขอทายฟองเรียกรองดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ไวดวยแลว
ศาลหรืออนุญาโตตุลาการก็ไมอาจพิพากษา หรือชี้ขาดใหบริษัทชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ได แม
ศาลหรืออนุญาโตตุลาการจะทราบเงื่อนไขดังกลาวเปนอยางดีก็ตาม เพราะศาลหรืออนุญาโตตุลาการไม
สามารถพิพากษา หรือชี้ขาดเกินคําขอได
5. การแกไข : สัญญาคุมครองและเงื่อนไขแหงกรมธรรมนี้ จะเปลี่ยนแปลงแกไขได
โดยเอกสารแนบทายของบริษัทเทานั้น
เงื่อนไขนี้เปนการกําหนดหนาที่ใหบริษัทตองออกเอกสารแนบทาย แกไขเปลี่ยนแปลงให
เป น ไปตามข อ ตกลงระหว า งกั น มิ ไ ดห มายความว า ข อ ตกลงเปลี่ ย นแปลงใดๆที่ ทํ า ขึ้น ระหว า งผู เ อา
ประกันภัยกับบริษัท ยังไมมีผลบังคับจนกวาบริษัทจะไดออกเอกสารแนบทายเปลี่ยนแปลงแกไขขอตกลงนั้น
ความสมบูรณของขอตกลงเปนไปตามหลักนิติกรรมสัญญา เมื่อสัญญาประกันภัยกฎหมายมิไดกําหนด
แบบของความสมบูรณของสัญญาไว ฉะนั้นสัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นสมบูรณเมื่อมีคําเสนอสนองถูกตอง
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ตรงกัน การเปลี่ยนแปลงแกไขขอสัญญาก็เชนเดียวกัน เมื่อฝายหนึ่งฝายใดเสนอขอเปลี่ยนแปลงขอตกลง
หากอีกฝายหนึ่งตอบตกลง ขอตกลงนั้นก็สมบูรณผูกพันคูสัญญาแลว แมบริษัทยังไมออกเอกสารเพื่อ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็ตาม
6. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
6.1 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทนอยกวา 3 คัน บริษัท
จะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เปนลําดับขั้น ดังนี้
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 หรือกวานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น
คําวา “ รถยนตคันที่ไมมีการเรียกรองคาเสียหาย” ใหหมายความรวมถึง รถยนต
คันที่มีการเรียกรองคาเสียหาย แตคาเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรูตัว
ผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจายไปคืนจาก
บุคคลภายนอกได
กรณีที่ไมมีความเสียหายตอบริษัท หรือมิไดมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัทผูเอา
ประกันภัยจะไดรับสวนลดประวัติดีตามเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเห็นวามีความเสียหายเล็กนอยก็
อาจจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือยกเลิกเรียกรองคาเสียหาย โดยรับผิดชอบเองเพื่อหวังสวนลดประวัติดี
ตอนหมดอายุกรมธรรม ในกรณีเชนนี้ผูเอาประกันภัยสามารถทําได
อยางไรก็ตาม แมปที่ผานมามีการเรียกรองคาเสียหาย ผูเอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิที่จะไดรับ
สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู หาก
ก) คาเสียหายที่เรียกรองนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก และ
ข) ผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงตัวบุคคลภายนอกนั้นได
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก และรูตัวบุคคลภายนอกนั้น
ก็จะทําใหบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไปเรียกคาเสียหายที่ตนไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกนั้นได
สวนบริษัทจะไปเรียกคืนได หรือไม ไมกระทบตอสิทธิของผูเอาประกันภัยที่จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย
ประวัติดีแตอยางใด
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สวนลดที่ไดรับตามเงื่อนไขนี้ จะคํานวณจากเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุ มิไดคํานวณ
จากเบี้ยประกันภัยของปที่ผานมา เชน เบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมของปที่ผานมาเปนเงิน 12,000
บาท แตเบี้ยประกันภัยของปที่ตออายุเปนเงิน 10,000 บาท และถาผูเอาประกันภัยไดสวนลดประวัติดี
20% ก็จะไดสวนลด = 2,000 บาท (20% ของ 10,000 ) เทานั้น มิใชคํานวณจากเบี้ยประกันภัยของป
ที่ผานมา (12,000 บาท)
การคํานวณสวนลดประวัติดีนี้ จะลดใหเฉพาะความคุมครองที่ไดตออายุเทานั้น เชน
ในปแรก ผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยทุกประเภท แตตอนตออายุลดความคุมครองเหลือเพียงความรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น ในกรณีเชนนี้สวนลดประวัติดีที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับก็จะคํานวณจาก
เบี้ยประกันภัยในสวนของความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น
ตั ว อย า ง ป แ รกผู เ อาประกั น ภั ยจ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย 10,000 บาท (สมมติ ว า เบี้ ย
ประกันภัย สําหรับความคุมครองตอความเสียหายของตัวรถยนต เปนเงิน 8,000 บาท) แตในปที่สองลด
ความคุมครองเหลือเพียงความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น สมมติวาจายเบี้ยประกันภัย 2,200 บาท ใน
กรณีที่ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นในปที่ผานมา ผูเอาประกันภัยจะไดสวนลด 20% ของ 2,200 บาท
เทากับ 440 บาท เพราะฉะนั้น เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองจายเทากับ 2,200 บาท หักดวย
440 บาท เหลือ 1,760 บาท
ตัวอยาง ปแรกทําประกันภัยประเภท 3 และไมเกิดเหตุขึ้นเลย แตในปที่ 2 เปลี่ยนมา
เปนทําประกันภัยประเภท 1 สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ใหคิดจาก 20% ของเบีย้ ประกันภัยประเภท 3
ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของปที่ 2
สวนลดประวัติดตี ามเงื่อนไขนี้เปนดังนี้
- ในกรณีทีไมมคี าเสียหายเกิดขึ้น ในปแรกจะไดสวนลด 20%
- ในกรณีที่ไมมคี าเสียหายเกิดขึ้น ติดตอกัน 2 ป จะไดสว นลด 30%
- ในกรณีที่ไมมคี าเสียหายเกิดขึ้น ติดตอกัน 3 ป จะไดสว นลด 40%
- ในกรณีที่ไมมคี าเสียหายเกิดขึ้น ติดตอกัน 4 ป หรือกวานั้นจะไดสวนลด 50%
รถยนตคันทีไ่ มมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัท ในการประกันภัย 2 ปตดิ ตอกัน 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 ผูเอา
ประกันภัยก็จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยลดลง 2 ขั้น ตามวรรคสองของ 6.1 นี้ คือยังจะไดรับสวนลด
เบี้ยประกันภัยประวัติดีในอัตรา 20% ซึ่งหากปที่ไดรับสวนลด 20% นี้ ไมมีการเรียกรองคาเสียหายแลว
ในการตออายุครั้งตอไป ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น คือ 30%
เสมือนหนึ่งวาไมมีการเรียกรองคาเสียหายตอบริษัท 2 ปติดตอกัน เปนตน

คําสั่งนายทะเบียนที่ 14 / 2549 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549

-20-

หากในระหวางปกรมธรรมที่ ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมี
การเรียกรองคาเสียหายตอ บริษัท แลว ในการตออายุการประกันภัย ปตอมา บริษัทจะลดเบี้ย
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลําดับขั้นจากเดิม หากการเรียกรองนั้นเกิดจากความประมาทของ
รถยนตคันเอาประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
(ข) ลดลงสองลําดับขั้นจากเดิม แตไมเกินอัตราปกติ หากมีการเรียกรองที่รถยนต
คันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตั้งแต 2
ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจํานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
ถาในปที่ผานมา ผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู และในปนั้นเอง
ผูเอาประกันภัยมีการเรียกรองคา เสียหายจากบริษัทแลว ในการตออายุการประกันภัย สิทธิในการที่จะ
ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยจะเปน ดังนี้
(ก) ไดลดนอยลงหนึ่งขั้น หากการเรียกรองคา เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความ
ประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งได เชน ปที่ผานมาไดรับสวนลดในขั้นที่ 2 จํานวน 30% ในการตออายุก็จะไดรับสวนลดเบี้ย
ประกันภัยน อยลงหนึ่งขั้น คือจะไดลดในอัตรา 20% แตหากปที่ผานมาไดรับสวนลดในขั้นที่ 1 จํานวน
20% ในการตออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไมมีการไดสวนลดเลย
(ข) ไดลดนอยลงสองขั้น แตไมเกินอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ หากการเรียกรองคา
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยไม
สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจํานวนเกิน 200% ของเบีย้
ประกันภัย
เชน ปที่ผานมาไดรับสวนลดในขั้นที่ 3 จํานวน 40% ในการตออายุก็จะไดรับสวนลด
เบี้ ย ประกันภัย นอยลงสองขั้น คือสวนลดที่ไดรับจะเหลืออยูในขั้นที่ 1 จํานวน 20% แตหากปที่ผานมา
ไดรับสวนลดในขั้นที่ 1 จํานวน 20% ในการตออายุก็จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ คือ ไมมีการได
สวนลดเลย มิใชลดลง 2 ขั้นจนกลายเปนตองเสียเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีไป
6.2 ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทตั้งแต 3 คันขึ้นไป
บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ดังนี้
- 30% ของเบี้ยประกันภัย ของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย ในกรณีไดเอาประกันภัย
รถยนต 3 คันถึง 9 คัน
- 35% ของเบี้ยประกันภัย ของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย ในกรณีไดเอาประกันภัย
รถยนต 10 คันถึง 19 คัน
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- 40% ของเบี้ยประกันภัย ของปที่ตออายุของรถยนตทุกคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัท หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย ในกรณีไดเอาประกันภัย
รถยนต 20 คัน หรือกวานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยใหตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัย
กับบริษัท และเฉพาะขอตกลงคุมครองที่ตออายุเทานั้น
คําวา “จํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัท” ไมรวมถึงคาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําของบุคคลภายนอกและรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิที่จะเรียก
คาเสียหายที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได
กรณีผูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับผูรับประกันภัยอื่น และมาตออายุการประกันภัย
กับบริษัท บริษัทจะนความในขอ 6.1 และ 6.2 มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย ได เอาประกันภัยรถยนตตั้งแต 3 คันขึ้นไปจะไดรับสวนลดหมู
(10%) สวนลดนี้จะใหตอเมื่อเอาประกันภัยพรอมกันทั้ง 3 คัน ในกรณีที่เอาประกันภัยไมพรอมกัน
ส ว นลดหมู จ ะให เ ฉพาะคั น ที่ 3 และคั น ต อ ๆไป การนั บ จํ า นวนจะไม นํ า รถยนต ม านั บ รวมกั บ
รถจักรยานยนต ตองนับแยกจากกัน
สวนลดกรณีเอาประกันภัยตั้งแต 3 คันขึน้ ไป
การคํานวณสวนลดประวัติตามเงื่อนไขขอนี้ จะคํานวณจากจํานวนเปอรเซ็นตของเบี้ย
ประกันภัยในปที่ตออายุหักดวยจํานวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทในปที่ผานมา (จํานวนเงินคาเสียหายที่
นํามาหักจากจํานวนเปอรเซ็นตของเบี้ยประกันภัยนี้ไมรวมถึง คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของ
บุคคลภายนอก และรูตัวบุคคลภายนอกนั้น ซึ่งคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก และ
รูตัวบุคคลภายนอกนั้น มีความหมายเชนเดียวกับที่กลาวไวใน 6.1ขางตน) ซึ่งจํานวนเปอรเซ็นตขึ้นอยูกับ
จํานวนรถยนตที่เอาประกันภัย ถามีรถยนตที่เอาประกันภัย 3-9 คัน ก็จะไดสวนลด 30% ถา 10-19
คัน ก็จะไดสวนลด 35% และถาตั้งแต 20 คันขึ้นไปก็จะไดรับสวนลด 40%
ตัวอยาง สมมติวาผูเอาประกันภัยมีรถยนตประกันภัยไวกับบริษัท 25 คัน เบี้ยประกันภัย
250,000 บาท ในปที่ผานมามีความเสียหายเกิดขึ้นจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย
หรือไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได ทั้งหมด 60,000 บาท และเมื่อตออายุกรมธรรมเบี้ย
ประกันภัยกอนหักสวนลดประวัติ = 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
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ประวัติเพราะความเสียหาย (120,000 บาท) มากกวาจํานวนสวนลดที่ไดรับ (96,000 บาท) ดังนั้น
เบี้ยประกันภัยรถยนตกลุมนี้สําหรับปที่ตออายุ จะเทากับ 240,000 บาท
ในกรณีที่กรมธรรมหมดอายุไมพรอมกัน การคํานวณสวนลดจะทําตอเมื่อรถยนตทุกคัน
ไดหมดอายุตามปปฏิทิน เชน รถยนต บางคันหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ 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 มี
รถยนต 2 คัน เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท มีคาเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด 4,000 บาท
กรมธรรมที่ 3 ระยะเวลาที่เอาประกันภัย 1 ตุลาคม 2543 ถึง 1 ตุลาคม 2544 มี
รถยนต 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% x 70,000 = 21,000)
คาเสียหายทั้งหมด 14,000 บาท (8,000+4,000+2,000=14,000)
เพราะฉะนัน้ สวนลดประวัติของกรมธรรมทั้งหมด = 7,000 บาท (21,000-14,000)
หมายเหตุ คาเสียหายของกรมธรรมแตละฉบับจะเอามาคิด ดังนี้
ฉบับที่ 1 เฉพาะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจาก 1 เมษายน 2543 ถึง 1 เมษายน 2544 เทา
นั้นถาเกิดเหตุ หลัง 16.30 น.ของวันที่ 1 เมษายน 2544 จะนําไปคํานวณในระยะเวลาที่เอาประกันภัยป
ตอไป
ฉบับที่ 2 เฉพาะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจาก 1 มิถุนายน 2543 ถึง 1 มิถุนายน 2544
เท า นั้ น ถ า เกิ ด เหตุ ห ลั ง 16.30 น.ของวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2544 จะนํ า ไปคํ า นวณในระยะเวลาที่ เ อา
ประกันภัยปตอไป
ฉบั บ ที่ 3 เฉพาะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะเวลาจาก 1 ตุ ล าคม 2543 ถึ ง 1 ตุ ล าคม 2544
(ภายใน 16.30 น.) เทานั้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมกับบริษัทเดิม บริษัทนั้นตองใหสวนลดเบี้ย
ประกันภัยประวัติดี ตาม 6.1 หรือ 6.2 แลวแตกรณี แตหากเปนกรณีที่ผูเอาประกันภัยไปตออายุกบั บริษทั
ประกันภัยอื่น บริษัทประกันภัยอื่นนั้นอาจใหสวนลดตาม ตาม 6.1 หรือ 6.2 หรือไม ก็ได
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6. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี
ในกรณีผูเอาประกันภัยมีรถเอาประกันไวกับบริษัทคันเดียวหรือหลายคัน และมีการ
เรียกรองคาเสียหายระหวางปที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนตคันที่เอาประกันภัยเปน
ฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได อยางนอยตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปนขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นตอบริษัท 2 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นตอบริษัท 3 ปติดตอกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ย ประกันภัยในปที่ตออายุ ในกรณีมีคาเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นตอบริษัท 4 ปติดตอกัน หรือกวานั้น
การเพิ่มเบี้ยประกันภัย ประวัติ ไมดีนั้น จะคิดโดยไมคํานึงวาผูเอาประกันภัยจะมีรถกี่คัน
บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี สําหรับ รถคันหนึ่งคันใด ถารถคันนั้น
1. ในระหวางระยะเวลาประกันภัยปที่ผานมา มีการเรียกรองคาเสียหายที่รถคันเอา
ประกันภัยเปนฝายประมาท หรือไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป
2. มีคาเสียหายตามขอ 1. รวมกันแลวเปนจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
และ
หากครบหลักเกณฑ 2 ประการขางตนแลว บริษัทมีสิทธิเพิ่มเบี้ยประกันภัย 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
กรมธรรมนั้นมีการเรียกรองคา เสียหาย ที่รถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝายประมาท หรือ ไมสามารถ
แจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดไมถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้งแตมีคา เสียหายไม เกิน
200% ของเบี้ยประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัย บริษัทจะใชเบี้ยประกันภัยในลําดับขั้น
เดิม เชนในปที่ผานมา แตหากไมมีการเรียกรองคา เสียหาย หรือมีการเรียกรองคาเสียหาย แต
คาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัย
สามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป
บริษัทจะใชอัตราเบี้ยประกันภัย ในอัตราปกติ
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ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีอยู และในปนั้นไมมีการ
เรียกรองคา เสียหาย หรือมีการเรียกคาเสียหายแตคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมิไดเกิดจากความประมาทของ
รถยนตคันเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดแลว
ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
แตใ นกรณี ที่ ผูเ อาประกั น ภั ย ถูก เพิ่ม เบี้ยประกัน ภั ยประวั ติไ ม ดีอยู และในปนั้น มีการ
เรียกรองคา เสียหาย ที่เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย แตไมถึง 2 ครั้ง หรือมีการ
เรียกรองตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป แตมีจํานวนเงินคา เสียหายรวมกันไมถึง 200% ของเบี้ยประกันภัยแลว ใน
การตออายุการประกันภัย ผูเอาประกันภัยยังคงตองถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีอยูในขั้นเดิมเทาปที่
ผานมา
เชน ถาในระหวางปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 40%
ไมมีการเรียกรองคา เสียหายเลย ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป บริษัทจะตองคิดคํานวณเบี้ย
ประกันภัยในอัตราปกติ คือ ในอัตราที่มิ ได ถูกเพิ่ม หรือลดเบี้ยประกันภัย
แตถามีการเรียกรองคา เสียหายที่เกิดจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัยแต
ไมถึง 2 ครั้ง หรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัยเกิดตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป
แตคา เสียหายรวมกันไม เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแลว ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป
บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยในลําดับที่จะตองถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี 40% เหมือนเชนปที่ผานมา
7. การโอนรถยนต
เมื่ อ ผู เ อาประกั น ภั ย ได โ อนรถยนต ใ ห แ ก บุ ค คลอื่ น ให ถื อ ว า ผู รั บ โอนเป น ผู เ อา
ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุ
กรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตอง
แจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพ
ความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง
ตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมนี้
การกําหนดเงื่อนไขนี้ขึ้น เพื่อเปนการยืนยันวา กรมธรรมจะไมสิ้นผลบังคับ เพราะเหตุที่มี
การโอนรถยนตไปใหบุคคลอื่น โดยมิไดแจงการโอนใหบริษัททราบ ทั้งนี้ เนื่องจากโดยปกติเพียงแตผู
เอาประกันภัยเดิม หรือผูรับโอนแจงการโอนใหบริษัททราบ บริษัทก็มักจะใหความคุมครองตามกรมธรรม
ดังกลาวดําเนินตอไป ตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู โดยบริษัทเพียงแตออกใบสลักหลังเปลี่ยนชื่อ
ผูเอาประกันภัยเทานั้น เงื่อนไขขอนี้ จึงกําหนดใหสิทธิตามกรมธรรมติดตามไปกับตัวรถยนต ไมวาจะเปน
การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือการโอนใด ๆ ก็ไมทําใหสัญญาประกันภัยตามกรมธรรมนี้สิ้น
ผลบังคับ แตใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมนี้
แตกรมธรรมดังกลาวกําหนดเพียงใหสิทธิตามกรมธรรมติดตามไปกับตัวรถยนต การ
กําหนดดังกลาวหาเปนเด็ดขาดไม ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับเจตนาของผูเอาประกันภัยเดิม ซึ่งเปนผูชําระเบี้ย
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ประกันภัยเปนสําคัญวา ตนประสงคจะใหสิทธิตามกรมธรรมโอนตามหรือไม ก็ใหเปนไปตามความประ
สงคของผูเอาประกันภัยนั้น
การที่ผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตไปใหบุคคลอื่น โดยขอตกลงในการโอนนัน้ แมจะมิได
กลาวถึงและมิไดมีการสงมอบกรมธรรมใหแกผูรับโอนก็ตาม ก็ตองถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตาม
กรมธรรมนี้แลว
แมผูเอาประกันภัยเดิมไดแสดงเจตนาโดยชัดแจงวา ไมประสงคจะใหสิทธิกรมธรรม
ประกันภัยนี้โอนไปยังผูรับโอน ทั้งมิไดมีการสงมอบกรมธรรมใหแกผูรับโอน แตตราบใดที่ผูเอาประกันภัย
เดิมยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกกรมธรรม และระหวางนั้นหากรถยนตคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุ ความรับผิด
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็ยังคงไดรับความคุมครองตอไป จนกวาการบอกเลิกจะมีผลบังคับ (การบอกเลิก
ไมมีผลกระทบถึงสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมที่เกิดขึ้นกอนกรมธรรมสิ้นผลบังคับ)
แมโดยผลของเงื่อนไขตามวรรคแรกที่กําหนดใหผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัย และให
กรมธรรม ยั ง คงมี ผ ลบั ง คั บ ต อ ไปตลอดระยะเวลาประกั น ภั ย ที่ เ หลื อ ก็ ต าม แต ห ากเป น กรณี ที่ ผู เ อา
ประกันภัยเดิมไดทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไว ดังนั้น เมื่อมีการโอนใหแกบุคคลอื่นไปแลวผูที่จะ
มาใชหรือขับขี่รถยนตยอมตองเปลี่ยนแปลงไป ในวรรคสองจึงมีการกําหนดหนาที่ของผูรับโอน ซึ่งถือวา
เปนผูเอาประกันภัยคนใหมไววา ใหผูเอาประกันภัยคนใหมนั้นจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ใหบริษัท
ทราบดวย ทั้งนี้ เพื่อวาบริษัทจะไดมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยใหมใหถูกตองตามสภาพความเสี่ยงภัยที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยจะตองเริ่ม ณ วันที่ที่บริษัทไดรับแจงการเปลี่ยนแปลง
โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน ในการนี้ ผูเอาประกันภัยคนใหมอาจจะตองชําระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม หรืออาจไดรับการคืนเบี้ยประกันภัยบางสวนก็ได ขึ้นอยูกับวา ผูขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เปน
ผูขับขี่ที่ถูกจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงภัยสูง หรือต่ํากวาผูขับขี่คนเดิม
การแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ในที่นี้ ใหรวมถึงการเปลี่ยนประเภทการประกันภัยจาก
การประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ไปเปนการประกันภัยประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่ หรือจากไมระบุชื่อผูขับขี่
เปนระบุชื่อผูขับขี่ดวย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเดิมไดทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไว และตอมามีการ
โอนรถยนตเกิดขึ้น แมผูรับโอนซึ่งถือเปนผูเอาประกันภัยคนใหม จะไมมีการแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่ก็
ตามก็ไมทําใหความสมบูรณของสัญญาประกันภัยเสียไป กรมธรรมยังคงสมบูรณผูกพันคูสัญญา เพียงแตวา
เมื่อมีความรับผิด ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายตอรถยนตเกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคล
อื่ น ซึ่ งมิใ ชผูขับ ขี่ ที่ ระบุ ไ ว เดิมเปน ผู ขับ ขี่แ ลว ผูเอาประกัน ภั ยคนใหมนั้ น จะตอ งเข า มารวมรับ ผิ ด ชอบ
คาเสียหายสวนแรกเองเปนจํานวนใดจํานวนหนึ่งหรือทั้งสองจํานวนแลวแตกรณี ดังนี้
- 2,000 บาท สําหรับความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขขอ 2
(ค) ของหมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก)
- 6,000 บาท ของความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากการชน หรือการคว่ํา (ตามเงื่อนไข
ขอ 4 (ค) ของหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต)
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8. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัย
ฉบับนี้ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค
และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และใหทําการวินิจฉัย
ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับกรมการประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ
เปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมที่จะเลือกวิธี
ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ กลาวคือ หากผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม
ประสงคจะใชวิธีดังกลาว บริษัทตองยินยอม แตหากผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่มีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม
ไมประสงค บริษัทจะบังคับไมได
9. การตีความกรมธรรมประกันภัย
ขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบทาย และเอกสาร
ประกอบใหตีความตามคูมือการตีความที่นายทะเบียน ไดใหความเห็นชอบไว
เนื่ อ งจากแบบและข อ ความกรมธรรม ป ระกั น ภั ย รวมทั้ ง เอกสารประกอบ และ
เอกสารแนบทายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ฉะนั้น คําหรือขอความที่ปรากฏในกรมธรรม
รวมทั้งเอกสารประกอบและเอกสารแนบทาย จะตองมีความหมายและเจตนารมณตามที่นายทะเบียนได
ใหความเห็นชอบไวตามคูมือฉบับนี้ การปฏิบัติที่เปนการฝาฝนตอความหมายและเจตนารมณที่นาย
ทะเบียนใหความเห็นชอบไวอาจเปนการประวิงการชดใชคาสินไหมทดแทน
10. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมือ่
10.1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไวในตาราง
10.2 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย
หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่
กรมธรรมเริ่มมีผลบังคับ ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะเอาประกันภัยอีกตอไป และให
กรมธรรมสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกพนักงาน ตัวแทน ผูรับมอบอํานาจ นายหนา
ประกั น ภัย ตลอดจนบุค คล หรือ นิ ติ บุ ค คล ที่ บริ ษั ท ยอมรั บ การกระทํ าของบุ ค คลหรื อนิ ติ บุค คล
ดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง
10.3 มีการบอกเลิกกรมธรรม
10.3.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมนี้ไดดวยการสง
หนังสือบอก กลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่
อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว
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ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
10.3.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก : ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิก กรมธรรมนี้
ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะมีผลใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัท
ไดรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด
ในกรณี นี้ ผู เ อาประกั น ภั ย มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เบี้ ย ประกั น ภั ย คื น ตามอั ต ราการคื น เบี้ ย
ประกันภัยที่ระบุไวขางลาง
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย
จํานวนวัน
ประกันภัย

1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

รอยละของ
เบี้ย
ประกันภัย
เต็มป
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

จํานวนวัน
ประกันภัย

120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239

รอยละของ
เบี้ย
ประกันภัย
เต็มป
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

จํานวนวัน
ประกันภัย

รอยละของ
เบี้ยประกันภัย
เต็มป

240-249
250-259
260-269
270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-366

20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0

กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับได 3 กรณี ดังนี้
1. เมื่อวันที่ที่ครบกําหนดสัญญา หรือวันที่ที่สิ้นสุดของระยะเวลาประกันภัย ซึ่งไดระบุไว
ในตารางกรมธรรมหรือเอกสารแนบทาย สวนเวลาสิ้นผลบังคับนั้น กรมธรรมรถยนตทุกกรมธรรมจะ
สิ้นผลบังคับ ณ เวลา 16.30 น.ของวันที่ระบุ
2. เมื่อผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในกําหนดเวลา
โดยหลักการแลวสัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน ที่ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ที่
จะตองชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท เพื่อเปนการตอบแทนที่บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนให
คําสั่งนายทะเบียนที่ 14 / 2549 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549

-28-

เมื่อเกิดวินาศภัยที่ระบุไวในสัญญา โดยผูเอาประกันภัย จะตองชําระเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต
วันที่กรมธรรมเริ่มมีผลบังคับ และหากผูเอาประกันภัยไมชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว
ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะทําประกันภัยอีกตอไป และใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับทันที ณ วัน
พนกําหนด 60 วันนั้น แตผูเอาประกันภัยยังมีหนาที่ตองชําระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ไดคุมครอง
ไปแลว และหากในระยะเวลากอนที่กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ รถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุ
ดังนั้น ความรับผิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จึงเปนความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกอน
กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ บริษัทจึงยังคงผูกพันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก
เต็มจํานวน แตในสวนของความเสียหายตอรถยนต บริษัทมีสิทธิที่จะหักเบี้ยประกันภัยที่คางชําระตาม
ระยะเวลาที่ได คุมครองไปแลว ออกจากคาสินไหมทดแทนที่จะตองชดใชใหแกผูเอาประกันภัยได
การที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยใหแกพนักงาน ผูรับมอบอํานาจ ตัวแทน
นายหนา ตลอดจนบุคคลใดๆที่ทางปฏิบัติบริษัทยอมรับ หรือเคยยอมรับเสมอมาวาบุคคลดังกลาวเปน
เสมือนตัวแทน ผูหาประกันภัยใหบริษัท ตองถือวาผูเอาประกันภัยไดชําระใหแกบริษัทโดยถูกตองแลว
ทั้งนี้ ไมวาบุคคลดังกลาวจะนําเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาสงมอบใหแกบริษัทแลวหรือไมก็ตาม
เชน ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยใหไวกับพนักงานขายรถยนต ซึ่งโดยปกติจะเปน
เคยหาประกันสงใหแกบริษัท 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
มูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากรดวย
ในกรณีนี้กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ ณ วันพนกําหนด 15 วันไปแลว เชน บริษัทมีหนังสือ
บอกเลิกกรมธรรมลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 แตผูเอาประกันภัยไดรับหนังสือบอกเลิกดังกลาวในวันที่ 5
สิงหาคม 2543 กรมธรรมจึงสิ้นผล ณ วันพนกําหนด 15 วัน คือวันที่ 21 สิงหาคม 2543 เปนตน ฉะนั้น
เบี้ยประกันภัยที่บริษัทจะตองคืนสําหรับระยะเวลาที่เหลือจึงตองนับจากวันที่ 21 สิงหาคม 2543 เปนตน
ไปจนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัยที่กําหนดไวเดิม
3.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก
เมื่อผูเอาประกันภัยประสงคจะบอกเลิกกรมธรรม ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัท
ทราบเปนลายลักษณอักษร ในกรณีนี้จะมีผลใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับเมื่อใด ขึ้นอยูกับเจตนาของผู
เอาประกันภัยเปนสําคัญ กลาวคือหากมีการแจงบอกเลิก โดยไมมีการระบุวันที่มีผลใหกรมธรรมสิ้นผล
บังคับไวแลว ใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับทราบการแสดงเจตนาของผูเอาประกันภัย แต
หากผูเอาประกันภัยระบุวันที่ใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับไวอยางชัดเจน ก็ใหเปนไปตามที่ที่ผูเอาประกันภัย
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กําหนด แตอยางไรก็ตามวันที่สิ้นผลบังคับของกรมธรรมจะเปนกอนวันที่บริษัทรับทราบการแสดงเจตนา
ของผูเอาประกันภัยไมได (บอกเลิกยอนหลังไมได)
ในการนี้ บริษัทจะตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยตาม ตามอัตราคืนเบี้ย
ประกันภัยที่กําหนดไวตาราง โดยจะตองคืน ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากรดวย

หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอยางใดๆ อัน
เกิดแกบุคคลภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิด
จากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ในระหวางระยะเวลาประกันภัย
ในนามผูเอาประกันภัย ดังนี้
การคุมครองตามสัญญาหมวดนี้ เปนการคุมครองตามสัญญาประกันภัยค้ําจุน หรือการ
ประกันภัยความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอก ซึ่งความรับผิดตามกฎหมายของผูเอา
ประกันภัย ที่บริษัทจะมาชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก ตองเปนความรับผิดจากอุบตั เิ หตุ อันเกิด
จากรถยนตที่ใช รถยนตที่อยูในทาง สิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ดังนั้นหากความรับผิดของผูเอา
ประกันภัยมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ เชน ผูขับขี่ตั้งใจขับรถยนตคันเอาประกันภัยชนรถคันอื่น หรือบุคคลอื่น
หรือเกิดจากอุบัติเหตุ แตไมใชอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตที่ใช รถยนตที่อยูในทาง สิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถยนตนั้นแลว บริษัทก็ไมจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใด เชน นายสมพงษกับพวกรวม 5 คน
ไดขับรถคันเอาประกันภัยเดินทางไปทําธุระตางจังหวัด ระหวางทางไดแวะสถานีบริการน้ํามัน ซื้ออาหาร
เครื่องดื่มไปรับประทานบนรถ เมื่อรับประทานแลวเสร็จไดรวบรวมเศษวัสดุตางๆ แลวนายแดงผูโดยสารได
ขวางออกไปนอกรถ ไปโดนรถที่วิ่งตามหลังมาเสียหาย แมความเสียหายของรถที่วิ่งตามมา จะเปนความรับ
ผิดตามกฎหมายของผูโดยสารที่เปนผูขวางเศษวัสดุตางๆ ก็ตาม แตมิใชความรับผิดอันเกิดจากรถที่ใช อยู
ในทาง สิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถคันเอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจึงไมไดรับความคุมครอง
แตหากเปนกรณีของที่บรรทุกอยูในรถยนตคันเอาประกันภัยตก หลน หรือผูขับขี่และ หรือ
ผูโดยสารเปดประตูรถไปโดนคน หรือทรัพยสินของบุคคลอื่นเสียหาย ถือไดวาเปนอุบัติเหตุ อันเกิดจาก
รถยนตที่ใช รถยนต ที่ อยูในทาง สิ่ งที่บรรทุก หรือติด ตั้งในรถยนตนั้น ความเสียหายของชีวิต รางกาย
อนามัย หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกจึงไดรับความคุมครอง
อุบัติเหตุอันเกิดจากรถที่ใช….หรือติดตั้งในรถยนตนั้นใหรวมถึง ความเสียหายที่เกิดจาก
การใชสิ่งที่ติดตั้งอยูในรถนั้นดวย แมวาการใชนั้นจะมิไดใชอยางสภาพการเปนรถยนตก็ตาม เชน เด็กทายรถ
ไปทําการยกดัมพ แตเกิดความผิดพลาดบางประการทําใหตัวดัมพหลนทับทําใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ
ทรัพยสินเสียหาย หรือกรณีรถเอี๊ยบ (รถบรรทุกที่มีเครนยกของติดตั้งประจําอยูในตัวรถ) เด็กประจํารถได
ใชเครนไปยกของ แตของที่ยกเกิดหลน หรือตัวเครนเกิดไปฟาดโดนบุคคลอื่นเสียหาย ความเสียหาย
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ดังกลาวเปนความเสียหายที่อยูในขายที่จะไดรับความคุมครองตามสัญญาหมวดนี้ดวย ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
คิดคํานวณเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยดังกลาวไวแลว
ความเสียหายของบุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้แบงออกเปน 2
สวนความคุมครอง คือ
1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่
แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกนั้น
สําหรับความเสียหายตอชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 100,000
บาท/คน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา
1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ยจายเทาๆ กัน
อยางไรก็ตามความรับผิดของบริษัทตอคนจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอ
คนที่ระบุไวในตาราง และความรับผิดของบริษัทตอครั้ง ในกรณีมากกวาหนึ่งคนจะมีไมเกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตาราง
อนึ่งบุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้ ไมรวมถึงผูขับขี่ที่เปนฝายที่
จะตองรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง คูสมรส บิดา มารดา บุตรของผูขับขี่
นั้น
เดิมความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอกที่จะไดรับความ
คุมครองตามสัญญาหมวดนี้ จะแยกเปน 2 สวนคุมครอง คือ ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยของ
บุคคลภายนอกที่อยูน อกรถยนตคันเอาประกันภัยสวนหนึ่ง (บจ.) กับความเสียหายตอชีวิต รางกาย
อนามัยของบุคคลภายนอกที่โดยสารอยูใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย (ผส.)
อีกสวน ซึ่งแตละสวนความคุมครองจะมีวงเงินเอาประกันภัยแยกตางหาก ไมเกี่ยวของกัน แตในปจจุบัน
ได มี ก ารรวมความคุ ม ครองทั้ ง สองส ว นเข า ด ว ยกั น มี จํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย เดี ย วกั น ฉะนั้ น
บุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้ จึงรวมทั้งบุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอา
ประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยูใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยดวย
เมื่ อ ผู เ อาประกั น ภั ย จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย ต อ ความความเสี ย หายต อ ชี วิ ต
รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือ
ติดตั้งในรถยนตคันเอาประกันภัยแลว บริษัทจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก
นั้นแทนหรือในนามของผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอหนึ่งคนเฉพาะใน
สวนที่เกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตอคนตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ แตไมเกินจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตอคนที่ระบุไวในตาราง
การชดใชความเสียหายตอชีวิต ก็ยังคงอยูภายใตหลักการชดใชตามความเสียหายที่แทจริง
(เฉพาะสวนที่เกินวงเงินคุมครองสูงสุดตาม พ.ร.บ.) เพียงแตมีการกําหนดมาตรฐานการชดใชขั้นต่ําไวที่
100,000 บาท/คน สําหรับทายาทของบุคคลภายนอกที่เสียชีวิตที่ไมอาจพิสูจนความเสียหายตามมูล
ละเมิดไดมากกวานั้น (แมวาบุคคลภายนอก หรือทายาทนั้นอาจไดรับการชดใชจากกรมธรรมคุมครอง
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ผูประสบภัยจากรถมาหลายกรมธรรมๆละ 100,000 บาท ก็ยังคงจะตองไดรับการชดใชจากกรมธรรมนี้
ไมนอยกวา 100,000 บาท/คน) แตหากรายใดสามารถพิสูจนไดวาเสียหายมากกวานั้น บริษัทก็จะตอง
ชดใชตามความเสียหายที่แทจริงที่พิสูจนได
การกําหนดมาตรฐานการชดใชขั้นต่ําตามเงื่อนไขนี้ มีเจตนาจะใหทายาทของผูเสียชีวิตที่
ถูกละเมิด ไดรับการชดใชในสวนของกรมธรรมประกันภัยรถยนตนี้ไมนอยกวา 100,000 บาท/คน เทานั้น
มิไดหมายความวา หากมีความคุมครองในหมวดนี้ มากกวาหนึ่งกรมธรรมแลว ทุกๆกรมธรรมจะตอง
ชดใชไมนอยกวา 100,000 บาท/คนไม ดังนั้นกรณีที่มีความคุมครองในหมวดนี้ มากกวาหนึ่งกรมธรรม
และทายาทของผูเสียชีวิตที่ถูกละเมิดไมอาจพิสูจนความเสียหายตามมูลละเมิดไดมากกวา 100,000 บาท/คน
บริษัทที่รับประกันภัยไวในแตละกรมธรรม จะตองรวมกันเฉลี่ยจายกรมธรรมละเทาๆกัน รวมกันเปนเงิน
100,000 บาท
ในสวนของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุวา “ เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ
...............บาท/คน” หมายความวา จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ถูกระบุไวนั้น เปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับความคุมครองในสวนนี้โดยตรง ไมเกี่ยวของกับสวนความคุมครองอื่น จะไมมีการนําเอายอดเงิน
ความคุมครองสวนอื่น มาหักออกจากจํานวนเงินความคุมครองในสวนนี้
และคําวา วงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ในที่นี้ อาจเปนวงเงินสวนเกิน 50,000 บาท หรือ
100,000 บาทก็ได ขึ้นอยูกับวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น บุคคลภายนอกจะไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเปนจํานวนสูงสุดเทาใด
เชน นายสามารถทําประกันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถไวกับบริษัท A
แตทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท B ซึ่งในสวนที่ทําประกันภัยไวกับบริษัท B นี้ ระบุจํานวนเงินเอา
ประกันภัย ในสวน 1.1 นี้ไววา “ เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 200,000 บาทตอคน
10,000,000 บาทตอครั้ง” ตอมารถยนตของนายสามารถไปประสบอุบัติเหตุ ทําใหนายวีระ นายบัญชา
ไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาลไปเปนเงิน 40,000 บาท และ 70,000 บาทตามลําดับ สวนนายกมล
เสียชีวิต ดังนั้น ในสวนของคารักษาพยาบาลของนายวีระจํานวน 40,000 บาท บริษัท A จะตองเปนผูรับ
ผิดชดใชแทนนายสามารถผูเอาประกันภัย บริษัท B ไมตองเขามารวมรับผิดแตอยางใด เนื่องจากความ
เสียหายที่นายวีระ ไดรับยังไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
แตในสวนของความเสียหายของนายบัญชา บริษัท A ตองรับผิดเต็มจํานวนเงินคุมครองสูงสุด 50,000
สวนอีก
บาท (เนื่องจากความบาดเจ็บที่นายบัญชาไดรับไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ)
20,000 บาท บริษัท B จะตองเขามารับผิดชดใชใหแกนายบัญชา สําหรับความเสียหายของนายกมลนั้น
เนื่องจากตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถกําหนดใหผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนสําหรับการเสียชีวิตของผูประสบภัยเปนเงิน 100,000 บาท บริษัท A จึงตองชดใชคาสินไหมทด
แทนเปนจํานวน 100,000 บาท สวนบริษัท B จะตองเขามารับผิดเปนจํานวนเทาใด ขึ้นกับความเสียหาย
ที่แทจริงจากการเสียชีวิตของนายกมลวาเปนเทาใด แตทายาทของนายกมลจะตองไดรับการชดใชไมต่ํากวา
มาตรฐานขั้นต่ํา คือ 100,000 บาท/คน กลาวคือ
1)
หากความเสียหายที่แทจริงเปน 400,000 บาท บริษัท B จะตองรับผิดในสวนที่
เกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. (100,000 บาท/คน) ซึ่งก็คือ 400,000 – 100,000 = 300,000 บาท แต
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เนื่องจากวงเงินเอาประกันภัย กําหนดไวเพียง 200,000 บาท/คน บริษัท B จึงรับผิดเพียง 200,000
บาท เทานั้น
2)
แตหากทายาทของนายกมลไมอาจพิสูจนความเสียหายที่แทจริงได หรือพิสูจนได
นอยกวา 200,000 บาท บริษัท B ก็ตองชดใช 100,000 บาท
ความคุมครองตาม 1.1 นี้ นอกจากระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนแลว ยังมีการ
ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งไวอีกดวย และจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งนี้ หมายถึง จํานวนเงิน
ที่บริษัทที่ออกกรมธรรมนี้จะไดจา ยออกไปจริงเทานั้น มิไดรวมกับจํานวนเงินที่บริษัทที่รับประกันภัยตาม
พ.ร.บ. ไดจายไปดวย หรือกรณีมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนตบริษัทเดียวกัน จะนํา
เงินที่จายตามกรมธรรม พ.ร.บ. หรือจายตามกรมธรรมนี้มานับรวมกันมิได เชนเดียวกับจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตอคนที่กลาวมาแลวขางตน
กรมธรรมนี้ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยไวเพียง จํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้ง และ
จํานวนเงินเอาประกันภัยตอคน มิไดมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญาไว ดังนั้น
หากรถยนตคันเอาประกันภัยกอใหเกิดความเสียหายขึ้นหลายครั้งหลายหน บริษัทก็จะตองรับผิดในทุก
ครั้งทุกหน ตราบเทาที่แตละครั้ง แตละหน ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
และเนื่ องจากความคุม ครองตาม 1.1 นี้ เป น ความคุมครองความรั บ ผิดของผูเอา
ประกันภัย ผูขับขี่ที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย ผูโดยสาร ฉะนั้น คาสินไหมทดแทนที่บริษัท
จะตองรับผิดชดใชใหแกบุคคลภายนอกแทนบุคคลเหลานั้น ก็คือคาสินไหมทดแทนทั้งปวงที่บุคคล
เหลานั้นจะตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในลักษณะ
ละเมิด ซึ่งไดแก
1. คาปลงศพ
2. คารักษาพยาบาล
3. คาขาดประโยชนทํามาหาไดกอนตาย
4. คาขาดไรอุปการะ
5. คาชดใชการขาดการงานของบุคคลภายนอก
6. คาใชจายอันจําเปนกรณีเสียชีวิต เชน คาพิมพหนังสืองานศพ คาสงศพกลับภูมิลําเนา
เปนตน
7. คาใชจายอันตนตองเสียไป (กรณีความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย) เชน คา
รักษาพยาบาล และคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงคารักษาพยาบาลในอนาคตดวย
8. คาเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
9. คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นมิใชตวั เงิน
อยางไรก็ตามบุคคลตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครองตามขอตกลงคุมครองตาม 1.1 นี้
(ก) ผูขับขี่ที่ไดรับการยกเวนไมคุมครองจํากัดเฉพาะผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย
ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ไมรวมถึงผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่ถูกระบุชื่อเปนผูขับขี่ในกรมธรรม (กรณี
เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่)
หากผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่ถูกระบุชื่อนั้นมิใชผูขับขี่
รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
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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 และเกิด
อุบัติเหตุขึ้น ทําใหนายบัญชาไดรับบาดเจ็บ สวนนายวิชาเสียชีวิต ซึ่งแมนายวิชาจะเปนผูเอาประกันภัยก็ตาม
แตนายวิชา มิใชผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุที่เปนฝายตองรับผิดตอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น การเสียชีวิตของนายวิชาจึงยังคงไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้
ตัวอยางที่ 3 นายศิริชัย ทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไวกับบริษัท A โดย
กรมธรรมดังกลาวระบุชื่อผูขับขี่ไว 2 คน คือนายศิริชัย และนางสาวศิริวรรณ ตอมานายสมชาย ลูกจางขับ
รถยนตคันดังกลาวมารับนางสาวศิริวรรณ ไปทําธุระ ระหวางทางเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา ทําใหนางสาว
ศิริวรรณ ไดรับบาดเจ็บสาหัส แมนางสาวศิริวรรณจะเปนบุคคลที่ถูกระบุชื่อเปนผูขับขี่ในหนาตารางก็ตาม
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
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 บุตรของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นเปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือ
ครอบครอง
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่อยูใตสิ่งดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ําหนักรถยนต หรือน้ําหนักบรรทุกของรถยนต
(ค) ทรัพยสนิ ที่บรรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต
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เมื่อผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ในความความเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตคัน
เอาประกันภัยแลว บริษัทจะเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกนั้นแทน หรือใน
นามของผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ที่บริษัทจะตองเขามารับผิดแทน
หรือในนามผูเอาประกันภัยนั้น ใหรวมถึงคาเสียหายทั้งปวงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอกนั้น ดังนั้น คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะตองรับผิดจึงมิไดจํากัดเฉพาะความเสียหายตอ
ทรัพยสินโดยตรง แต รวมถึงคาสินไหมทดแทนอยางอื่นที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอก
เชน คาเสื่อมราคาแหงทรัพยสิน คาขาดประโยชนการใชทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย หรือกรณีรถยนต
คันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําบนทางดวน ตัวรถยนตไดรับความเสียหายมีน้ํามันไหลนอง
พื้น เจาหนาที่ของการทางพิเศษจําตองใชโฟมฉีดขจัดคราบน้ํามัน เพื่อปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุ คาใชจาย
ดังกลาวเปนความเสียหายที่ผูขับขี่ในฐานะผูทําละเมิดตองรับผิดตอการทางพิเศษ บริษัทในฐานะผูรับ
ประกันภัยค้ําจุนตองมารับผิดชอบคาเสียหายดังกลาวแทนผูขับขี่ และ/หรือผูเอาประกันภัย เปนตน
เนื่องจากพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ไมไดมีการแยกอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับ
รถยนตที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง กับรถยนตที่ใชทั้งแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง จึงตองถือวา การที่ผูเอาประกันภัย
ไปปรับแตงเครื่องยนตใหสามารถใชทั้งแกส NGV (รวมทั้งแกส LPG) และน้ํามันเชื้อเพลิงได ไมทําให
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นแตอยางใด ฉะนั้นหากรถยนตคันเอาประกันภัยดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุ ทําให
ชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย เชน นายพิชัยขับรถยนตคัน
เอาประกันภัย (ที่ใชทั้งแกสและน้ํามัน) ไปประสบอุบัติเหตุชนรถที่นายอวยชัยขับขี่ เปนเหตุใหผูโดยสาร
ในรถทั้งสองคั นไดรั บบาดเจ็บ และผลจากแรงกระแทกจากการชนดังกลา ว ทําใหถั งแกสไดรับความ
เสียหาย แกสในถังรั่วออกมา เปนผลใหนายมาที่เดินอยูบนถนนสําลักแกสเสียชีวิต หากอุบัติเหตุครั้งนี้เปน
ความรับผิดตามกฎหมายของนายพิชัย ก็จะตองถือวาการบาดเจ็บของผูโดยสาร และการเสียชีวิตของนายมา
เปนความรับผิดตามกฎหมายของนายพิชัย เนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากรถที่ใช บริษัทในฐานะผูรับ
ประกันภัยค้ําจุน จึงตองเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แทนหรือในนามของนายพิชัย
หรือเปนกรณีที่รถยนตคันดังกลาว(ที่ใชทั้งแกสและน้ํามัน) จอดอยูเฉยๆ มิไดเกิดชนกับ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด แตเปนเพราะถังหรือสายแกสมีรอยรั่วซึม แกสไหลฟุงกระจาย เกิดไฟลุกขึ้น ลามไปครอกคน
ไดรับบาดเจ็บ กรณีดังกลาวเปนความรับผิดตามกฎหมายของเจาของรถ ซึ่งเปนผูควบคุม ครอบครองรถที่
ไมดูแลรักษารถ ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก จึงเปน
ความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถที่ใช บริษัทจึงตองเขามารับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน แทนหรือในนามของผูเอาประกันภัย
แมตามหลักการแลว บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกตามความ
เสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยก็ตาม แตหากความเสียหายที่เกินจากจํานวนเงิน
เอาประกันภัยนั้น เปนผลมาจากการชดใชที่ลาชาของบริษัทเอง บริษัทก็ไมพนความรับผิดในสวนที่เกิน
นั้น จะอางวาเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยไมได เชน แดงขับรถคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชน
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กับรถยนตของเขียว รถยนตของเขียวไดรับความเสียหาย เขียวเรียกรองคาเสียหายนั้นจากบริษัทผูรับ
ประกันภัยรถของแดง บริษัทไมยอมจาย อางวาอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทของแดง เขียวจึง
นําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล ศาลมีคําสั่งพิพากษาถึงที่สุดใหแดงชดใชคาเสียหายใหแกเขียวเปนเงิน
220,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอีก 50,000 บาท ปรากฏวากรมธรรมคุมครองความเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก 250,000 บาท/ครั้ง บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขียวเพียง 250,000
บาท โดยอางวาเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว สวนอีก 20,000 บาท แดงจะตองเปนผูชดใชเองไมได
เพราะเหตุวา หากบริษัทชดใชใหแกเขียวแตแรก ไมบิดพลิ้วบายเบี่ยง บริษัทก็รับผิดชดใชเพียง 220,000
บาท ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย แตคาเสียหายที่เกินวงเงินเอาประกันภัยเปนผลมาจากการผิดนัด
ไมชําระหนี้ของบริษัทเอง บริษัทจึงตองเปนผูรับภาระจากการผิดนัดของบริษัทดวย กรณีดังกลาว บริษัท
จึงตองรับผิดชดใชเงินทดแทนเขียวเปนจํานวน 270,000 บาท
ในบางกรณีแมจํานวนเงินความรับผิดจะเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยก็ตาม บริษัทก็ยังคง
ตองรับผิดเต็มจํานวนความเสียหายที่แทจริง เชน แดงขับรถยนตที่เอาประกันภัยไปชนกับรถยนตของดํา
แดงยอมรับผิดวาเกิดจากความประมาทของตน ในขั้นเจรจาเรียกรองคาเสียหาย ดําเรียกรองคาเสียหาย
เปนเงิน 150,000 บาท จากบริษัทผูรับประกันภัยรถยนตของแดง บริษัทปฏิเสธโดยอางวา ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจากความประมาทของแดงผูเอาประกันภัย หรืออาจอางวาความเสียหายที่เรียกรองสูงเกิน
จริงก็ตาม ตอมาดํานําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหแดงและ/หรือบริษัทชดใช
คาเสียหายใหแกดําเปนเงิน 300,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป นับจากวันผิดนัด แมวงเงิน
เอาประกันภัยจะมีเพียง 250,000 บาท ก็ตาม บริษัทก็ตองรับผิดตามจํานวนตนเงินพรอมดอกเบี้ยตาม
คําพิพากษา เพราะเหตุวาในขั้นเจรจา หากบริษัทไมบิดพลิ้วบายเบี่ยง บริษัทก็รับผิดชอบเพียง 150,000
บาท ไมเกินวงเงินจํากัดความรับผิด แตเพราะเหตุบริษัทบิดพลิ้วแลวจะทําใหผูเอาประกันภัยเดือดรอน
ยอมไมเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย
กรณีรถยนตของนายแดงซึ่งทําประกันภัย ประเภท 1 ไวกับบริษัท ก. ไปประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถยนตของนายขาวซึ่งทําประกันภัย ประเภท 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 แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เนื่องจากกรมธรรมของบริษัท ก.มีความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกดวย หรือนายขาวจะ
เรียกรองใหบริษัท ข. ผูรับประกันภัยรถยนตเปนผูชดใชก็ได เปนสิทธิของนายขาวที่จะเลือก และหากนาย
บริษัท ก. จะตองชดใชคาเสียหายใหนายขาว แลวไปวากลาวกันเองกับ
ขาวเรียกรองจากบริษัท ก.
บริษัท ข. ตอไป
กรณีรถ ยนตคันเอา ประกันภัยไปทําละเมิดทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความ
เสียหาย เมื่อบริษัทและผูเสียหายไมสามารถตกลงราคาคาเสียหายได เนื่องจากบริษัทประเมินคาเสียหาย
ใหต่ํา ผูเสียหายจึงเสนอให บ ริ ษั ทเป น ผู ทํา การซอม หากบริษั ทยังคงบายเบี่ยงไม ยอมจัด ซอ มใหกับ
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ผูเสียหายแลว อาจถือไดวาบริษัทมีพฤติกรรมแสดงใหเห็นเดนชัดวาไมประสงคจะใชคาสินไหมทดแทน
ใหตรงตามความเสียหายที่แทจริง บริษัทจะมีความผิดฐานประวิงการจายคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 36
ซึ่งมีโทษตามมาตรา 88 นอกจากนี้รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได
ตามมาตรา 59 (4) แหงพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ จะไมไดรับความคุมครอง
ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรส
(ก)
บิ ด า มารดา บุ ต รของผู เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู ขั บ ขี่ นั้ น เป น เจ า ของ หรื อ เป น ผู เ ก็ บ รั ก ษา ควบคุ ม หรื อ
ครอบครอง
โดยผูเอาประกันภัย ในที่นหี้ มายถึง บุคคลที่ถูกระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในกรมธรรม
สวนผูขับขี่ หมายถึง เฉพาะผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นเทานั้น ไมรวมถึงผูขับขี่อื่น เชน นายแดงไดทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไว โดยระบุให
ลูกจางทั้งสองของตนเปนผูขับขี่ คือ นายวีระชัย และนายสมหมาย ตอมานายสมหมายไดขับรถพาแดงไปทํา
ธุระ แตระหวางทางรถเกิดอุบัติเหตุพุงชนรถจักรยานยนตของนายวีระชัยที่จอดอยูขางทางไดรับความ
เสียหาย แมรถจักรยานยนตที่ไดรับความเสียหายจะเปนของนายวีระชัยผูที่ถูกระบุชื่อเปนผูขับขี่ในกรม
ธรรมก็ตาม แตนายวีระชัยมิใชผูขับขี่รถยนตในขณะเกิดเหตุ ซึ่งเปนฝายตองรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้น ความเสียหายของรถจักรยานยนตดังกลาวจึงยังคงไดรับความคุมครองอยู
กรณีรถยนตคันเอาประกันภัยเปนของบริษัทจํากัด พนักงานของบริษัทจํากัดนั้น นํารถไป
ใชแลวเกิดอุบัติเหตุทําใหทรัพยสินของแดงไดรับความเสียหาย แมแดงจะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํากัด
นั้นก็ตาม แดงก็หาใชผูเอาประกันภัยไม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทจํากัดเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากแดงผูถือ
หุน ทั้งนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1015 บริษัทผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตอความเสียหายของทรัพยสินของ
แดง หรือกรณีเปนวารถยนตคันเอาประกันภัยเปนของหางหุนสวนจํากัด ไปทําละเมิดชนกับรถของบริษัท
จํากัด แมหางหุนสวนจํากัดนั้นจะมีแดงเปนหุนสวนผูจัดการ ขณะเดียวกันแดงก็เปนผูถือหุนใหญในบริษัท
จํากัดนั้นเชนกัน ก็ตองถือวารถของบริษัทจํากัดมิใชรถของหางหุนสวนจํากัดผูเอาประกันภัย บริษัทจึงยังคง
ผูกพันที่จะตองรับผิดชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนตของบริษัทจํากัดนั้นดวย
ทรัพยสินที่ถูกยกเวน ไมคุมครองนอกจากทรัพยสินที่เปนของผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ หรือ
เปนของคูสมรส บิดา มารดา บุตรของบุคคลทั้งสองแลว ยังรวมถึงทรัพยสินที่บุคคลเหลานั้นเปนผูเก็บ
รักษา ควบคุม ครอบครองดวย สวนกรณีอยางไรจึงจะถือไดวา บุคคลเหลานั้นเปนผูเก็บรักษา ควบคุม
ครอบครองทรัพยสินนั้น ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณีๆไป
เชน แดงเปนเจาของบาน มี เขียวนองสาวอาศัยอยูในบานหลังนั้นดวย กรณีดังกลาวแดง
เปนทั้งเจาของและผูครอบครองบานหลังนั้น สวนเขียวแมจะพักอาศัยอยูในบานหลังนั้น ก็ไมถือวาเขียว
เปนผูครอบครองบานหลังนั้นแตอยางใด
หรือ แดงขับรถบรรทุกที่เปนของดํา ซึ่งทําประกันภัยไวกับบริษัท A ลากจูงรถพวงของ
นายเขียวที่ทําประกันภัยไวกับบริษัท B ไปประสบอุบัติเหตุชนรั้วบานของนายดําไดรับความเสียหาย กรณี
ดังกลาวเปนการนํารถตัวลาก (รถบรรทุก) ไปลากจูงรถที่มีสภาพเปนรถพวงโดยแท แตเมื่อรถทั้งสองมา
ลากจูงกัน ถูกควบคุมโดยบุคคลคนเดียว คือ ผูขับขี่ตัวลาก จึงถือวาเปนรถคันเดียวกัน เทากับวา ทั้ง
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รถบรรทุก และรถพวงมีดําและเขียวเปนเจาของ เมื่อไปชนรั้วบานของดําเอง จึงเขาขอยกเวนไมคุมครอง
ตาม 1.2 (ก) ของหมวดนี้ บริษัททั้งสองจึงไมตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรั้วบานของนายดํา
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่
อยูใตสิ่งดังกลาว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้าํ หนักรถยนต หรือน้ําหนักบรรทุกของรถยนต
(ค) ทรัพยสินที่บรรทุกอยูใน หรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต
ขอ 2. ความเสียหายสวนแรก
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสิน ในกรณีที่ใชรถยนตในเวลาเกิด
อุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง
(ข) ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหาย ดังระบุไวในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในกรณี
เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากความเสียหายนั้นเปนความรับผิดชอบของผูขับขี่รถยนต
คันเอาประกันภัย ซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรก เกินหนึ่งขอ ให
ถือวาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ
(ค) บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบ
ไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ตามหมวดการคุมครองความ
รับผิดตอบุคคลภายนอก มีกําหนดไว 3 กรณีดวยกัน ไดแก
(ก) ใชรถผิดประเภทจากที่ระบุไวในตารางกรมธรรม ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
เอง 2,000 บาท เชน ในตารางกรมธรรมระบุวา“ใชสวนบุคคลไมใชรับจางหรือใหเชา” แตนํารถไปใชขับ
รับจางและเกิดอุบัติเหตุ ทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกเสียหายเปนเงิน 10,000 บาท หากกรณีนั้นผู
เอาประกั น ภั ย เป น ฝ า ยที่ ต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายแล ว บริ ษั ท จะต อ งชดใช ค า สิ น ไหมทดแทนเป น
คาเสียหายตอทรัพยสิน 10,000 บาท ใหแกบุคคลภายนอกนั้น เต็มจํานวนความเสียหายไปกอน แลวจึง
มาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัย บริษัทจะไมยอมจายคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก โดยอางวาผู
เอาประกันภัยไมยอมชําระคาเสียหายสวนแรกใหแกบริษัทไมได หรือบริษัทจะไปหักคาเสียหายสวนแรกที่
ผูเอาประกันภัยตองรับผิด ออกจากคาสินไหมทดแทนของบุคคลภายนอกก็ไมไดเชนกัน
(ข) ความเสียหายสวนแรกตามจํานวนที่ระบุไวในตาราง ซึ่งเปนความเสียหายสวนแรกที่
เกิดขึ้นจากความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย และจํากัดไวเฉพาะสวนแรกของความเสียหายตอ
ทรัพยสินเทานั้น เชน บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหาย
สวนแรกเอง 3,000 บาท สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ดังนั้น เมื่อรถยนตไปเกิด
อุบัติเหตุทําใหทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายเปนเงิน 78,000 บาท ผูเอาประกันภัยก็
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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 จะใชกับกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อ
ผูขับขี่เทานั้น กลาวคือ ในการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผูขับขี่
ไดไมเกิน 2 คน แตหากมีบุคคลอื่นซึ่งมิใชบุคคลที่ถูกระบุชื่อไวไดนํารถยนตคันดังกลาวไปใช โดยไดรับ
ความยินยอมจากผูเอาประกันภัย ไปเกิดอุบัติเหตุชนทรัพยสินบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย แมผูขับ
ขี่ที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น จะมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อไวในกรมธรรมก็ตาม แตในเมื่อเปนผูขับขี่ที่ไดรับ
ความยินยอมจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นได
บริษัทยังคงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวนไปกอน และเมื่อปรากฏวาผูขับขี่
นั้น มิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม บริษัทจึงมีสิทธิเพียงเรียกคาเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบเองคืนจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่บริษัทจายไปจริง แตไมเกิน 2,000 บาท
แตหากความเสียหายที่บุคคลภายนอกไดรับ เปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย
แลว ผูเอาประกันภัยก็ไมจําเปนตองเขามารับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด
ในกรณีที่มีเหตุใหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายสวนแรกเกินกวา 1
ข อ ก็ ใ ห ผู เ อาประกั น ภั ย รั บ ผิ ด ในแต ล ะข อ เพิ่ ม ขึ้ น ไป เช น ในกรมธรรม ร ะบุ ใ ห ผู เ อาประกั น ภั ย ต อ ง
รั บ ผิ ด ชอบเอง 5,000 บาทแรกของความเสี ย หายต อ ทรั พ ย สิ น ของบุ ค คลภายนอก(ได ส ว นลดเบี้ ย
ประกันภัย 500 บาท) และการประกันภัยตามกรมธรรมดังกลาวเปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ แต
ขณะเกิดอุบัติเหตุ ทําให ทรัพยสินของบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายเปนเงิน 56,000 บาทนั้น มี
บุคคลอื่นซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว ผูเอาประกันภัยจึงตองรับผิดชอบคาเสียหาย
สวนแรกเองทั้งสองขอ คือ 5,000 บาท (ตาม ข) + 2,000 บาท (ตาม ค) = 7,000 บาท
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเอง ไมวาจะขอ (ก)
(ข) หรือ (ค) ก็ตาม บริษัทจะปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอก โดยอางวาผูเอาประกันภัยยังไมนํา
จํานวนเงินความเสียหายสวนแรกมาชําระแกบริษัท หรือจะหักจํานวนเงินความเสียหายสวนแรกที่ผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองออกจากจํานวนเงินที่จะตองชดใชใหแกบุคคลภายนอกไมได บริษัทจะตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวนความเสียหายไปกอน แลวจึงจะมาเรียกจํานวน
เงินความเสียหายสวนแรกคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองชดใชคืนแกบริษทั
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ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท มิฉะนั้น จะตองตกเปนลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งนอกจาก
ตนเงินแลว ยังตองรับผิดชําระดอกเบี้ยดวย
ขอ 3. คาใชจา ยในการตอสูคดี
ถาผูเอาประกั นภัย ถู กฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งการประกั นภัยนี้มีการ
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
100,000 + 100,000 = 200,000 บาทเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว แมบุคคลภายนอกจะยังไมได
รับการชดใชคาเสียหายสวนที่ขาดอีก 50,000 บาทก็ตาม บริษัทก็ไมมีหนาที่ตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัย
อีกตอไป เนื่องจากบริษัทไดชดใชเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว
ในกรณีที่ผูเสียหายฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยแตฝายเดียว โดยมิไดมี
การฟองบริษัทในฐานะผูรับประกันภัยค้ําจุนใหรวมรับผิดดวย หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ
และบริษัทไมไดดําเนินการใด ๆ หรือบริษัทไดเขาตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย และผลคดีถึงที่สุด
ศาลมีคําพิพากษาใหผูเอาประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหาย บริษัทก็มีหนาที่ชดใชคา
สินไหมทดแทนตามคําพิพากษานั้นใหแกผูเสียหายในนามหรือแทนผูเอาประกันภัย บริษัทจะมากลาวอาง
วาคําพิพากษาผูกพันเฉพาะคูความ จึงไมผูกพันบริษัทไมได ทั้งจะยกเอาอายุความขึ้นมาตอสูวาคดีขาด
อายุความแลวก็มิไดเชนกัน เพราะการดําเนินคดีอยูภายใตความรับรูของบริษัทมาโดยตลอด หากบริษัท
จะยกอายุความมาปฏิเสธความรับผิดในภายหลัง ยอมถือไดวาบริษัทใชสิทธิโดยไมสุจริต
การที่บริษัทจะตอสูคดีแทนผูเอาประกันภัยไดนั้น ตองขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเอา
ประกันภัยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีที่ฟองเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนเงินคุมครองสูงสุด
ตามกรมธรรม หากผูเอาประกันภัยไมประสงคใหบริษัทเขามาตอสูคดีแทนแลว บริษัทไมมีสิทธิตอสูคดี
แทนผูเอาประกันภัย แตเพื่อประโยชนไดเสียของบริษัท บริษัทอาจรองสอดเขาเปนคูความรวมในคดีตาม
มาตรา 57 แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็ได
ขอ 4. การคุมครองความรับผิดของผูขับขี่
บริษัทจะถือวาบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
เสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง แตมีเงื่อนไขวา
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4.1 บุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเ อาประกันภัยเอง และอยูภายใต
ขอกําหนดตามกรมธรรมนี้
4.2 บุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอื่น หรือไดรับแต
ไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
ในการประกันภัยรถยนตในสวนของความรับผิดตอบุคคลภายนอก จําเปนตองขยายให
คุมครองรวมถึงผูขับขี่รถยนตคันที่เอาประกันภัยที่มิใชผูเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรมดวย เพราะ
ในทางปฏิบัติรถยนตที่เอาประกันภัยมิใชมีผูใชรถยนตเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่รถยนตเปนของนิติ
บุคคลก็จะมีพนักงานขับรถยนต ถาไมมีการขยายความคุมครองรวมไปถึงก็จะเกิดปญหาคนใชรถไมไดรับ
ความคุมครอง คนที่ไดรับความคุมครองกลับเปนคนที่ไมไดใชรถขึ้น ดังนั้น กรมธรรมจึงขยายความ
คุมครองใหครอบคลุมไปถึงบุคคลใดก็ตามซึ่งขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัย โดยไดรับความยินยอมจากผู
เอาประกันภัยถือเสมือนหนึ่งวาเปนผูเอาประกันภัยดวย
เชน ขาวใหแดงยืมรถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใช แดงชวนดํานั่งรถไปเปนเพื่อนดวย ขณะ
เดินทางไปประสบอุบัติเหตุชนคนตาย ซึ่งหากไมมีขอกําหนดดังกลาวแลว บริษัทก็ไมตองชดใชความรับผิด
ตอความตายที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก จะคุมครอง
เฉพาะความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอกเทานั้น เมื่อแดงมิใชผูเอาประกันภัย บริษัทก็
ไมตองรับผิด แตเนื่องจากในความเปนจริงที่เกิดขึ้นรถยนตคันหนึ่ง ๆ มิใชจะมีผูใชรถเพียงคนเดียว
ดังนั้น เพื่อใหกรมธรรมคุมครองครอบคลุมไปถึงผูขับขี่คนอื่น ๆ ที่มิใชผูเอาประกันภัยดวย จึงกําหนด
เงื่อนไขขอดังกลาวไว
ในการขยายความคุมครองนี้มีเงื่อนไขวา ผูขับขี่นั้นตองปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอา
ประกันภัยเองและอยูภายใตเงื่อนไขของกรมธรรมนี้ เชน เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไข โดยแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และจะตองดําเนินการอันจําเปนเพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิตาม
กฎหมาย เปนตน
เงื่อนไขอีกประการหนึ่งก็คือ บุคคลผูขับขี่นั้นจะตองไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรม
อื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชอบเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
สําหรับเงื่อนไขสวนนี้ก็เพื่อตัดปญหาการมีประกันภัยซอนกัน เพราะในแงของบุคคลทั่วไป
สามารถจะทําประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกอันเกิดจากการกระทําละเมิดทุกอยาง รวมถึงการ
ขับขี่รถยนตใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้ กรมธรรมที่คุมครองความรับผิดดังกลาวจะตองชดใชคาเสียหายไปกอน
หากการชดใชไมเพียงพอ กรมธรรมรถยนตนี้จึงจะใชใหในสวนที่ขาดอยู
แตหากกรมธรรมคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ที่บุคคลนั้นซื้อความคุมครองไว
มีขอความระบุไววาจะรับผิดเฉพาะสวนที่เกินจากรมธรรมอื่นเชนกันแลว ยอมถือไดวา มีการทําสัญญา
วินาศภัยสองรายเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน จึงตองไปพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 870 กลาวคือ กรมธรรมใดทํากอนกรมธรรมนั้นก็ตองเขาไปรับผิดชอบกอน หากไมพอกรมธรรม
หลังจึงเขามารับผิดชอบตอไป แตหากทําพรอมกันก็ใหกรมธรรมทั้งสองรวมกันรับผิดตามสวนเฉลี่ยของ
ทุนประกันภัยที่แตละกรมธรรมไดรับประกันภัยไว
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ขอ 5. การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร
กรมธรรมนี้ใหความคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร เมื่อผูโดยสารนั้นจะตองรับ
ผิดจากรถยนตที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตนั้น ทั้งนี้เฉพาะเทาที่มีการ
ประกันภัยไว โดยมีเงื่อนไขวาบุคคลนั้นไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอื่น หรือ
ไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
กรมธรรมนี้นอกจากจะขยายความคุมครองไปถึงความรับผิดของผูขับขี่โดยไดรับความ
ยินยอมจากผูเอาประกันภัยตามขอ 4 แลว ยังคุมครองไปถึงความรับผิดของผูโดยสาร กลาวคือ หากมี
อุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตที่ใชหรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งอยูในรถยนตนั้น ทําใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลภายนอก และความเสียหายนั้นผูโดยสารในรถยนตคันเอาประกันภัยเปนฝายทีต่ อ งรับผิด
ตามกฎหมายแลว บริษัทก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกในนาม หรือแทนผูโดยสารนั้น
เชน แดงเจาของรถที่ทําประกันภัยไว โดยมีขาวและเขียวนั่งโดยสารไปดวย ขณะแดงจอดรถยนตริมบาทวิถี
เขียวซึ่งนั่งอยูตอนหลัง ดานขวาเปดประตูโดยมิไดระมัดระวังทําใหดําซึ่งขี่รถจักรยานยนตตามหลังมาพุงชน
เสียหลักลมลง ดําไดรับบาดเจ็บ เมื่อความบาดเจ็บที่ดําไดรับ เขียวเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย
แลว บริษัทในฐานะผูรับประกันภัยก็จะตองเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกดําแทนเขียว เปนตน
แตความรับผิดของบริษัทอยูภายใตเงื่อนไขที่วา ผูโดยสารนั้นมิไดทําประกันความรับผิด
ของตนตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไว หรือหากทําไวแตความคุมครองไมเพียงพอกับความเสียหายที่
เกิดขึ้นแลว บริษัทก็จะรับผิดเฉพาะสวนเกินเทานั้น
ขอ 6. การคุมครองนายจาง
กรมธรรม นี้ใ หค วามคุ มครองถึงนายจางซึ่งไมใ ชผู เอาประกันภัย เมื่อนายจ า ง
จะตองรับผิดจากการใชรถยนตคันเอาประกันภัยโดยลูกจางในทางการที่จาง ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่มีการ
ประกันภัยไว แตมีเงื่อนไขวา
6.1 นายจางตองปฏิบัติตนอยูภายใตขอกําหนดของกรมธรรมนี้
6.2 นายจางไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอื่น เวนแตคาสินไหม
ทดแทนที่ไดรับชดใชนั้นไมเพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น
6.3 การคุมครองนี้ไมเพิ่มจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของบริษัท
เงื่อนไขขอนี้เปนการขยายความคุมครองรวมถึงนายจางของผูเอาประกันภัย ในกรณีที่
นายจางตองรับผิดในอุบัติเหตุที่ผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนลูกจางใชรถยนตในระหวางทางการที่จางไดกอขึ้น
เนื่องจากในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิด กําหนดใหนายจางตองรวมรับ
ผิดกับลูกจาง เมื่อลูกจางไปละเมิดทําใหผูอื่นไดรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือเสียหายทางทรัพยสนิ ใน
ระหวางทางการที่จาง หรือขณะปฏิบัติหนาที่ใหนายจาง ซึ่งผูเสียหายสามารถเรียกรองตอนายจางใหชดใช
คาเสียหายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของลูกจางได ฉะนั้น เพื่อมิใหนายจางตองไดรับผลกระทบจากการ
กระทําละเมิดของลูกจางจากการใชรถยนตในระหวางการที่จาง กรมธรรมจึงไดขยายความคุมครองถึง
นายจางดวย แตมีเงื่อนไขดังนี้คือ
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1. นายจางตองปฏิบัติตนอยูในภายใตขอกําหนดของกรมธรรม เชน เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นก็จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองดําเนินการอันจําเปนเพื่อ
รักษาไวซึ่งสิทธิตามกฎหมาย เปนตน
2. นายจางไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรมอื่น หรือไดรับการชดใชแตไมเพียงพอ
บริษัทก็จะชดใชในสวนที่เกินเทานั้น ในกรณีนี้เพื่อปองกันการประกันภัยซอนกัน เพราะนายจางอาจจะมี
การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการดําเนินงานทุกอยางของนายจาง รวมถึงการกระทําของลูกจาง
ดวย ซึ่งกรมธรรมดังกลาวควรจะชดใชกอนเพราะเปนกรมธรรมหลัก แตถาชดใชแลวไมเพียงพอ เพราะ
ความเสียหายเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิด กรมธรรมประกันภัยรถยนตนี้จึงจะชดใชในสวนที่เกินให
การคุมครองนี้มิใชเปนการเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย เชน จํานวนเงินเอา
3.
ประกันภัยสําหรับความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอกตามกรมธรรมระบุไว 500,000 บาท เมื่อมีการ
ขยายความ 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
ไทยแลวเกิดอุบัติเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกบคุ คลภายนอก ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย
อนามัยหรือทรัพยสินก็ตาม บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น แตผูเอาประกันภัยอาจซื้อ
ความคุมครองการใชนอกราชอาณาจักรไทยได เชน อาจจะซื้อความคุมครองการใชในประเทศมาเลเซีย
กัมพูชา ลาว เปนตน ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจะตองออกเอกสารแนบทาย ร.ย. 04 ใหแกผูเอา
ประกันภัย โดยในเอกสารดังกลาวจะระบุอาณาเขตการใชที่เพิ่มขึ้นไวดวย
7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใช
ขนยาเสพยติด เปนตน
ขอยกเวนดังกลาว มีเจตนาจะยกเวนการใชรถยนตเพื่อประโยชนในการทําผิดกฎหมาย
โดยตรงเทานั้น เชน ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด แตมิไดหมายความหมายรวมถึง
การทําผิดกฎจราจร เชน การฝาฝนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจร การบรรทุกน้ําหนักเกิน เปนตน
กรณีอยางไรที่จะถือวาเปนการใชรถยนตในทางที่ผิดกฎหมาย ตองพิจารณาขอเท็จจริง
เปนกรณีๆไป เชน การขับรถยนตบรรทุกคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง จะถือวาเปนการใชรถยนตในทางที่
ผิดกฎหมายตาม 7.2 หรือไม ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนสําคัญ กลาวคือ หากเปนการบรรทุกคน
ตางดาว เพื่อหลบหนีเขาเมืองโดยตรง จึงถือวาเปนการใชรถยนตในทางที่ผิดกฎหมาย แตหากเปนกรณีที่
คนตางดาวนั้น หลบหนีเขามาอาศัย ใชชีวิตอยูในประเทศไทยอยูแลว แมคนเหลานั้นจะโดยสารรถยนตไป
ดวยกัน เพื่อไปทํางาน หรือทําธุระอื่นใด ตองถือวาเปนการใชรถเพื่อบรรทุกคนโดยสาร อันถือไดวา เปน
การใชประโยชนจากการมีรถ หรือใชรถตามปกติทั่วไป มิใชใชรถยนตในทางที่ผิดกฎหมายแตอยางใด
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7.3 การใชในการแขงขันความเร็ว
การใชในการแขงขันความเร็ว ทําใหความเสี่ยงภัยสูงขึ้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย หาก
ใหความคุมครองจะไมเปนธรรมกับผูเอาประกันภัยรายอื่น
แตกรณีการแขงขันแรลลี่ ที่มิไดมีลักษณะเปนการแขงขันความเร็ว ไมอยูภายใตขอยกเวน
ดังกลาว ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแขงขันดังกลาว ทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย ความ
เสียหายของบุคคลภายนอกนั้นยังคงไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้
7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไว
กับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน
เนื่องจาก 7.4 เปน ขอยกเวนไมคุมครอง จึงตองตี ความโดยเคร งครัด กลา วคือ เมื่อ
เงื่อนไขขอ 7.4 ระบุวา “ การใชลากจูง หรือผลักดัน ... “ จึงตองหมายถึงเฉพาะกรณีรถยนตคันเอา
ประกันภัยเปนรถคันที่ไปลากจูง หรือไปผลักดันเทานั้น จึงจะเขาขอยกเวนไมคุมครองนี้ แตหากรถยนตคัน
เอาประกันภัยเปนรถคันที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดัน ก็ไมเขาขอยกเวนนี้ บริษัทจะอาศัยขอ 7.4 มาปฏิเสธ
ความรับผิดไมได
การใชลากจูงหรือผลักดันในที่นี้ หมายถึง เฉพาะกรณีที่นํารถคันเอาประกันภัยไปใชลาก
จูงหรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องยนตหรือสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง แตไมสามารถ
ขับเคลื่อนไดตามปกติ เชน รถเสีย รถที่เครื่องยนตไมอาจใชการได รถที่อยูระหวางการซอม
การยกเวนดังกลาวไมรวมถึง การนํารถตัวลากไปลากจูงรถที่มีสภาพเปนรถพวงโดย
แทจริง คือไมมีเครื่องยนตและไมสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง และเมื่อนํามาพวงแลวมีลักษณะเปนรถ
คันเดียวกัน การขับเคลื่อน การหามลอ เปนไปโดยระบบตอเนื่องกัน การขับขี่หรือควบคุมรถทําโดย
บุคคลคนเดียวคือ ผูขับขี่ตัวลาก ฉะนั้น หากมีการนํารถตัวลากไปลากรถพวงที่มีสภาพเปนรถพวงโดย
จริงแลว จะนําขอยกเวนขอ 7.4 นี้มาปฏิเสธความรับผิดไมได ไมวารถตัวลากและรถพวงจะเจาของ
เดียวกันหรือตางเจาของ จะประกันภัยบริษัทเดียวกันหรือตางบริษัทกัน
กรณีทั้งตัวลากและรถพวงตางมีประกันภัยไว ไมวาจะบริษัทเดียวกันหรือบริษัทตางบริษัท
กันก็ตาม เมื่อรถทั้งสองลากจูงกันไปประสบอุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกไมวารถตัว
ลากหรือรถพวงหรือทั้งสองเฉี่ยวชน บริษัทผูรับประกันภัยตามกรมธรรมทั้งสอง (อาจเปนบริษัทเดียวกัน)
จึงตองรวมรับผิดในลักษณะลูกหนี้รวม คือเฉลี่ยความรับผิดเทา ๆ กัน และแมวาความคุมครองตอ
บุคคลภายนอกทั้งสองกรมธรรมจะตางกัน ก็ตองเฉลี่ยเทากัน เมื่อเฉลี่ยจนหมดกรมธรรมหนึ่งแลวหากยัง
ไมพอก็จะนําสวนที่เหลืออีกกรมธรรมหนึ่งไปชําระตอไป และหากกรมธรรมที่เหลือชําระจนเต็มความ
คุมครองแลว ยังไมคุมความเสียหาย ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบสวนที่เหลือเองตอไป
แตหากกรณีเปนวารถตัวลากมีประกัน ภัย รถตัวพวงไมมีประกัน ภัย หรือรถตัวลากไมมี
ประกัน ภัย รถตัวพวงมีประกัน ภัย แลว ก็จะเปนกรณีที่จะมีผูที่ตองเขามารับผิดแทนผูเอาประกันภัยเพียง
บริษัทเดียว ฉะนั้น บริษัทที่รับประกันภัยไวนั้น (ไมวารับประกันรถตัวลาก หรือรถตัวพวง) จึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวน
คําสั่งนายทะเบียนที่ 14 / 2549 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549

-44-

กรณีรถคันที่เอาประกันภัยไวไปลากจูง หรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องยนต
หรือสามารถขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง แตไมสามารถขับเคลื่อนไดตามปกติ เชน รถเสีย ซึ่งอยูในขอยกเวน
ไมคุมครอง แตหากรถทั้งสองคันไดทําประกันภัยไวกับบริษัทเดียวกันแลว บริษัทก็ไมอาจนําเงื่อนไข
ดังกลาวขึ้นมาปฏิเสธความรับผิดได
กรณีรถคันที่เอาประกันภัยเปนรถยก ซึ่งถือเปนรถลากจูงโดยสภาพ เมื่อไปยกลากรถคัน
อื่น แลวเกิดเหตุรถคันที่ถูกยกลากไปชนกับเสาไฟฟา เปนเหตุใหรถที่ถูกยกลากไดรับความเสียหาย ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นดังกลาวไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรม เนื่องจากถือวาผูขับขี่รถยกลากเปนผู
ควบคุมรถที่ถูกยกลากตามขอ 1.2 (ก) แตความเสียหายของเสาไฟฟายังคงไดรับความคุมครอง
7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญานั้นแลว ความรับ
ผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น
หมายความถึง กรณีที่ผูขับขี่ไมตองรับผิดตามกฎหมายในเหตุที่เกิดขึ้น แตผูขับขี่ไปทํา
สัญญายินยอมรับผิด หรือสัญญาชดใชคาเสียหาย ซึ่งหากไมมีสัญญานั้น ผูขับขี่ก็ไมตองรับผิดในผลแหง
ละเมิดที่เกิดขึ้น บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตามสัญญาที่ผูขับขี่ไดทําขึ้น
อนึ่ง ผูขับขี่ตามขอ 7.5 นี้ ใหหมายความรวมถึงผูเอาประกันภัย และบุคคลที่ไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรมดวย
7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มปี ริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
หากบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป มาขับขี่
รถยนตคันเอาประกันภัยจนเกิดอุบัติเหตุ กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอกแลว ความเสียหายที่
เกิดตอบุคคลภายนอกนั้นก็จะไมไดรับความคุมครอง
ขอยกเวนนี้ นําปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดมาเปนตัวกําหนด ฉะนั้น หากไมมีการ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดแลว บริษัทก็ไมอาจปฏิเสธความรับผิดได แมผูขับขี่จะมีพฤติกรรม
ที่นาเชื่อวาเมาสุราก็ตาม
อยางไรก็ตาม การตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน
การใชวิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) การตรวจจากปสสาวะ การตรวจจากเลือด เปนตน
ดังนั้นไมวาจะใชวิธีการใด หากผลที่ไดเมื่อเทียบคาออกมาแลวปรากฏวา ผูขับขี่นั้นมีปริมาณแอลกอฮอล
ในเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะเขาขอยกเวนนี้
ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตาราง
ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ
บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เวนแตขอ 2 ของหมวด
เงื่อนไขทั่วไป เปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
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สวนเงื่อนไขขอ 7.6 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความ
รับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือ รับผิด ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผู
เอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับ
ผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัท
ไดจายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
หมายความวา เมื่อผูเอาประกันภัยนํารถคันเอาประกันภัยไปใชและประสบอุบัติเหตุ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก แตการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะผูขับขี่ใชในการแขงขัน
ความเร็ว หรือเขาขอยกเวนไมคุมครองตามเงื่อนไขอื่นในขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรืออาจเกิดจาก
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยก็ตาม บริษัทไมอาจยกเหตุหรือเงื่อนไขดังกลาว
รวมทั้งความไมสมบูรณของกรมธรรมมาอาง เพื่อเปนเหตุใหปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายตอ
ชีวิต ร า งกาย อนามั ย ตามขอตกลงคุมครองขอ 1.1 ได บริษั ท จะต อ งชดใชคา สิน ไหมทดแทนตาม
ขอตกลงคุมครอง 1.1 ไปกอน แลวจึงมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยภายหลัง
แตในสวนของขอยกเวน 7.6 นั้น ตางจากขอยกเวน 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 กลาวคือ
หากเกิดกรณีที่เขาขอยกเวนตาม 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 แลว บริษัทจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ในสวนของความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกไปกอน แลวจึงมาเรียกคืนจากผู
เอาประกันภัยในภายหลัง สวนความเสียหายของทรัพยสินของบุคคลภายนอก บริษัทไมตองรับผิดชดใชเลย
ขณะที่หากเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม 7.6
บริษัทจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลภายนอกไปกอน ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือความเสียหายตอทรัพยสนิ
และเมื่อชดใชไปแลวเพียงใด บริษัทก็จะมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยเพียงนั้น
ผูเอาประกันภัยที่จะถูกเรียกคาสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทนั้น หมายถึง ผูเอาประกันภัย
ที่เปนผูทําละเมิด ตอ บุคคลภายนอก อาจมิใชผูเอาประกันภัยที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางก็
ได เชน นายแดงทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท นายขาวยืมรถยนตนายแดงไปใช ไปประสบอุบัติเหตุ
ทําใหบุคคลภายนอกไดรับบาดเจ็บ แตขณะเกิดเหตุนายขาวซึ่งเปนผูขับขี่ มีปริมาณแอลกอฮอลในเสน
เลื อ ดไม น อ ยกว า 150 มิ ล ลิก รั ม เปอร เ ซ็ น ต หากกรณีดั ง กล า วนายขาวเป น ฝ า ยที่จ ะต อ งรั บ ผิด ตาม
กฎหมายแลว ขณะนั้นตองถือวานายขาวคือผูเอาประกันภัยหาใชนายแดงไม บริษัทเมื่อชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามขอตกลงคุมครอง 1.1 ใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ก็จะเรียกคืนจากนายขาว มิใชเรียกคืน
จากนายแดง
แตหากเหตุที่ทําใหบริษัทไมตอ งรับผิดชอบ เปนเหตุตามเงื่อนไขขอ 2 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป
แลว บริษัทสามารถยกเหตุดังกลาวขึ้นปฏิเสธความรับผิดตามขอตกลงคุมครอง 1.1 ตอบุคคลภายนอกได
หรือเมื่อเปนความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามขอตกลงคุมครองขอ 1.2
แลว บริษัทสามารถยกเอาความไมสมบูรณของสัญญาหรือเงื่อนไขใด ๆ เวนแตขอ 7.6 ที่ทําใหบริษัท
ไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือตามกรมธรรมนี้ ขึ้นมาเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอกได
เชนกัน
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แตหากผูเอาประกันภัย เลี้ยวกลับรถในที่มีเครื่องหมายจราจรหามไว ทําให เกิดอุ บัติเหตุ
ชนบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย ไมถือวาเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอา
ประกันภัย เพราะเครื่องหมายจราจรเปนเครื่องหมายที่แสดงใหผูขับรถไดระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
เท า นั้ น ดั ง นั้ น บริ ษั ท จะปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ต อ ความบาดเจ็ บ และความเสี ย หายต อ ทรั พ ย สิ น ของ
บุคคลภายนอกไมได
ในกรณีที่บุคคลภายนอกฟองเรียกคาสินไหมทดแทน และศาลมีคําพิพากษาใหผูเอา
ประกันภัย ผูขับขี่ที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย หรือผูโดยสาร ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลภายนอกนั้น (โจทก ) หากความเสียหายที่เกิด ขึ้น กับโจทกนั้น เปนความเสียหายที่ ไดรับความ
คุมครองตามหมวดนี้ บริษัทตองชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มตามคําพิพากษาใหแกโจทก (หรือจายคืนแก
ผูเอาประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยชดใชใหแกโจทกไปแลว) แมคดีนั้นบริษัทไมไดถูกฟองเปนจําเลย
ดวยก็ตาม แตผูเอาประกันภัยไดแจงการถูกฟองใหบริษัททราบแลว หรือมีการฟองบริษัทเปนจําเลย แต
ศาลพิพากษายกฟองในสวนที่เกี่ยวกับบริษัท หรือใหบริษัทรับผิดไมเต็มคําพิพากษาก็ตาม แตหากการที่
ศาลยกฟองในสวนของบริษัท หรือใหบริษัทรับผิดไมเต็มคําพิพากษา เปนเพราะ
1)
ความแตกตางของอายุความตามสัญญาประกันภัยและอายุความละเมิด เชน รถ
ของสวนราชการถูกรถยนตคันเอาประกันภัยชนไดรับความเสียหาย ตอมาหลังจากเกิดเหตุประมาณ 5 ป
หนวยราชการนั้นเปนโจทกฟองผูขับขี่เปนจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัยเปนจําเลยที่ 2 และบริษัทในฐานะ
ผูรับประกันภัยค้ําจุนเปนจําเลยที่ 3 ตอมาศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในสวนของจําเลยที่ 3
เนื่องจากคดีขาดอายุความ (2 ปนับแตวันวินาศภัย) แตในสวนของจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 2 ยังไมขาดอายุ
ความ เนื่องจากอายุความละเมิด คือ 1 ปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิด และรูตัวผูตองชดใช ซึ่งการรู
ในกรณีนี้ ตองนับวันแตวันที่หัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนผูแทนนิติบุคคลรู ซึ่งตามขอเท็จจริงปรากฏวา ยัง
ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่หัวหนาสวนราชการรู ทําใหผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยตองรับผิดเพียงลําพัง ทั้งๆที่ได
ทําประกันภัยไว และการเรียกรองลาชาของโจทก หาไดเกี่ยวของ หรือเปนความผิดของผูเอาประกันภัยแต
อยางใดไมบริษัทจึงตองเขามารับผิดชดใชเงินตามคําพิพากษาแทนผูเอาประกันภัย
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2)
มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในเงื่อนไขของสัญญา เชน บุคคลภายนอกเปนโจทก
ฟองจําเลยที่ 1 ในฐานะผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย จําเลยที่ 2 ในฐานะนายจางในทางการที่จางของ
จําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 3 บริษัทในฐานะผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันที่จําเลยที่ 1 ขับไปเกิดเหตุครั้งนี้
โดยใหจําเลยทั้งสามรวมกันรับผิดชดใชคารักษาพยาบาล คาซอมรถของโจทก รวมทั้งคาขาดประโยชนทํา
มาหาไดของโจทกในระหวางไดรับบาดเจ็บจากการกระทําละเมิดของจําเลยที่ 1 ศาลพิพากษาใหจําเลยทั้งสาม
รวมกันชดใชคารักษาพยาบาล คาซอมรถของโจทก สวนคาขาดประโยชนทํามาหาไดของโจทก ไมอยูใน
เงื่อนไขความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยรถยนต คาเสียหายในสวนนี้จึงพิพากษาใหเฉพาะจําเลยที่ 1
และจํา เลยที่ 2 เป น ผู ช ดใช โดยบริ ษั ทจํ า เลยที่ 3 ไมต อ งรว มรับ ผิ ด แต อ ย า งใด ซึ่ ง จะเห็ น ได วา ใน
ขอเท็จจริงความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก มิไดจํากัดเฉพาะคารักษาพยาบาล คาซอมรถ
เทานั้น แตรวมถึงคาเสียหายใดๆก็ตามที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกตามมูลละเมิด
ฉะนั้นเมื่อศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 2 ตองรับผิดในคาขาดประโยชนทํามาหาได บริษัทจึง
ตองเขามารับผิดชดใชแทนจําเลยทั้งสองดวย
ความผิดพลาดในการดําเนินกระบวนพิจารณาของโจทกเอง เชน รถประกันเกิด
3)
อุบัติเหตุชนกับรถอื่น เจาของรถอื่นนั้นไดเปนโจทกยื่นฟองผูขับขี่ เปนจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัยเปน
จําเลยที่ 2 และบริษัทเปนจําเลยที่ 3 ปรากฏวาจําเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคําใหการ (จําเลยทั้งสามอางไมได
รับหมายเรียก/สําเนาฟอง) ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหเฉพาะจําเลยที่ 1 เปนผูชดใชคาเสียหาย สวน
จําเลยที่ 2 ไมตองรับผิด เนื่องจากโจทกไมไดนําสืบวา จําเลยที่ 1 เปนผูไดรับมอบหมาย หรือลูกจางใน
ทางการที่จางของจําเลยที่ 2 (ทั้งมิไดนําสืบเงื่อนไขการคุมครองผูขับขี่) เมื่อจําเลยที่ 2 ผูเอาประกันภัยไม
ตองรับผิด บริษัทจําเลยที่ 3 ในฐานะผูรับประกันภัยค้ําจุนจึงไมตองรับผิด จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นได
วา แมจําเลยที่ 1 มิใชผูเอาประกันภัย แตจําเลยที่ 1 เปนผูขับขี่ที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
ถือเสมือนเปน ผู เอาประกัน ภั ย ความรั บ ผิดตามกฎหมายของจําเลยที่ 1 จึงไดรับ ความคุม ครองตาม
กรมธรรมประกันภัย บริษัทจึงตองเขามารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแทนจําเลยที่ 1 แตเนื่องจากโจทก
มิไดนําสืบเงื่อนไขการคุมครองผูขับขี่ใหศาลทราบ เปนผลทําใหคําพิพากษาออกมาเชนนั้น ซึ่งมิใชความผิด
ของผูขับขี่ หรือผูเอาประกันภัยแตอยางใด เมื่อผูขับขี่ตองรับผิดตามคําพิพากษา บริษัทจึงตองเขามาชดใช
แทนผูขับขี่
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูเสียหาย (โจทก) ไมไดฟองบริษัทเปนจําเลย แมผูเอาประกันภัย
มิไดแจงการถูกฟองใหบริษัททราบ ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนตามคํา
พิพากษาแทนผูเอาประกันภัย บริษัทยังคงผูกพันตองรับผิดตอโจทกแทนผูเอาประกันภัยอยู เพียงแตหาก
การไมแจงนั้น ทําใหเกิดความเสียหายอยางใดตอบริษัท บริษัทก็มีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายนั้นจากผูเอา
ประกันภัยได
หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
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ความเสียหายตอรถยนต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระหวางระยะเวลาประกันภัย ตอรถยนตรวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัว
รถยนตแตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
ไฟไหม ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหม ไมวาจะเปน
การไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด
เดิมในสวนความคุมครองความเสียหายตอรถยนต จะมีการแบงประเภทของภัยที่เปน
สาเหตุใหรถยนตไดรับความเสียหายออกเปน ความเสียหายจากการชน การคว่ํา (กช.) ความเสียหายที่
เกิดจากการกระทํามุงราย (จจ.) และความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอื่น (ภัยอื่น) ซึ่งหากผูเอาประกันภัยไม
ประสงค จ ะซื้ อ ความคุ ม ครองความเสี ย หายจากภั ย อั น ใด ก็ ส ามารถกระทํ า ได โดยบริ ษั ท จะออก
เอกสารแนบทาย เพื่อยกเวนความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากภัยนั้นไว แตในปจจุบันไมวารถยนต
สวนหนึ่งสวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนตจะไดรับ
ความเสียหายจากเหตุใดก็ตาม เชน ความเสียหายที่เกิดการชน ถูกราดน้ํามันเบรก ถูกกลั่นแกลง ถูกน้ํา
ทวม เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือแมจะเกิดจากการใชงานของเครื่องจักร อุปกรณ สิ่งที่ติดประจําอยูกับ ตัวรถ
มิไดเกิดจากการใชงานอยางรถ ก็ตาม ก็ยัง จะไดรับความคุมครองทั้งสิ้น (ยกเวนความเสียหายที่มีการไหม
ของไฟ หรือความเสียหายที่มีการระบุยกเวนความรับผิดไวในกรมธรรมนี้ ก็จะไมไดรับความคุมครอง)
ดังนั้น หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนตคันเอาประกันภัย และมิใชกรณีที่ถูกระบุยกเวนความรับผิด
ของบริษัทไว เชน กรณีรถยนตคันเอาประกันภัย เครื่องยนตไดรับความเสียหายจากการเติมน้ํามันผิด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะไดรับความคุมครอง โดยบริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
อุปกรณ มีความหมายถึง สิ่งจําเปนที่ใชควบคูไปกับตัวรถยนต ซึ่งโดยสภาพปกติอุปกรณ
นั้นมีไวเพื่อประโยชนตอการใชรถ หรือเก็บไวเพื่อใชประจําอยูที่รถ เชน แมแรง ยางอะไหล ฯลฯ
เครื่องตกแตง คือ สิ่งที่ตกแตงเพิ่มเติมจากสภาพเดิมของรถ ที่ผลิตมาจากโรงงาน และ
ใหรวมถึงอุปกรณ เครื่องตกแตงที่ไดทําเพิ่มขึ้นภายหลัง และมีการแจงใหบริษัททราบดวยแลว
สิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถ เชน ผาใบที่มีไวเพื่อใชคลุมรถหรือคลุมสินคา ที่ใชเปน
ประจําอยูกับรถยนต แตไมรวมถึงผาคลุมรถเกง
ในกรณีความเสียหายจากไฟไหม จะไมไดรับความคุมครองในสวนนี้ แตจะอยูในสวนของ
ความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม โดยความเสียหายจากไฟไหมที่เกิดขึ้นตอรถยนตนั้น ไมวาจะ
เปนการไหมที่เปนผลมาจากเครื่องยนตกลไกของรถยนตนั้นเอง หรือเปนการไฟไหมที่เปนผลมาจาก
สาเหตุอื่น เชน รถยนตชนกันเป นเหตุ ใหไฟลุกไหม ก็ถือวาเปนความเสียหายจากไฟไหมทั้งสิ้น
(รายละเอียดของความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมจะไดกลาวตอไปในสวนความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟ
ไหม)
ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต
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2.1 ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง
ในกรณี ที่ เ อาประกั น ภั ย ไว ไ ม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 80 ของมู ล ค า รถยนต ใ นขณะที่ เ อา
ประกันภัยผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณีตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหแกบริษัททันที
โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผูเอา
ประกั นภัยอาจตกลงกัน ใหมี การซ อม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่ งมีส ภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้ รวมทั้ง
อุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได
ในการซอมรถยนต หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอม
โดยอูกลางการประกันภัยที่กรมการประกันภัยออกใบแตงตั้งให
ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคา
นําเขาที่สงมาทางเรือ
ความเสียหายตอรถยนตที่จะไดรบั ความคุม ครองในสวนนี้ แบงเปน
2.1 รถยนตเสียหายสิ้นเชิง : หมายถึง รถยนตเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูในสภาพ
เดิมได หรือหากจะซอมรถยนตนั้นใหกลับคืนสภาพเดิม ตองเสียคาใชจายในการซอมไมนอยกวารอยละ
70 ของมูลคารถยนตในขณะที่เกิดความเสียหาย ดังนั้นหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จนเปนผลใหรถยนตไดรับ
ความเสียหายอยางสิ้นเชิงแลว บริษัทมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยเต็มจํานวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว (แตกรณีที่มีการออกเอกสารแนบทาย ร.ย.24 ระบุชื่อผูรับประโยชนไวแลว
บริษัทจะตองจายใหแกผูรับประโยชนตามสวนไดเสียกอน)
และหากรถยนตนั้นไดทําประกันภัยไวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะเอา
ประกันภัยแลว ในการรับคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนตามที่กลาวไวในวรรคตนนั้น ผูเอาประกันภัยหรือ
ผูรับประโยชนแลวแตกรณี จะตองโอนรถยนตนั้นใหแกบริษัทดวย โดยบริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายที่เกิดจากการโอนนั้นทั้งหมด ไมวาคาธรรมเนียมการโอน ตลอดจนคาภาษีมูลคาเพิ่มดวย
2.2 เสียหายแตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง : แตหากรถยนตนั้นไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง
บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจทําความตกลงกันไดถึงวิธีการชดใช วาจะใหบริษัทรับผิดชดใชโดยวิธีการ
ซอม หรือการเปลี่ยนรถยนต หรือใหชดใชเปนเงินก็ได แตหากคูกรณีไมอาจตกลงกันได ก็ใหดําเนินการ
จัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่กรมการประกันภัยแตงตั้ง
อยางไรก็ตาม หากอะไหลที่ใชในการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยน ไมอาจหาไดในทองตลาด
จําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศแลว บริษัทจะรับผิดไมเกินราคานําเขาที่สงมาทางเรือเทานั้น
ขอ 3. การดูแลขนยาย
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เมื่อรถยนตเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองตามกรมธรรมนี้ บริษัทจะจายคาดูแล
รักษารถยนต และคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวันเกิดเหตุ จนกวาการซอมแซม หรือการชดใช
คาสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละยี่สิบของคาซอมแซม
นอกจากกรมธรรมนี้จะชดใชความเสียหายตอตัวรถยนตที่เอาประกันภัยแลว บริษัทยังมี
หนาที่ชดใชคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตตามที่จายไปจริง ในระหวางการซอมหรือการชดใชคา
สินไหมทดแทนยังไมแลวเสร็จ แตคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตจะตองเปนคาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุที่กรมธรรมนี้คุมครอง เชน รถยนตเกิดอุบัติเหตุไดรับความเสียหาย ไมสามารถเคลื่อนยายได
พนักงานสอบสวนทําการลากรถยนตไปที่สถานีตํารวจ และเมื่อใชเปนหลักฐานทางคดีแลวเสร็จ จึงไดลาก
รถยนตไปที่อูเพื่อทําการซอมแซม คาลากรถยนตทั้งสองชวงนี้ บริษัทจะตองรับผิดชอบตามจํานวนที่จายไปจริง
แตรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของคาซอม
แตในบางกรณี แมคาลากและคาดูแลรักษารถยนตจะเกินรอยละ 20 ของคาซอม บริษัท
ก็ไมพนความรับผิด เชน บริษัทลากรถยนตไปยังอูซอมรถ แตคุมราคาคาซอมต่ํากวาความเปนจริง อูจึง
ไมสามารถซอมได จําเปนตองลากไปอูอื่นอีก คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทก็ยังไมพนความรับผิด แมรวม
กับครั้งแรกแลวจะเกินรอยละ 20 ของคาซอมก็ตาม แตหากคาลากรถยนตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความประสงค
ของผูเอาประกันภัยเอง บริษัทก็ไมตองรับผิด เชน อูแรกที่ทําการซอมเปนอูที่ผูเอาประกันภัยเปนผู
เลื อ กเอง แต ผู เ อาประกั น ภั ย ไม พ อใจการซ อ ม จึ ง ขอย า ยอู ค า ลากรถยนต ใ นส ว นนี้ บ ริ ษั ท ไม ต อ ง
รับผิดชอบ
อนึ่ง คาดูแลขนยายนี้ เปนคาใชจายที่บริษัทจะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง ไม
เกี่ยวกับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม
ขอ 4. ความเสียหายสวนแรก ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีผูเอาประกันภัย
ไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งได
(ข) ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหายดังระบุไวในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสียหายตอรถยนต ที่เกิดจากการชน การคว่ําใน
กรณีเปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
มิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบตามขอตางๆ ดังกลาวเกินกวาหนึ่งขอ ใหถือ
วาความรับผิดชอบแตละขอเปนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ผูเ อาประกันภั ยไม ตองรั บผิดในความเสียหายสวนแรกตาม (ข) (ค) หากความ
เสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก และรูตัวผูตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําให
บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่บริษัทไดจายไปคืนจากบุคคลภายนอกได
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ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ
(ค) บริษัทจะจายแทนผูเอาประกันภัยไปกอน เมื่อบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบ
ไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท
ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตามหมวดนี้ มี 3 กรณี ดังนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยเกิดเหตุไดรับความเสียหายอันเกิดจากการชน
และผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดนั้น หมายถึง กรณีที่รถคันเอา
ประกันภัยถูกรถอื่นเฉี่ยวชน หรือเฉี่ยวชนรถอื่น ไดรับความเสียหาย และผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงให
บริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดเทานั้น แตไมรวมถึงกรณีรถชนกับสิ่งอื่นที่ไมใชรถ เชน กอนหิน รั้ว
ตนไม สัตว ฯลฯ หรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุอื่น เชน การถูกกลั่นแกลง
(ข) ในกรณีที่บริษัทเห็นวารถยนตที่เอาประกันภัยบางคันมีความเสี่ยงภัยสูง เห็นควร
จะตองใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง เพื่อที่จะไดมีความระมัดระวังในการใชรถยนต
ยิ่งขึ้น บริษัทก็อาจทําความตกลงกับผูเอาประกันภัย ใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรก
ตาม (ข) นี้ก็ได หรือผูเอาประกันภัยเห็นวาตนมีศักยภาพพอที่จะรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเองได
ก็อาจตกลงกับบริษัทเพื่อขอรับผิดชอบตาม (ข) เพื่อจะไดเสียเบี้ยประกันภัยนอยลงก็สามารถกระทําได
แตอยางไรก็ตาม หากมีการใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตาม (ข)
นี้แลว บริษัทจะตองลดเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทน ดังนี้
- คาเสียหายสวนแรก 5,000 บาท (หรือ 1,000 บาทสําหรับรถจักรยานยนต) จะ
ไดรับการลดเบี้ยประกันภัย 100% ของความเสียหายสวนแรก
- สวนที่เกิน 5,000 บาท จะไดรับการลดเบี้ยประกันภัย 10% ของความเสียหายสวน
แรกในสวนที่ เกิน 5,000 บาท (สวนที่เกิน 1,000 บาท จะไดรั บการลดเบี้ยประกัน ภัย 20% สํา หรับ
รถจักรยานยนต)
ตัวอยางเชน กรณีประกันภัยรถยนตนั่ง หากกําหนดใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเองตาม
(ข) นี้ 8,000 บาท บริษัทจะตองลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะสวนนี้ =(5,000 X 100%)+(3,000 X 10%)
= 5,300 บาท
(ค) ความเสียหายสวนแรกตาม (ค) นี้ จะใชกับกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อ
ผูขับขี่เทานั้น กลาวคือ หากรถยนตมีความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ํา ในขณะที่มีบุคคลอื่น ซึ่งมิใช
บุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว ผูเอาประกันภัยก็จะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรก
เอง 6,000 บาท แมวาบุคคลอื่นนั้นจะเปนบุคคลที่ถูกจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงภัยนอยกวาบุคคลทีถ่ กู
ระบุชื่อในกรมธรรมก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยพนความรับผิดในความเสียหายสวนแรกตาม
(ค) นี้
ความเสียหายตอรถยนตที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตาม (ค) นี้ จํากัดไว
เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ําเทานั้น แตหากเปนความเสียหายที่เกิดจากเหตุอื่น เชน น้ําทวม
ก็มิใชกรณีที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตาม (ค) นี้
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อยางไรก็ตาม หากความเสียหายของรถยนตเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก
และรูตัวบุคคลภายนอกผูตองรับผิดนั้นแลว ผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดความเสียหายสวนแรกตาม (ข)
(ค) แตอยางใด
การที่ความเสียหายเกิดขึ้น จากการกระทําของบุคคลภายนอก และรูตัวบุคคลภายนอกผู
ตองรับผิด มีความหมายเชนเดียวกับที่กลาวไวใน ขอ 6. หมวดเงื่อนไขทั่วไป
ขอ 5. การรักษารถยนต
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบ
อุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใชรถยนตกอนที่จะมีการซอมแซมตามที่จําเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแล
เมื่อรถยนตเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
เงื่อนไขนี้เปนการเนนใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งวาไมมีการประกันภัย คือ ผู
เอาประกันภัยจะตองรักษารถยนตใหอยูในสภาพใชการไดดี การที่ไมรักษารถยนตใหอยูในสภาพใชการได
ดี ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เชน เบรกใชการไดไมดีเทาที่ควร หรือยางอยูในสภาพที่ไมมีดอกยางเลย
หากมีการนําไปใชก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เปนตน
ในกรณีที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือตองประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใชรถยนตกอนที่
จะมีการซอมแซมตามความจําเปนแลว ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ
เกิดขึ้นนั้นเอง เชน ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยทราบอยางแนชัดวา เบรกใชการไมไดแตยังฝนใชรถยนตคัน
ดังกลาว เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากเบรกไมดี ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นเอง หรือในกรณีที่รถยนตเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทําใหหมอน้ํารั่ว แตผูเอาประกันภัยยังฝนใช
รถยนตนั้น โดยที่ไมมีน้ําในหมอน้ํา ทําใหความรอนขึ้นสูงและเครื่องยนตเกิดความเสียหาย ความเสียหาย
ดังกลาวผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง
ขอ 6. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนต เมื่อบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดยไดรับความ
ยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตนั้น เวนแตการใชโดยบุคคล
ของอู เมื่อรถยนตไดมอบใหอูทําการซอม โดยการซอมนั้นบริษัทมิไดเปนผูสั่ง หรือใหความยินยอม
เมื่อรถยนตไดรับความเสียหาย ในขณะที่มีผูอื่น (มิใชผูเอาประกันภัย) เปนผูใชรถยนต
แตหากการใชนั้นเปนการใชโดยไดรับความยินยอม ไมวาจะเปนการยินยอมโดยชัดแจง หรือโดยปริยาย
จากผูเอาประกันภัยแลว เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจะสละสิทธิใน
การไลเบี้ยเอาจากผูใชรถยนตนั้น แตหากรถยนตนั้นไดรับความเสียหายจากการใชของบุคคลของอูแลว
บริษัทยังคงสงวนสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากบุคคลของอูนั้น เวนแตรถยนตไดเขาซอมที่อูนั้นตามคําสั่งของ
บริษัท หรือบริษัทเปนผูใหความยินยอม เชน ลูกจางยืมรถยนตจากผูเอาประกันภัยไปใช และเกิดอุบัติเหตุ
รถยนตไดรับความเสียหาย เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนตอความเสียหายของรถยนตใหแกผูเอา
ประกันภัยไปแลว บริษัทก็จะสละสิทธิไมไลเบี้ยเอาจากลูกจางคนนั้น แตหากลูกจางนํารถยนตไปใชโดย
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ไมไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัทมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนที่ตนไดจายไป
ใหแกผูเอาประกันภัยคืนจากลูกจางนั้นได
ขอ 7. การยกเวนความเสียหายตอรถยนต การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต
การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต เปนเรื่องปกติที่จะตองเกิดขึ้นจากสภาพ
การใชงาน กรมธรรมจึงไมอาจคุมครองความเสียหายในกรณีดังกลาวได
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟาของรถยนตอันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายตาม 7.2 นี้ หากเปนความเสียหายที่เกิดจากสภาพการใชงานทั่วๆไป มิได
เกิดจากอุบัติเหตุ ก็จะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ แตหากความเสียหายดังกลาวเปนผลใหเกิด
อุบัติเหตุตามมา เชน รถยนตเกิดเครื่องเสียหรือเบรกเสียทําใหไมสามารถควบคุมรถได ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น รถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทไมตองรับผิดตอความเสียหายของเครื่องยนต หรือเบรกนั้น แตใน
สวนของความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ บริษัทยังคงไมพนความรับผิด
หรือหากกรณีเปนวารถยนตไปเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทําใหเครื่องยนตแตก เครื่องไฟฟาของ
รถยนตไดรับความเสียหาย ความเสียหายของเครื่องยนต หรือเครื่องไฟฟาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ ไมเขา
ขอยกเวนตาม 7.2 นี้ เพราะความเสียหายของทั้งเครื่องยนต และเครื่องไฟฟาเปนความเสียหายที่เปนผล
มาจากอุบัติเหตุโดยตรง บริษัทจึงยังคงตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
7.3 ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ําหนัก หรือจํานวน
ผูโดยสารเกินกวาที่ไดรับอนุญาต อันมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายที่เปนผลจากการบรรทุกน้ําหนักเกิน จะไมไดรับความคุมครอง แตหาก
บรรทุกน้ําหนักเกิน แลวไปประสบอุบัติเหตุ ทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้
ยังคงไดรับความคุมครองอยู
7.4 ความเสียหายตอยางรถยนต อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เวนแต
กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นตอสวนอื่นของรถยนตในเวลาเดียวกัน
เงื่อนไขขอยกเวนขอนี้มีวัตถุประสงคที่จะไมใหความคุมครองความเสียหายตอยางรถยนต
เฉพาะกรณียางรถยนตเกิดการฉีกขาด หรือ ระเบิด จากสภาพการใชงานปกติ โดยไมมีเหตุการณอื่น
เกิดขึ้นจนกอใหเกิดความเสียหายดังกลาว เชน รถยนตเกิดอุบัติเหตุ การกลั่นแกลง หรือการกระทํามุงราย
เชน ขณะรถยนตกําลังแลนอยู เกิดยางระเบิดทําใหรถยนตเสียการทรงตัวพุงชนรถที่วิ่งสวนมาทําให
รถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทไมตองรับผิดตอยางที่เกิดระเบิดขึ้นนั้น เพราะการที่ยางระเบิดมิไดเกิด
จากอุบัติเหตุ แตบริษัท ยังคงตองรับผิดตอความเสียหายของรถยนตสวนอื่นที่เกิดจากอุบัติเหตุ
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แตหากเปนกรณี รถยนตประสบอุบัติเหตุ แลว เปนเหตุให ยางฉีกขาดหรือระเบิด นอกจาก
ตัวรถยนตที่ไดรับความเสียหายจะไดรับความคุมครองแลว ยางที่ฉีกขาดหรือระเบิดก็ยังคงไดรับความ
คุมครองเชนเดียวกัน หรือกรณีที่คนรายเอามีดกรีดยางรถยนต บริษัทจะตองใหความคุมครองชดใช
ความเสียหายของยางรถยนตแมวาตัวรถยนตจะไมไดเสียหายดวย
อนึ่ง การชดใชของบริษัทจะชดใชตามสภาพเดิมของยางรถยนตที่เกิดความเสียหาย
ในขณะเกิดอุบัติเหตุ
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เวนแตการขาดการใชรถยนต
นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
กรณีรถยนตไดรับความเสียหาย เนื่องจากการขาดการใชรถยนต เชน จอดรถทิ้งไวโดย
มิไดใชงานเปนเวลานาน ทําใหแบตเตอรี่ หรือยางรถยนตเสื่อมสภาพ จะไมไดรับความคุมครองตาม
หมวดนี้ แตหากการที่ไมไดใชรถเกิดจากการที่บริษัทประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน
เปนเหตุใหรถไดรับความเสียหายเพิ่มขึ้นดังกลาว บริษัทตองรับผิดชอบในความเสียหายของแบตเตอรี่
หรือยางรถยนตนั้น
เมื่อรถยนตไดรับความเสียหายตองซอมแซม ในระหวางการซอม ผูเอาประกันภัยอาจ
ตองเสียคาใชจายเนื่องจากไมมีรถยนตใช ทําใหเสียคาเชารถ คาแท็กซี่ คาใชจายที่เกิดขึ้นนี้เปนความ
เสียหายที่เกิดจากการขาดการใชรถยนตตามนัยของ 7.5 นี้ ซึ่งจะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้
ไมวาการซอมนั้นเปนการซอมที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้หรือไมก็ตาม
แตหากการขาดการใชรถยนต เกิดจากการนํารถยนตเขาซอมที่ไดรับความคุมครอง โดย
บริษัทเปนผูสั่งซอม และไดซอมลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน หรือเขาซอมในอูที่ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือก
โดยความยินยอมของบริษัท และบริษัทเปนผูจัดหาอะไหลให แตการจัดหาอะไหลลาชากวาที่ควรจะเปน
สงผลใหการซอมลาชาไปดวย หากเปนดังเชนวามานี้ ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกคาเสียหายจากการขาด
ประโยชนการใชรถยนตได โดยเรียกไดเฉพาะสวนที่ลาชาเทานั้น เชน โดยปกติทั่วไปความเสียหายนั้น
จะซอมแลวเสร็จภายใน 15 วัน แตบริษัทซอมลาชา หรือสงอะไหลลาชา ทําใหการซอมกินเวลาถึง 45
วันดังนั้น ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะเรียกรองจากบริษัทไดก็คือ การขาดประโยชนการใชในสวนที่
ลาชา 30 วัน มิใชจะเรียกคาขาดประโยชนการใชทั้ง 45 วันไม
ปญหาวาอยางไรจึงจะถือวาลาชา จะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาจาก
ขนาดความเสียหาย เปรียบเทียบกับกรณีทั่วไปวา ความเสียหายขนาดนั้น โดยทั่วไปจะซอมแลวเสร็จ
ภายในกี่วัน หากบริษัทซอมแลวเสร็จชากวานั้น ก็ถือวาลาชาแลว
ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
8.1 การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง
หากนํารถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใชนอกอาณาเขตคุมครอง หรือนอกอาณาเขตประเทศ
ไทยแลวเกิดอุบัติเหตุทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น แต
ผูเอาประกันภัยอาจซื้อความคุมครองการใชนอกราชอาณาจักรไทยได เชน อาจจะซื้อความคุมครองการใช
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ในประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ลาว เปนตน ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจะตองออกเอกสารแนบทา ย
ร.ย.04 ใหแกผูเอาประกันภัย โดยในเอกสารดังกลาวจะระบุอาณาเขตการใชที่เพิ่มขึ้นไวดวย
8.2 การใชรถยนตไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย
หรือ ใชขนยาเสพยติด เปนตน
ขอยกเวนดังกลาว มีเจตนาจะยกเวนการใชรถยนตเพื่อประโยชนในการทําผิดกฎหมาย
โดยตรงเทานั้น เชน ใชรถไปปล นทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด แตมิไดหมายความหมายรวมถึง
การทําผิดกฎจราจร เชน การฝาฝนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจร การบรรทุกน้ําหนักเกิน เปนตน
กรณีอยางไรที่จะถือวาเปนการใชรถยนตในทางที่ผิดกฎหมาย ตองพิจารณาขอเท็จจริง
เปนกรณีๆไป เชน การขับรถยนตบรรทุกคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง จะถือวาเปนการใชรถยนตในทางที่
ผิดกฎหมายตาม 8.2 หรือไม ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนสําคัญ กลาวคือ หากเปนการบรรทุกคน
ตางดาว เพื่อหลบหนีเขาเมืองโดยตรง จึงถือวาเปนการใชรถยนตในทางที่ผิดกฎหมาย แตหากเปนกรณีที่
คนตางดาวนั้น หลบหนีเขามาอาศัย ใชชีวิตอยูในประเทศไทยอยูแลว แมคนเหลานั้นจะโดยสารรถยนตไป
ดวยกัน เพื่อไปทํางาน หรือทําธุระอื่นใด ตองถือวาเปนการใชรถเพื่อบรรทุกคนโดยสาร อันถือไดวา เปน
การใชประโยชนจากการมีรถยนต หรือใชรถตามปกติทั่วไป มิใชใชรถยนตในทางที่ผิดกฎหมายแตอยางใด
8.3 การใชในการแขงขันความเร็ว
การใชในการแขงขันความเร็ว ทําใหความเสี่ยงภัยสูงขึ้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย หาก
ใหความคุมครองจะไมเปนธรรมกับผูเอาประกันภัยรายอื่น
แตกรณีการแขงขันแรลลี่ ที่มิไดมีลักษณะเปนการแขงขันความเร็ว ไมอยูภายใตขอยกเวน
ดังกลาว ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแขงขันดังกลาว เปนผลใหรถยนต ไดรับความเสียหาย
ความเสียหาย ดังกลาวก็ ยังคงไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้
ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ การประกันภัยนี้ไมคุมครอง
9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัยไว
กับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน
การใชลากจูงหรือผลักดัน ที่จะเขาขอยกเวนนี้ หมายถึง เฉพาะกรณีที่นํารถยนตคันเอา
ประกันภัยไปใชลากจูงหรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องยนตหรือสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง
แตไมสามารถขับเคลื่อนไดตามปกติ เชน รถเสีย รถที่เครื่องยนตไมอาจใชการได รถที่อยูระหวางการซอม
ดังนั้ น หากรถยนตคันเอาประกันภัยไปลากจูงรถเสีย หรือรถที่เครื่องยนตไมอาจใชการได แลวไปประสบ
อุบัติเหตุทําใหรถยนตคันเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย ความเสียหายของรถยนตคันเอาประกันภัยนัน้
ไมไดความคุมครองตามเงื่อนไข ขอ9.1 นี้ แตเนื่องจากขอ 9.1 เปนขอยกเวนไมคุมครอง จึงตองตีความ
โดยเครงครัด กลาวคือ เมื่อเงื่อนไขขอ 9.1 ระบุวา “ การใชลากจูง หรือผลักดัน ... “ จึงตองหมายถึง
เฉพาะกรณีรถยนตคันเอาประกันภัยเปนรถคันที่ไปลากจูง หรือไปผลักดันเทานั้น จึงจะเขาขอยกเวนไม
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คุมครองนี้ แตหากรถยนตคันเอาประกันภัยเปนรถคันที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดัน ก็ไมเขาขอยกเวนนี้
บริษัทจะอาศัยขอ 9.1 มาปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายของรถยนตคันเอาประกันภัยไมได ฉะนั้นถา
เปนกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยเสีย ไมสามารถขับเคลื่อนได ถูกรถอื่นลากจูง แลวไปเกิดอุบัติเหตุ ทํา
ใหรถยนตคันเอาประกันภัยนั้นไดรับความเสียหาย กรณีนี้รถยนตคันเอาประกันภัยเปนรถที่ถูกลากจูง จึง
ไมเขาขอยกเวนนี้ บริษัทตองรับผิดตอความเสียหายของรถยนตคันเอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม แมรถยนตคันเอาประกันภัยไปลากรถเสีย หรือรถที่เครื่องยนตไมอาจใชการได ก็
ตาม แตหากรถที่เสีย หรือรถที่เครื่องยนตไมอาจใชการไดนั้น ไดทําประกันภัย ไมวาจะเปนการประกันภัย
ประเภทหนึ่ง ประเภทสอง หรือประเภทสามก็ตามไวกับบริษัทเดียวกันกับรถยนตคันเอาประกันภัยที่เปน
ตัวลากจูงแลว ความเสียหายของรถยนตคันเอาประกันภัยที่เปนตัวลากจูงยังคงไดรับความคุมครองอยู
ขอยกเวนนี้ไมนํามาใช กรณีรถยนตที่ทําประกันภัยไว ไปลากจูงรถที่มีสภาพเปนรถพวง
โดยแทจริง คือ ไมมีเครื่องยนต และไมสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง หรือเมื่อนํารถที่ทําประกันภัยไว
ลากจูงรถอื่นแลว การขับเคลื่อน การหามลอเปนไปโดยระบบตอเนื่อง ไมวาตัวลากและตัวถูกลากจะเปน
เจาของเดียวกัน หรือตางเจาของกัน จะมี ประกันภัยไวกับบริษัทเดียวกันหรือตางบริษัทกันก็ตาม เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น บริษัทยังคงตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตอรถตัวลากและรถที่ถูกลาก แตหากรถ
ตัวถูกลากมิไดทําประกันภัยไว บริษัทก็รับผิดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ทําประกันภัยไวเทานั้น
9.2 การใชรถยนตนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางในขณะเกิดอุบัตเิ หตุ
เงื่อนไขขอนี้กําหนดเพื่อมิใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นํารถไปใชในลักษณะการใชรถที่มี
ความเสี่ยงภัยสูงกวาที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
หากรายการใชรถ ในตารางกรมธรรมระบุวา “ ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือใหเชา ”
แตในขณะเกิดอุบัติเหตุผูเอาประกันภัยไปใชรับจาง ทําใหรถยนตไดรับความเสียหายแลว ความเสียหาย
นั้นจะไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการใชรับจางหรือใหเชา โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง
กวาใชเปนรถสวนบุคคล
แตถาเปนกรณีเชารถยนตมาใช และผูเชามาทําสัญญาประกันภัยในลักษณะการใชสวน
บุคคลไมถือวาเปนการใชรถนอกเหนือจากที่ระบุไวในตาราง
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มี ปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา
150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
หากบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต มาขับขี่รถย นต
คันเอาประกันภัย จนเกิดอุบัติเหตุ ทํา ให รถยนตไดรับ ความเสียหายแลว ความเสียหายที่เกิด ขึ้น นั้น ก็จะ
ไมไดรับความคุมครอง
ขอยกเวนนี้ นําปริมาณแอลกอฮอลในเลือดมาเปนตัวกําหนด ฉะนั้น หากไมมีการตรวจ
ปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดแลว บริษัทก็ไมอาจปฏิเสธความรับผิดได แมผูขับขี่จะมีพฤติกรรมที่นา
เชื่อวาจะเมาสุราก็ตาม
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อยางไรก็ตาม การตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน
วิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) การตรวจจากปสสาวะ การตรวจจากเลือด เปนตน
ดังนั้นไมวาจะใชวิธีการใด หากผลที่ไดเมื่อเทียบคาออกมาแลวปรากฏวา ผูขับขี่นั้นมีปริมาณแอลกอฮอล
ในเลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะเขาขอยกเวนนี้
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยไดรับแตถูกตัด
สิทธิตามกฎหมาย หรือใชใบขับขี่รถจักรยานยนตไปขับขี่รถยนต
หากรถยนตคันเอาประกันภัยถูกขับขี่โดยบุคคลผูไมมีความสามารถในการขับขี่แลวโอกาส
ที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีมาก ความเสี่ยงภัยในกรณีดังกลาวสูง กรมธรรมจึงไมอาจใหความคุมครองได จึงระบุ
ยกเวนความรับผิดไว หากผูขับขี่รถยนตประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยมี
ใบอนุญาตแตถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต แตหากความเสียหายของรถยนต มิไดเกิดจากการชน
การคว่ําแลว เชน ถูกน้ําทวมเขามาทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย จะนําเงื่อนไขนี้มาเปนเหตุในการ
ปฏิเสธความรับผิดไมได
“ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ” หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่รถยนตทุกชนิดทุกประเภท และรวมถึง
ใบอนุญาตขับ ขี่ที่ออกโดยรัฐใดรัฐหนึ่ ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งดวย เนื่องจากเจตนารมณถือ
ความสามารถเปนสําคัญ ฉะนั้น เมื่อมีใบอนุญาตขับรถยนตใดๆ แลว แมจะผิดประเภทกรมธรรมก็ยัง
คุมครอง เชน มีใบอนุญาตขับรถยนตนั่งสวนบุคคล ไปขับขี่รถบรรทุก หรือไปขับรถรับจางสาธารณะ ก็
ยังคงไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
กรณีที่จะถือวาเปนการถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย ตองพิจารณาจากหลักที่วาเมื่อสิ้นสุด
กําหนดเวลาคําสั่งลงโทษของเจาหนาที่แลว (ไมวาจะลงโทษดวยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การสั่งพักใชใบอนุญาต
ก็ตาม) ผูขับขี่คนดังกลาวจะตองไปอบรมหรือสอบเพื่อขอออกใบอนุญาตขับขี่ใหมหรือไม ถาไมตองทําถือ
วาใบอนุญาตขับขี่เดิมไมไดถูกตัดสิทธิ เพราะการตัดสิทธิตามกฎหมาย ตามเงื่อนไขกรมธรรมขอนี้ จะตอง
ถึงขนาดเสมือนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ไ ม อ าจนํ า มาใช แ ทนใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถยนต ไ ด แต
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตสามารถใชแทนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตได
การยกเวนตามขอ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไมนํามาใชในกรณีที่มีความเสียหายตอ
รถยนตที่เกิดขึ้น และมิใชความประมาทของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมนี้
แต ใ นกรณี ที่ เ ป น การประกั น ภั ย ประเภทระบุ ชื่ อ ผู ขั บ ขี่ การยกเว น ตาม 9.4 จะไม
นํามาใชบังคับ หากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เปนผูขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม
อยางไรก็ตามขอยกเวนตาม 9.1 ถึง 9.4 บริษัทไมอาจนํามาใชเปนเหตุปฏิเสธ
ความรับผิดตอความเสียหายของรถยนตได หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของ
ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย เชน แดงขับรถยนตคันเอาประกันภัยจอดติดสัญญาณไฟอยู ปรากฏวามี
รถที่ดํ า ขั บ มาด วยความเร็ ว สู ง พุ งชนท า ยรถแดงไดรั บความเสีย หาย แมขณะเกิ ด เหตุ แ ดงไม เ คยมี
ใบอนุญาตขับขี่เลยก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายของรถยนตของแดง
เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไดเกิดจากความประมาทของแดงผูขับขี่แตอยางใด
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ในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ บริษัทจะยกเอาเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตขับขี่ตาม 9.4 ขึ้นมาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดตอความเสียหายรถยนตที่เกิดขึ้นมิได
หากรถยนตนั้นเกิดความเสียหายในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่ ทั้งนี้ ดวยเหตุที่วา ผูที่
ถูกระบุชื่อเปนผูขับขี่ในกรมธรรม เปนผูที่ผานการพิจารณาจากบริษัทแลววา เปนบุคคลที่มีความรู
ความสามรถในการขับขี่ บริษัทจึงตกลงรับประกันภัยไว แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาบุคคลนั้นไมเคยมี
ใบอนุญาตขับขี่เลยก็ตาม
หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง
รถยนตสูญหาย ไฟไหม บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต เกิดไฟไหม
หรือสูญหายไป
ความรั บผิดชอบของบริษัทจะมีไมเ กินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง
ความสูญหาย ในที่นี้ใหหมายความรวมถึงความเสียหายตอรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เครื่องตกแตง
หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต ที่เปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย
หรือเปนผลมาจากการพยายามกระทําเชนวานั้น
ไฟไหม ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหม ไมวาจะเปน
การไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น
การสูญหายของรถยนต ที่จะไดรับความคุมครองตามหมวดนี้ ตองเปนการสูญหายจาก
การลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพย และไมวาจะสูญหายไปทั้งคัน หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของรถยนตสูญหาย และไมวาการสูญหายนั้นจะเกิดจากการกระทําของลูกจาง หรือของบุคคลอื่น เชน
ผูขับขี่ซึ่งระบุชื่อในกรมธรรม (เวนแตผูขับขี่นั้นเปนผูเอาประกันภัย) ก็เปนความสูญหายที่จะไดรับความ
คุมครองในสวนนี้ทั้งสิ้น สวนการชดใช จะชดใชอยางไร ใหเปนไปตามขอ 2 ของหมวดนี้
การคุมครองความสูญหายนี้ มิไดจํากัดเฉพาะความสูญหายแตเพียงอยางเดียว แตยัง
คุมครองรวมไปถึงความเสียหายที่เปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพยดวย
เชน รถยนต ถูกลั ก ไป แต ตอมาสามารถติด ตามเอาคืนมาได แตรถยนตที่ ไ ดคืน มามีส ภาพความ
เสียหาย มีรองรอยการถูกชนมา แมผูเอาประกันภัยจะซื้อความคุมครองไวเฉพาะสวนรถยนตสูญหาย ไฟ
ไหม มิไดซื้อความคุมครองความเสียหายตอรถยนตไวก็ตาม (กรมธรรมประเภท 2) ความเสียหายที่
เกิดขึ้นก็ยังคงไดรับความคุมครอง แมรองรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จะปรากฏชัดเจนวาเปนความ
เสียหายที่มีการชนเกิดขึ้น แตก็เปนการชนที่เปนผลมาจากการที่รถยนตถูกลักไป จึงยังคงไดรับความ
คุมครองตามหมวดนี้อยู
หรือกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดนํารถยนตไปจอดตามศูนยการคา และเมื่อจับจายซื้อของ
เสร็จไดกลับมาที่รถยนตที่จอดไว ปรากฏเห็นคนรายกําลังงัดรถยนตอยูจึงรองเรียกใหคนชวย คนรายจึง
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นีไป เมื่อไปตรวจสอบปรากฏวารถยนตไดรับความเสียหาย มีรอยถลอกของสีที่เกิดจากการงัดแงะกุญแจ
รถไดรับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเปนความเสียหายที่เกิดจากการพยายามลักทรัพย
ของบุคคลอื่น จึงเปนความเสียหายที่ยังคงไดรับความคุมครองตามหมวดนี้ดวยเชนกัน หรือกรณีที่มีการ
ขโมยรถยนต คัน เอาประกัน ภั ย ผู เ อาประกั น ภัย จึงยิงรถคัน นั้น เพื่อสกั ด โจรที่กํ า ลั งขั บ รถยนต คัน เอา
ประกันภัยหลบหนี เปนเหตุใหรถยนตนั้นไดรับความเสียหาย ความเสียหายของรถยนตที่เกิดขึ้นเปนความ
เสียหายจากความพยายามลักทรัพย จึงอยูในสวนความคุมครองในหมวดนี้ แมความเสียหายนั้นจะเกิดจาก
ความจงใจของผูเอาประกันภัยก็ตาม แตเปนการกระทําเพื่อปกปองมิใหรถยนตสูญหาย บริษัทยังคงตองรับผิด
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนตนั้น ทั้งนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 877 (2)
ความคุมครองในหมวดนี้ นอกจากจะคุมครองความสูญหายแลว ยังคุมครองรวมไปถึง
ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากไฟไหมดวย ไมวาไฟที่ไหมรถยนตนั้น จะเกิดจากความไม
สมประกอบ หรือการชํารุดบกพรองของตัวรถยนตเอง (เปนการตกลงไวเปนอยางอื่นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคทาย) หรือการเกิดไฟไหมที่เปนผลมาจากสาเหตุอื่น เชน รถยนตชนกัน
แลวทําใหไฟไหม ก็ถือวาเปนความเสียหายจากรถยนตไฟไหม ซึ่งจะไดรับความคุมครองตามหมวดนี้ทั้งสิ้น
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 โดยผู
เอาประกั น ภั ย หรื อ ผู รั บ ประโยชน แ ล ว แต ก รณี ต อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ร ถยนต ใ ห แ ก บ ริ ษั ท ทั น ที โดย
คาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทไดรับรถยนตคืนมาแลว บริษัทตองมีหนังสือแจงใหผูเอาประกันภัย
ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับรถยนตคืนมา ตามที่อยูครั้งสุดทายที่ผู
เอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบ และบริษัทยินยอมใหผูเอาประกันภัยใชสิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนตคืน โดยผูเอาประกันภัยตองคืนเงินที่ไดรับชดใชไปทั้งหมดใหแก
บริษัท ถารถยนตนั้นเกิดความเสียหายบริษัทตองจัดซอมใหโดยใชคาใชจายของบริษัทกอนคืน
2.1.2 สละสิทธิไมขอรับรถยนตคืน
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ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการใชสิทธิใหบริษัททราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากบริษัท ถาผูเอาประกันภัยไมแจงขอใชสิทธิภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน
การชดใชคา สินไหมทดแทนตามหมวดนี้ แบงเปน 3 กรณีดวยกัน คือ
2.1 หากรถยนตเกิดการสูญหายไปทั้งคัน ไมวาจะเปนการสูญหายจากการลักทรัพย ชิง
ทรัพย ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยลูกจางหรือโดยบุคคลอื่นใดก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครอง
ทั้งสิ้น โดยบริษัทจะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ขณะเดียวกันผูเอา
ประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองโอนรถยนตคันดังกลาวใหแกบริษัท สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการโอน
ไมวาจะเปนคาธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลคาเพิ่ม บริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด
อยางไรก็ตาม หากกรมธรรมมีการระบุใหบุคคลอื่นเปนผูรับประโยชนแลว (มีการออก
เอกสารแนบทาย ร.ย.24) บริษัทก็จะตองชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนนั้นตามสวน
ไดเสียกอน และเชนเดียวกันผูรับประโยชนนั้นก็จะตองโอนรถยนตใหแกบริษัท โดยคาใชจายของบริษัท
ดวยเชนกัน
และเมื่อบริษัทไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
แลวแตกรณีแลว ความคุมครองตอรถยนตนั้นก็เปนอันสิ้นสุด
เมื่อบริษัทไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยไปแลว ตอมาเกิดไดรถยนตคืนมา บริษัท
จะต อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ให ผู เ อาประกั น ภั ย ทราบทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู ค รั้ ง สุ ด ท า ยที่ ผู เ อา
ประกั น ภั ย แจ ง ให บ ริ ษั ท ทราบ ภายใน 7 วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ รถยนต คื น มา ในกรณี ดั ง กล า วผู เ อา
ประกันภัยมีสิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนตคืน แตผูเอาประกันภัยจะตองคืนจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดรับ
มาแลวใหแกบริษัท ในการขอรับรถยนตคืนนี้ หากปรากฏวารถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทมี
หนาที่ซอมแซมใหอยูใ นสภาพเรี ยบรอยกอนสงคืน บริษัทจะไมดําเนินการจัดซอม โดยอ างวาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตอรถยนตเปนความเสียหายที่เกิดจากการชน ซึ่งอยูในสวนความคุมครองความเสียหาย
ตอรถยนตที่ผูเอาประกันภัยมิไดซื้อความคุมครองไวไมได เพราะความคุมครองการสูญหายนั้น รวมถึง
ความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือการยักยอกทรัพย ดวย
2.1.2 สละสิทธิไมขอรับรถยนตคนื
เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับหนังสือแจงจากบริษัทแลว ผูเอาประกันภัยตองแสดงเจตนาให
บริษัททราบวาตนประสงคจะขอรับรถยนตคืนตาม 2.1.1 หรือสละสิทธิไมขอรับรถยนตคืนตาม 2.1.2
แตหากผูเอาประกันภัยไมแสดงเจตนาใหปรากฏภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากบริษัทแลว
ใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะขอรับรถยนตคืน
แมตามเงื่อนไขจะกําหนดวา กรณีที่บริษัทไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยไปแลว ตอมา
เกิดไดรถยนตกลับคืนมา ใหผูเอาประกันภัยมีสิทธิเลือกตาม 2.1.1 หรือ 2.1.2 ก็ตาม แต เนื่องจาก
กฎหมายไดมีการกําหนดระยะเวลาที่บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยในกรณีรถยนตสูญหายไว
ชัดแจง ดังนั้นหากพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ใหบริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว แม
บริษัทยังไมไดจาย และมีการติดตามรถยนตกลับคืนมาไดหลังจากนั้น ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีสิทธิที่จะ
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เลือกตาม 2.1.1 หรือ 2.1.2 อยู บริษัทจะอางวา เมื่อยังไมมีการจายจํานวนเงินเอาประกันภัย ผูเอา
ประกันภัยจะตองรับรถยนตคืนในสภาพที่ซอมแซมดีแลวเพียงประการเดียวไมได
2.2. ในกรณีรถยนตเสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน
เอาประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง
ในกรณี ที่ เ อาประกั น ภั ย ไว ไ ม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 80 ของมู ล ค า รถยนต ใ นขณะที่ เ อา
ประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี ตองโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหแกบริษัททันที
โดยคาใชจายของบริษัท และใหถือวาการคุมครองรถยนตนั้นเปนอันสิ้นสุด
หากเกิดไฟไหมทําใหรถยนตไดรับความเสียหายสิ้นเชิงแลว บริษัทจะตองจายคาสินไหม
ทดแทนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่บริษัทไดรับประกันภัยไว
รถยนตเสียหายสิ้นเชิง : หมายถึง รถยนตเสียหายจนไมอาจซอมใหอยูในสภาพเดิมได
หรือหากจะซอมรถยนตนั้นใหกลับคืนสภาพเดิม ตองเสียคาใชจายในการซอมไมนอยกวารอยละ 70 ของ
มูลคารถยนตในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขณะเดียวกัน หากรถยนตที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิงนั้น ไดทําประกันภัยไวไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคารถยนตในขณะเอาประกันภัยแลว ผูเอาประกันภัยจะตองโอนรถยนตนั้นใหแกบริษัทดวย
โดยคาใชจายที่เกิดจากการโอน ไมวาจะเปนคาธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลคาเพิ่ม บริษัทจะตองเปน
ผูรับผิดชอบทั้งหมด
และเมื่อบริษทั ไดจา ยจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผเู อาประกันภัย หรือผูรับประโยชน
แลวแตกรณีแลว ความคุมครองตอรถยนตนั้นก็เปนอันสิ้นสุด
2.3. ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหาย
บางสวน บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปลี่ยนรถยนตซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้น
ก็ได
ในการซอมรถยนตหรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอม
โดยอูกลางการประกันภัยที่กรมการประกันภัยออกใบแตงตั้งให
ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคา
นําเขาที่สงมาทางเรือ
ในกรณีที่รถยนตนั้นไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจทําความตกลง
กันไดถึงวิธีการชดใช วาจะใหบริษัทรับผิดชดใชโดยวิธีการซอม หรือการเปลี่ยนรถยนต หรือใหชดใชเปน
เงินก็ได แตหากคูกรณีไมอาจตกลงกันได ก็ใหดําเนินการจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่กรมการ
ประกันภัยออกใบแตงตั้งให
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สวนในกรณีที่รถยนตมิไดสูญหายไปทั้งคัน แตมีสวนหนึ่งสวนใดของรถยนตเกิดสูญหายไป
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 แตคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตจะตองเปนคาเสียหายที่
เกิดขึ้นจากรถยนตสูญหาย ไฟไหม ไมสามารถเคลื่อนยายได โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบตามจํานวนที่
จายไปจริง แตไมเกินรอยละ 20 ของคาซอม
แตในบางกรณี แมคาลากและคาดูแลรักษารถยนตจะเกินรอยละ 20 ของคาซอม บริษัทก็
ไมพนความรับผิด เชน บริษัทลากรถยนตไปยังอูซอมรถ แตคุมราคาคาซอมต่ํากวาความเปนจริง อูจึงไม
สามารถซอมได จําเปนตองลากไปอูอื่นอีก คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทก็ยังไมพนความรับผิด แมรวมกับ
ครั้งแรกแลวจะเกินรอยละ 20 ของคาซอมก็ตาม แตหากคาลากรถยนตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความประสงคของ
ผูเอาประกันภัยเอง บริษัทก็ไมตองรับผิด เชน อูแรกที่ทําการซอมเปนอูที่ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกเอง
แตผูเอาประกันภัยไมพอใจการซอม จึงขอยายอู คาลากรถยนตในสวนนี้บริษัทไมตองรับผิดชอบ
อนึ่ง คาดูแลขนยายนี้ เปนคาใชจายที่บริษัทจะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง ไม
เกี่ยวกับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม
ขอ 4. การสละสิทธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต เมื่อบุคคลอื่นเปนผูใชรถยนตโดย
ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไลเบี้ยจากผูใชรถยนตนั้น เวนแตการ
ใชโดยบุคคลของอู เมื่อรถยนตไดมอบใหอูทําการซอม โดยการซอมนั้นบริษัทมิไดเปนผูสั่ง หรือให
ความยินยอม
เมื่อรถยนตไดรับความเสียหาย หรือสูญหาย ในขณะที่มีผูอื่น (มิใชผูเอาประกันภัย) เปน
ผูใชรถยนต แตหากการใชนั้นเปนการใชโดยไดรับความยินยอม ไมวาจะเปนการยินยอมโดยชัดแจง หรือ
โดยปริยายจากผูเอาประกันภัยแลว เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจะ
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สละสิทธิในการไลเบี้ยเอาจากผูใชรถยนตนั้น แตหากรถยนตนั้นไดรับความเสียหายจากการใชของบุคคล
ของอูแลว บริษัทยังคงสงวนสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากบุคคลของอูนั้น เวนแตรถยนตไดเขาซอมที่อูนั้นตาม
คําสั่งของบริษัท หรือบริษัทเปนผูใหความยินยอม เชน ลูกจางยืมรถยนตจากผูเอาประกันภัยไปใช และเกิด
อุบัติเหตุรถยนตไดรับความเสียหาย เมื่อบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทนตอความเสียหายของรถยนต
ใหแกผูเอาประกันภัยไปแลว บริษัทก็จะสละสิทธิไม ไลเบี้ยเอาจากลูกจางคนนั้น แตหากลูกจางนํา
รถยนตไปใชโดยไมไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัทมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนที่
ตนไดจายไปใหแกผูเอาประกันภัยคืนจากลูกจางนั้นได
ขอ 5. การยกเวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม การประกันภัยนี้ไมคุมครองความสูญหาย
หรือไฟไหมอันเกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดย
บุคคลไดรับมอบหมายหรือครอบครองรถยนตตามสัญญาเชา สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาจํานํา หรือ
โดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกลาวขางตน
เนื่องจากการลักทรัพย หรือยักยอกโดยบุคคลที่ไดรับมอบหมาย หรือครอบครองตาม
สัญญาเชา สัญญาเชาซื้อ สัญญาจํานํา หรือ โดยบุคคลที่ครอบครองรถยนตตามสัญญาดังกลาว สามารถ
จะกระทําไดโดยงาย ความเสี่ยงสูง กรมธรรมจึงไมอาจใหความคุมครองได
กรณีที่จะเขาขอยกเวน 5.1 นี้ ตองเปนกรณีที่ผูครอบครองตามสัญญาเชา เชาซื้อ จํานํา
เปนผูลัก หรือยักยอกไป เชน นายแดงไดไปขอเชารถยนตคันเอาประกันภัยจากบริษัท Car Rent เมื่อครบ
กําหนดเวลาเชา นายแดงไมยอมคืน แตกลับเบียดบังไปเปนของตนเอง จึงเปนกรณีที่รถยนตสูญหายจาก
การยักยอกโดยบุคคลผูครอบครองตามสัญญาเชา บริษัทจึงไมตองรับผิดตอการสูญหายในครั้งนี้ แมตอจะ
มีการติดตามรถยนตคันดังกลาวกลับคืนมาได แตรถยนตนั้นอยูในสภาพไดรับความเสียหาย บริษัทก็ไม
ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น แตหากรถยนตคันนั้นทําประกันภัยประเภท 1 ไว บริษัท Car Rent ก็
ยังสามารถใชสิทธิเรียกรองใหบริษัทชดใชความเสียหายตามหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนตได
กรณีที่ผูเชา ผูเชาซื้อ ผูรับจํานําเปนนิติบุคคล จะถือเปนการลักทรัพย ยักยอกทรัพยโดยผู
เชา ผูเชาซื้อ ผูรับจํานําตองเปนกรณีที่บุคคลผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น เชน ตัวกรรมการบริษัท
เปนผูลัก หรือยักยอกไป หรือเปนกรณีผูที่ใชประโยชนจากรถยนตคันเอาประกันภัยนั้นโดยตรง เชน รถยนต
คันดังกลาวเปนรถยนตประจําตําแหนงผูจัดการฝายจัดซื้อ แลวบุคคลที่เปนผูจัดการฝายจัดซื้อเปนผูลัก
หรือยักยอกไป จึงจะเขาขอยกเวน 5.1 นี้ แตหากผูลัก หรือยักยอก เปนเพียงพนักงานขับรถยนตของนิติ
บุคคลที่เปนผูเชา ผูเชาซื้อ ผูรับจํานํา แมจะเปนคนขับรถยนตคันนั้นเปนประจํา ก็ถือไมไดวาการลักทรัพย
ยักยอกทรัพยโดยนิติบุคล กรณีดังกลาวเปนเพียงการลักทรัพยโดยลูกจาง ซึ่งมีการคํานวณเบี้ยประกันภัย
เพื่อรองรับความเสี่ยงดังกลาวไวแลว บริษัทจึงไมอาจนําขอยกเวน 5.1 มาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดได
หรือกรณีที่ผูเอาประกันภัยนํารถยนตคันเอาประกันภัยออกใหเชาพรอมคนขับ และใน
ระหวางนั้น ผูเชากับพวกรุมทํารายคนขับจนไดรับบาดเจ็บสาหัส และนํารถยนตคันดังกลาวหลบหนีไปกรณี
ดังกลาวรถยนตมิไดอยูในความครอบครองของผูเชา ซึ่งจะเปนผลใหความเสี่ยงที่จะถูกลัก หรือยักยอกโดย
ผูเชาเปนไปไดโดยงาย แตเปนกรณีที่รถยนตอยูในความครอบครองของผูเอาประกันภัย (คนขับของผูเอา
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ประกันภัย) จึงเปนความเสี่ยงปกติ เหมือนกับการใชรถยนตในการรับจางทั่วไป ประกอบกับการสูญหาย
ของรถยนตในกรณีนี้ เปนการสูญหายจากการชิงทรัพย มิใชการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย บริษัทจึงไม
อาจนําขอยกเวนตาม 5.1 นี้มาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดได
และในกรณีที่ผูเชา ผูเชาซื้อ ผูรับจํานํา ไดนํารถยนตไปใช และในระหวางการนําไปใชเกิด
สูญหายไป อันเนื่องมาจากการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ของบุคคลอื่น บริษัทจะนําขอยกเวนตาม
5.1 นี้มาเปนเหตุในการปฏิเสธความรับผิดไมได เชนกัน
แตในกรณีที่ผูลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยใชกลอุบาย ทําทีไปทําสัญญาหรือจะทํา
สัญญาเชา สัญญาเชาซื้อ สัญญาจํานํา และใชเอกสารเท็จในการทําสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับมอบการ
ครอบครองรถยนต โดยไมมีเจตนาจะเชา เชาซื้อ หรือจํานํามาแตเบื้องตน ถือวาเปนการลักทรัพยโดยใช
กลอุบาย ไมเขาขอยกเวนดังกลาว บริษัทจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดได
5.2 การใชรถยนตนอกอาณาเขตทีค่ ุมครอง
หากนํารถยนตที่ทําประกันภัยไวไปใชนอกอาณาเขตคุมครอง หรือนอกอาณาเขตประเทศ
ไทยแลวเกิดรถยนตสูญหาย หรือเกิดไฟไหม ขึ้น บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบตอความสูญหาย หรือความ
เสียหายนั้น แตผูเอาประกันภัยอาจซื้อความคุมครองการใชนอกราชอาณาจักรไทยได เชน อาจจะซื้อความ
คุ มครองการใช ใ นประเทศมาเลเซี ย กั มพู ชา ลาว เป น ตน ซึ่ งในกรณีดังกล า วบริษั ท จะตอ งออก
เอกสารแนบทาย ร.ย. 04 ใหแกผูเอาประกันภัย โดยในเอกสารดังกลาวจะระบุอาณาเขตการใชที่เพิ่มขึ้น
ไวดวย

การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
(เอกสารแนบทาย ร.ย.01)
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลตามเอกสารแนบทายนี้ เปนความคุมครองเพิ่มเติมที่ผู
เอาประกันภัยอาจเลือกซื้อได โดยจะคุมครองความบาดเจ็บของผูขับขี่และ/หรือผูโดยสารซึ่งอยูในหรือ
กําลังขับขี่ หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย (ซึ่งเรียกวา “ผูไดรับความคุมครอง”)
ซึ่งเปนผลมาจากอุบัติเหตุ หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลทําใหผูไดรับความคุมครอง
- เสียชีวิต
- สูญเสียมือ เทา สายตา
- ทุพพลภาพถาวร
- ทุพพลภาพชั่วคราว
(เวนแตความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยมิไดซื้อความคุมครองไว ซึ่งก็จะไมมีจํานวนเงินเอาประกันภัยระบุ
ไวในสวนของความคุมครองนั้น)
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 บริษัทยังคงจะตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนเงินคุมครองที่ระบุไวในเอกสารแนบทายนี้
สําหรับจํานวนผูขับขี่ หรือผูโดยสาร ที่จะไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้จะ
ปรากฏอยูในตาราง (หรือในเอกสารแนบทาย ในกรณีซื้อความคุมครองเพิ่มเติมภายหลัง) โดยผูขับขี่และ
ผูโดยสารที่จะไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ไมจํากัดวาจะตองเปนผูหนึ่งผูใด ดังนั้น ไมวา
ผูขับ ขี่ หรื อผู โ ดยสารนั้ น จะเปน ผู ใ ดก็ ต าม หากเสีย ชีวิต สู ญ เสี ยมือ เทา สายตา หรื อทุพ พลภาพจาก
อุบัติเหตุที่เกิดในขณะที่ผูนั้นอยูใน หรือกําลังขับขี่ หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย
แลว บริษัทก็จะตองเขามารับผิดชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองนั้น ๆ ทั้งสิ้น และ
แมวาการประกันภัยนี้จะเปนการประกันภัยเพิ่มที่แนบทายการประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่
และผูขับขี่ที่ไดรับความเสียหายนั้นมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อไวในกรมธรรมก็ตาม บริษัทก็ยังคงตองรับผิดตอผู
ขับขี่นั้นเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยตามเอกสารแนบทายนี้
อนึ่งคําวา “ ผูโดยสาร” ตามเอกสารแนบทายนี้ หมายความถึง บุคคลใดๆก็ตามที่อยูใน
หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย เวนแตผูขับขี่ เชน รถยนตคันเอาประกันภัยเปน
รถบรรทุก (Pick Up) บุคคลที่โดยสารอยูที่กระบะทายก็ถือเปนผูโดยสารตามนัยนี้เชนกัน มิไดจํากัด
เฉพาะบุคคลที่โดยสารอยูในหองโดยสารเทานั้น
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
หากขณะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ มี ผู โ ดยสารมากกว า จํ า นวนที่ ซื้ อ ความคุ ม ครองไว ต ามเอกสาร
แนบทายนี้ โดยบางคนไดรับความเสียหาย บางคนไมไดรับความเสียหาย บริษัทจะอางวา บุคคลที่ไมไดรับ
ความเสียหาย คือบุคคลที่ไดรับความคุมครองไมได หรือบริษัทจะใชวิธีการนําเอาจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้ง มาหารดวยจํานวนคนที่โดยสารไปทั้งหมด เพื่อหาคาเฉลี่ยวา แตละคนควร
ไดรับความคุมครองเทาใด บริษัทจึงจะจายคาสินไหมทดแทนตอคนเทานั้น ก็ไมไดเชนกัน ตัวอยางเชน
รถบรรทุกซื้อความคุมครองผูขับขี่ 1 คน ผูโดยสาร 2 คน แตขณะเกิดอุบัติเหตุมีนายวีระเปนผูขับขี่ และมี
ผูโดยสารรวมไปดวยอีก 5 คน ไปประสบอุบัติเหตุทําใหผูโดยสารเสียชีวิต 3 คน นายวีระและผูโดยสารอีก
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2 คนบาดเจ็บเล็กนอย หากความคุมครองตาม ร.ย.01 คุมครองการเสียชีวิต 50,000 บาท/คน ในสวน
ผูขับขี่คือนายวีระ เพียงไดรับบาดเจ็บ จึงไมไดรับความคุมครองตาม ร.ย.01 นี้ และเมื่อคุมครอง
ผูโดยสารไว 2 คน จํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุครั้งนี้คือ 2 X 50,000 = 100,000 บาท เมื่อมี
ผูโดยสารมาทั้งสิ้น 5 คน เทากับจํานวนเงินคุมครองตอคน = 100,000/5 = 20,000 บาท/คน เมื่อมี
ผูเสียชีวิต 3 คน บริษัทจึงรับผิดชดใชเพียง 20,000 X 3 = 60,000 บาท มิได บริษัทจะตองจายเต็ม
วงเงินคุมครอง 2 คน = 2 X 50,000 = 100,000 บาท แลวใหทายาทของผูไดรับความคุมครองไปเฉลีย่
ตามสวนกันเอง
ขอยกเวนไมคุมครองตามเอกสารแนบทาย ร.ย. 01 นี้ มีเพียง 2 กรณี คือ
1.
บริษัทไมตองรับผิดตอการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู
ได รั บ ความคุ ม ครองที่ เ ป น ผลมาจากการกระทํ า ผิ ด อาชญากรรมสถานหนั ก เช น การใช ร ถคั น เอา
ประกันภัยไปปลนทรัพย เปนตน แตความเจ็บที่ไมไดรับความคุมครองตาม ร.ย. 01 นี้ จํากัดเฉพาะความ
บาดเจ็บของผูที่กออาชญากรรมนั้นเทานั้น ไมรวมถึงผูไดรับความคุมครองอื่นที่มิไดมีสวนรูเห็นเปนใจ
กับการกออาชญากรรมนั้น
2.
บริษัทไมตองรับผิดตอการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู
ไดรับความคุมครองที่เปนผลมาจากมหันตภัย เชน สงคราม การสูรบ เปนตน
ดังนั้นหากผูขับขี่และ/หรือผูโดยสารไดรับอุบัติเหตุขณะอยูใน กําลังขับขี่ กําลังขึ้น หรือ
กําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย อันเปนผลใหผูขับขี่และ/หรือผูโดยสารนั้น เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพ และมิใชกรณีที่เขาขอยกเวนตาม 1. หรือ 2. ขางตนแลว บริษัทก็จะตองรับผิดชดใช
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูขับขี่และ/หรือผูโดยสาร หรือทายาทแลวแตกรณี
ผูขับขี่ หรือผูโดยสารที่จะไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทาย ร.ย.01 จะตองเปนผู
ขับขี่ ผูโดยสารที่ไดรับอุบัติเหตุขณะที่อยูใน กําลังขับขี่ กําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนต จนเปนผลผูขับขี่
หรือผูโดยสารนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ เชน รถหัวลากมีประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่ง
คุมครอง ร.ย. 01 ไวดวย สวนรถพวงมีแต พ.ร.บ. ขณะเกิดเหตุเด็กรถอยูบนสวนตัวพวง ถอยไป
กระแทกตนไม เด็กรถที่อยูในสวนตัวพวงถึงแกความตาย กรณีดังกลาวเปนรถลาก รถพวงโดยสภาพ
เมื่อลากจูงกันไป ถือเปนรถคันเดียวกัน ไมวาเด็กรถจะอยูบนสวนไหนของรถ ก็ถือวา อยูในรถคันเดียวนั้น
นั่นเอง เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่เด็กรถอยูในรถ เปนผลใหเด็กรถนั้นเสียชีวิต บริษัทจึงตองจายคาทดแทน
ตาม ร.ย.01 ใหแกทายาทของเด็กรถนั้น
อย า งไรก็ ต ามหากเป น กรณี ที่ ผู ขั บ ขี่ / ผู โ ดยสารถู ก คนร า ยจี้ เ พื่ อ ชิ ง เอารถยนต คั น เอา
ประกันภัยไป ไมวาการทํารายจะเกิดในรถยนต หรือคนรายลากตัวผูขับขี่/ผูโดยสารออกไปนอกรถยนต
แลวทํารายจนเปนเหตุใหผูขับขี่/ผูโดยสารนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ตองถือวา การถูก
ทํารายมีสาเหตุมาจากการเปนผูขับขี่ ผูโดยสารที่ควบคุม ครอบครองรถยนต (อยูในรถยนต) การเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพก็ยังคงไดรับความคุมครองตาม ร.ย.01 นี้อยู
สวนกรณีที่จะเขาขอยกเวนความรับผิดของบริษัทตาม 1. เชน นายเขียวขับรถยนต
คันเอาประกันภัยโดยมีนางขาวภรรยานั่งไปดวย ระหวางทางนายเขียวแวะจอดที่สถานีบริการน้ํามัน เพื่อลง
ไปปสสาวะ โดยมิไดดับเครื่องยนตแตอยางใด เนื่องจากนางขาว ภรรยานอนหลับอยูบนรถ ในระหวาง
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นั้นเองนายสมตองการจะขโมยรถ จึงไปเปดประตูรถคันดังกลาวและขับหลบหนีไป นางขาวตื่นขึ้นมาจึงรอง
เรียกใหคนชวย นายสมตกใจประกอบกับมีผูขับรถไลตาม จึงขับรถหลบหนีไปดวยความรวดเร็ว แตเกิด
เสียหลัก รถพลิกคว่ําทําใหทั้งนายสม และนางขาวเสียชีวิต กรณีดังกลาวตองถือวา การเสียชีวิตของนายสม
และนางขาวเปนผลมาจากการประกอบอาชญากรรมสถานหนักของนายสม ซึ่งแมจะเขาขอยกเวนตาม 1. นี้
ก็ตาม ก็มีผลเพียงการเสียชีวิตของนายสมผูกออาชญากรรมเอง ไมไดรับความคุมครอง สวนนางขาว ซึ่ง
มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการประกอบอาชญากรรมในครั้งนี้ การเสียชีวิตของนางขาวจึงยังคงไดรับความ
คุมครองอยู
การประกันภัยคารักษาพยาบาล
(เอกสารแนบทาย ร.ย.02)
การประกันภัยคารักษาพยาบาล เปนการประกันภัยเพิ่มที่ผูเอาประกันภัยอาจเลือกซื้อได
โดยบริษัทจะจายคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด คาบริการอื่น ๆ เพื่อบุคคลใดซึ่ง
ไดรับความบาดเจ็บทางรางกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยูใน หรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนต
โดยไมคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับ จะเปนผลมาจากการกระทําโดยประมาทของผูใด
ดังนั้น หากบุคคลใดก็ตามที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในขณะอยูใน หรือกําลังขึ้น หรือ
กําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย จนเปนเหตุใหตองเขารับการรักษาพยาบาลแลว บุคคลนั้นก็สามารถ
ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด คาบริการอื่น ๆ ตามทีไ่ ดจา ยไปจริง จาก
บริษัทผูรับประกันภัยได แมบุคคลนั้นจะเปนผูขับขี่ที่มิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรมสําหรับการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผูขับขี่ก็ตาม
การประกันภัยคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทาย ร.ย. 02 นี้ จะคุมครองตั้งแตบาท
แรกของคารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย คาผาตัด คาบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผูที่ไดรับ
ความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ จึงสามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากความคุมครองตาม
เอกสารแนบทายนี้ หรือจะเบิกจากสวนอื่นก็ได โดยบริษัทจะตองดําเนินการจายดวยวิธีที่จะใหผูไดรับความ
คุมครองไดรับประโยชนสูงสุด
เชน แดงขับรถยนตที่มีประกันภัย พ.ร.บ. และประเภท 1 ไวกับบริษัท A (คุมครอง บจ.
100,000 บาท/คน ร.ย.02 50,000 บาท/คน) มีดําโดยสารไปดวย ไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอีกคันหนึ่ง
(ไมไดทําประกันภัย) เปนเหตุใหแดงและดําไดรับบาดเจ็บ เสียคารักษาพยาบาลไป 40,000 บาท และ
50,000 บาทตามลําดับ ขณะที่ยังไมพิสูจนความรับผิด บริษัท A จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกแดงและ
ดําคนละ 15,000 บาท (ตามกรมธรรม พ.ร.บ.) และจายจากสวน ร.ย.02 ใหแดง 25,000 บาท ดํา
35,000 บาท ตอมาดําถึงแกความตาย และผลคดีปรากฏวาอุบัติเหตุครั้งนี้เปนความประมาทของแดง
บริษัท A จะชดใชการเสียชีวิตของดําจากกรมธรรม พ.ร.บ. อีกเพียง 85,000 บาท โดยอางวาเต็มความรับ
ผิดตามกรมธรรมแลว เนื่องจากมีการจายคาเสียหายเบื้องตนไปกอนหนาแลว 15,000 บาทไมได บริษัท
A ตองปรับการจาย 15,000 บาทนั้นเปนการจายจาก ร.ย.02 เพื่อใหทายาทของดําไดรับการชดใชการ
เสียชีวิตจากกรมธรรม พ.ร.บ. เต็มจํานวน 100,000 บาท เปนตน
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หรือ ขาวขับรถยนตที่มีประกันภัย พ.ร.บ. และประเภท 1 ไวกับบริษัท A (คุมครอง บจ.
100,000 บาท/คน ร.ย.02 50,000 บาท/คน) ไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถที่เขียวขับ ซึ่งมีประกันภัย
เฉพาะ พ.ร.บ.ไวกับบริษัท B เปนเหตุใหขาวไดรับบาดเจ็บ เสียคารักษาพยาบาลไป 50,000 บาท ขณะที่
ยั ง ไม มี ก ารพิ สู จ น ค วามรั บ ผิ ด บริ ษั ท A จ า ยค า เสี ย หายเบื้ อ งต น ให ข าว 15,000 บาท เมื่ อ ปรากฏ
ขอเท็จจริงวา เขียวเปนฝายประมาท บริษัท B จึงจายคารักษาพยาบาลสวนที่ขาดอีก 35,000 บาทใหแก
ขาว หากตอมาขาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้น บริษัท A จะตองคืนเงิน 35,000 บาทใหแกบริษัท B โดย
ถือวาเงิน 35,000 บาทนั้น บริษัท A จายจาก ร.ย.02 และบริษัท A ตองปรับการจายคารักษาพยาบาล
จํานวน 15,000 บาทที่ตนจายไปตอนตน ใหเปนการจายตาม ร.ย.02 เพื่อใหทายาทของขาวไดรับการ
ชดใชจากกรมธรรม พ.ร.บ.ของบริษัท B เต็มจํานวน 100,000 บาท
ขอยกเวนความรับผิดของบริษัทตามเอกสารแนบทายนี้ มีเพียงประการเดียว คือ ความ
บาดเจ็บที่ผูไดรับความคุมครองไดรับ เปนผลโดยตรงหรือโดยออมมาจากมหันตภัยเทานั้น การที่ผูขับขี่
ไมมีใบอนุญาตขับขี่ เมาสุรา ฯลฯ ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดได บริษัทยังคงผูกพันรับผิดตอ
คารักษาพยาบาล ฯลฯ เต็มจํานวน

การประกันตัวผูขับขี่
(เอกสารแนบทาย ร.ย.03)
เมื่อผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย นํารถยนต
คันเอาประกันภัยไปใช และเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทําใหผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกควบคุมตัวไวใน
คดี อ าญา หากมี ก ารซื้อ ความคุ ม ครองเพิ่ ม เติ ม ส ว นนี้ ไ ว แ ลว บริษั ท จะต อ งดํ า เนิน การประกั น ตั วผู เ อา
ประกันภัย หรือผูขับขี่นั้น โดยยื่นหลักประกัน เชน เงินสด หรือหลักทรัพยอื่น ตามจํานวนที่พนักงาน
สอบสวน พนั ก งานอั ย การ หรื อ ศาลกํ า หนด (แต ไ ม เ กิ น จํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
เอกสารแนบทายนี้) ทั้งนี้เพื่อที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจะไดพิจารณาปลอยตัวบุคคล
ดังกลาวเปนการชั่วคราว
แมความเสียหาย หรือความรับผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้น จะไมไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมหลักก็ตาม (เวนแตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากมหันตภัย) ก็ไมกระทบ
ถึงความรับผิดของบริษัทที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาที่ปรากฏในเอกสารแนบทายนี้ กลาวคือ บริษทั ยังคงมี
หนาที่ผูกพันที่จะตองดําเนินการประกันตัวบุคคลดังกลาวนั้น
การที่บริษัททําการประกันตัวผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่ ในชั้นพนักงานสอบสวน
จนกระทั่งพนอํานาจของพนักงานสอบสวน ไปอยูในอํานาจของพนักงานอัยการ โดยที่ไมมีการผิดสัญญา
ประกันแลว บริษัทมีสิทธิที่จะรับเงินหรือหลักทรัพยที่ตนนําไปวางคืนจากพนักงานสอบสวนนั้นได ฉะนั้น
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ความรับผิดของบริษัทที่จะตองทําการประกันตัวผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่นั้น ในชั้นของพนักงานอัยการ
จึงยังคงมีอยูเต็มวงเงินเอาประกันภัย ในกรณีที่ไปอยูในอํานาจของศาล หรือศาลสูงก็เชนเดียวกัน
แตหากผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่หลบหนีระหวางการประกันตัว เปนเหตุใหบริษัทตอง
รับผิดใชเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาประกันแลว จํานวนเงินที่บริษัทไดชดใชไปใหแกพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลนั้น ใหตกเปนพับ บริษัทจะมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยไมได และ
หากตอมาหลังผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้นถูกจับกุมตัว บริษัทก็ไมมีหนาที่หรือความรับผิดที่จะตอง
ประกันตัวบุคคลผูนั้นอีกไมวาในชั้นใด ๆ แมจํานวนเงินที่บริษัทตองชดใชในฐานที่ผิดสัญญาประกันภัย
จะยังไมเต็มวงเงินเอาประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุแตละครั้งก็ตาม
อยางไรก็ตาม หากเปนอุบัติเหตุครั้งอื่น แมจะเปนผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่คนเดียวกับ
ที่เคยหลบหนีจนเปนเหตุใหบริษัทตองรับผิดในฐานที่ผิดสัญญาประกันก็ตาม บริษัทก็ยังคงมีหนาที่ประกัน
ตัวผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตาราง เปนจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตออุบัติเหตุแตละครั้ง
ในกรณีบริษัทไดนําเงินสด หรือหลักทรัพยไปวางเพื่อประกันตัวผูขับขี่ไวแลว แตตอมา
ปรากฏวาจํานวนเงินหรือหลักทรัพยที่วางไวนั้นต่ําไป พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จึงเรียก
ใหวางจํานวนเงิน หรือหลักทรัพยเพิ่ม หากจํานวนเงินหรือหลักทรัพยที่วางเพิ่ม เมื่อรวมกับที่วางไว
เดิม ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตออุบัติเหตุแตละครั้งแลว บริษัทก็ยังคงมีหนาที่วางจํานวนเงินหรือลัก
ทรัพยใหครบตามที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลเรียกเพิ่ม
ในป จ จุ บั น บริ ษั ท อาจใช ห นั ง สือ รั บ รองฯประกั น ตั ว ผูต อ งหา หรื อ จํา เลย แทนการใช
หลักทรัพยได เชนเดียวกับการประกันภัยอิสรภาพ ตามที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลอนุญาต
แตเมื่อใดก็ตามที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ไมอนุญาตใหใชเอกสารดังกลาว บริษัทก็
ยังคงตองมีหนาที่นําหลักทรัพยอื่นไปประกันตัวผูตองหา หรือจําเลย ตามขอสัญญาที่ระบุไว

เบี้ยประกันภัยและการคํานวณ
สัญญาประกันภัย เปนสัญญาตางตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยและบริษัทตางเปนลูกหนี้
และเจาหนี้ซึ่งกันและกัน โดยบริษัทมีหนี้ที่จะตองชําระคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งใหแกผู
เอาประกันภัย หากมีวินาศภัยตามที่ระบุไวในสัญญาเกิดขึ้น ขณะเดียวกันผูเอาประกันภัยก็มีหนี้ที่จะตอง
จายเงินจํานวนหนึ่งใหแกบริษัทเปนการตอบแทน เงินจํานวนดังกลาวเรียกวา “ เบี้ยประกันภัย ”
ดังนั้น เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของรถ
ปจจัยตาง ๆ ที่เปนที่มาของความเสี่ยงภัย ตลอดจนความคุมครองที่จะไดรับจากบริษัท ซึ่งตามพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถยนต ไดกําหนดเบี้ยประกันภัยตามประเภทของรถทั้ง 8 ประเภท คือ
1. รถยนตนั่ง
5. รถพวง
2. รถยนตโดยสาร
6. รถจักรยานยนต
3. รถยนตบรรทุก
7. รถยนตนั่งรับจางสาธารณะ
4. รถยนตลากจูง
8. รถยนตเบ็ดเตล็ด
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โดยในรถยนตแตละประเภท จะมีตารางอัตราเบี้ยประกันภัย จํานวน 4 ตาราง ไดแก
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน ซึ่งจะกําหนดเบี้ยประกันภัยพื้นฐานในลักษณะที่เปนชวง
คือ มีขั้นต่ํา ขั้นสูง กลาวคือ บริษัทจะใชอัตราเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเงินเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ํา
มิได ขณะเดียวกันก็จะใชเบี้ยประกันภัยสูงไปกวาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูงมิได
โดยเบี้ยประกันภัยพื้นฐานนี้ จะแบงตามประเภทของกรมธรรมวาเปนกรมธรรมประเภทหนึ่ง
ประเภทสอง หรือประเภทสาม
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ซึ่งในตารางดังกลาว ไดแยก
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดความเสี่ยงภัยไว 6 ปจจัยดวยกันคือ
2.1 ลักษณะการใชรถยนต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท และลักษณะการใชรถยนตของผู
เอาประกันภัย ซึ่งตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยนี้แบงลักษณะการใชรถยนตออกเปน ใชสวนบุคคล ใช
เพื่อการพาณิชย ใชรับจางสาธารณะ ใชเพื่อการพาณิชยพิเศษ ซึ่งรถที่มีลักษณะการใชที่แตกตางกัน ก็จะ
มีอัตราของความเสียงภัยที่แตกตางกันไป อัตราการคํานวณเบี้ยประกันภัยจึงแตกตางกันไปดวย
2.2 ขนาดรถยนต(น้ําหนักบรรทุก) ขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต เชน หากเปนรถยนต
นั่งก็จะแบงเปน ขนาดไมเกิน 2000 CC . กับขนาดเกิน 2000 CC. หรือกรณีเปนรถยนตบรรทุก ก็จะ
แบง 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 สําหรับการประกันภัยรถย
นตประเภทระบุชื่อผูขับขี่เทานั้น ดังนั้นปจจัยเรื่องอายุผูขับขี่จึงมีเฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนต
โดยสารสวนบุคคล และรถจักรยานยนตสวนบุคคล เทานั้น
2.5 กลุมรถยนต เปนปจจัยที่ใชในการคํานวณสําหรับรถยนตนั่งเทานั้น ซึ่งจะมีการแบง
รถยนตออกเปน 5 กลุม โดยอาศัยราคาอะไหล และคาซอมเปนเกณฑในการแบง
2.5 จํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางอัตราเบี้ย
ประกันภัยนี้ หมายถึงจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองรถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม ในกรณี
ที่เปนกรมธรรมประเภทหนึ่ง แตหากเปนกรมธรรมประเภทสอง จะหมายถึงจํานวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ฉะนั้น จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองในสวนความเสียหายตอรถยนตและ
ความคุมครองในสวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม จะตองเทากันเสมอ
ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุมครอง
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ความคุ ม ครองเพิ่ ม ตามตารางนี้ หมายถึ ง ความคุ ม ครองในส ว นความรั บ ผิ ด ต อ
บุคคลภายนอก ทั้งในสวนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย (บจ.) และความเสียหายตอทรัพยสิน
(ทส.)
ดังนั้น หากซื้อความคุมครองขั้นต่ําของ บจ.(100,000 บาท/คน 10 ลานบาท/ครั้ง)และ
ขั้นต่ําของ ทส. (200,000 บาท/ครั้ง) แลว ก็ไมมีความจําเปนตองใชตารางนี้ในการคํานวณเบี้ย
ประกันภัย
ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบทาย
ตารางนี้จะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย
อันไดแก การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยคารักษาพยาบาล การประกันตัวผูขับขี่
การคํานวณเบี้ยประกันภัย
สูตรในการคํานวณเบี้ยประกันภัย เปนดังนี้
เบี้ยประกันภัยตามความคุม ครองหลัก = เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (ตารางที่ 1) X ผล
คูณของปจจัยของความเสีย่ งภัย (ตารางที่ 2) X อัตราเพิ่มความคุมครอง (ตารางที่ 3)
เชน รถยนต TOYOTA COROLLA ปายแดง เครื่องยนต 1800 CC. เปนรถที่ใชเปน
สวนบุคคล ผูเอาประกันภัยประสงคจะใหคุมครอง บจ. 200,000 บาท/คน 10 ลานบาท/ครั้ง ทส.
400,000 บาท/ครั้ง คุมครองตัวรถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม 400,000 บาท
เมื่ อ รถยนต ที่ เ อาประกัน ภั ย เป น รถยนต นั่ง ในการคิ ด คํ า นวณเบี้ ย ประกั น ภัย จึ งต อ ง
พิจารณาจาก ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนตนั่ง (กรมธรรมประเภทหนึ่ง) ซึ่งจะไดผลลัพธ ดังนี้

ตัวอยาง
เบี้ยประกันภัยพืน้ ฐาน (สมมติใหใชขั้นต่าํ )
คูณ ลักษณะการใชสวนบุคคล
คูณ ขนาดเครื่องยนต ต่ํากวา 2,000 CC
คูณ ไมระบุชื่อผูขับขี่
คูณ อายุรถยนต 1 ป
คูณ จํานวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท
คูณ กลุมรถยนต กลุม 4
คูณ บจ. 200,000 บาท
คูณ ทส. 400,000 บาท
ผลลัพธ(เบี้ยประกันภัยความคุมครองหลัก)

7,600
100 %
112%
100%
100 %
180 %
105 %
1.0055
1.0050
16,257

และหากผูเอาประกันภัยทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่จํานวน 2 คน โดยคน
ที่มีความเสี่ยงสูงอายุ 18 ป
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เบีย้ ประกันภัยความคุมครองหลัก
16,257
คูณ ระบุชื่อผูข ับขี่ อายุ 18 ป
95%
ผลลัพธ
15,444
และหากมีการซื้อความคุมครองตามเอกสารแนบทายเพิม่ เติม ดังนี้
- ร.ย.01 คุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไว 7 คน
(รวมผูขับขี่) โดยคุมครองคนละ 50,000 บาท/คน
- ร.ย. 03 การประกันตัวผูขบั ขี่ 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 ซึ่งเปนเบี้ยประกันภัยขั้นสูง
เบี้ยประกันภัยตาม ร.ย. 03 = 0.5% X 100,000 = 500 บาท ซึ่งเปนเบี้ยประกันภัยขั้นสูง
รวมเบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย = 600 + 500 = 1,100 บาท ฉะนั้นหนาตาราง
ในสวนเบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทายจะปรากฏ ดังนี้
(เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย 1,100 บาท)
ฉะนั้น เบี้ยประกันภัยสุทธิสาํ หรับการประกันภัยครั้งนี้ คือ 15,444 + 1,100 =
16,544 บาท ซึ่งเบี้ยประกันภัยสุทธินี้จะเปนฐานทีใ่ ชในการคํานวณอากรและภาษีมลู คาเพิ่มตอไป
หากการทําประกันภัยดังกลาว เปนการตออายุการประกันภัยและผูเอาประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 20% แลว สวนลด 20% นี้จะตองคิดคํานวณจากผลรวมของเบี้ย
ประกันภัยตามความคุมครองหลัก กับเบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทายหลังหักสวนลดความเสียหาย
สวนแรก สวนลดการประกันภัยโดยตรง และสวนลดกลุม (ถามี)
ฉะนั้น สวนลดในกรณีนี้ = 20 % X 16,544 = 3,308.8 บาท
หนาตารางในสวนของสวนลด จะปรากฏดังนี้
สวนลด : ความเสียหายสวนแรก - บาท ประวัติ ดี 3,308.8 บาท รวมสวนลด
3,308.8 บาท
เบี้ยประกันภัยสุทธิในกรณีนี้ = 15,444 + 1,100 - 3,308.8 = 13,235.2 บาท
ในการคิ ด คํ า นวณเบี้ ย ประกั น ภั ย สํ า หรั บ รถยนต ป ระเภทอื่ น ก็ ใ ช วิ ธี ก ารเช น เดี ย วกั น
กลาวคือ เมื่อรถยนตที่ทําประกันภัยเปนรถยนตประเภทใด ก็ใชตารางอัตราเบี้ยประกันภัยของรถยนต
ประเภทนั้นในการคิดคํานวณ โดยเริ่มคิดจากเบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลักกอน (หากเปนการ
ประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ใหเอาอัตราของอายุผูขับขี่คูณเปนตัวสุดทาย เพื่อหาสวนตางของเบี้ย
ประกันภัยระหวางการประกันภัยประเภทระบุชื่อ ผูขับขี่ กับ การประกันภัยประเภทไมระบุชื่อ ผูขับขี่ ได)
เมื่อไดเบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลักแลว (คิดตามสูตร เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
X อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ในสวนของลักษณะการใชรถยนต X อัตราเบี้ยประกันภัย
เพิ่มตามความเสี่ยงภัย ในสวนของขนาดรถยนต X อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ในสวน
ของอายุรถยนต X อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ในสวนของจํานวนเงินเอาประกันภัย X
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ในสวนของกลุมรถยนต X อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ความ
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คุมครอง X อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ในสวนของอายุผูขับขี่) จึงมาคิดเบี้ยประกันภัย
ตามเอกสารแนบทาย หลังจากนั้นจึงมาคํานวณสวนลดตามลําดับ ดังนี้
ก. กรณีเอาประกันภัยนอยกวา 3 คัน ใหนําผลลัพธเบี้ยประกันภัยที่คํานวณได หักดวย
สวนลดเบี้ยประกันภัยความเสียหายสวนแรก(ถามี) หักดวย สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี (ถามี) หรือ
บวกดวย สวนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี(ถามี) ผลลัพธคือเบี้ยประกันภัยสุทธิกอนคํานวณภาษีอากร
กรณีเอาประกันภัยตั้งแต 3 คันขึ้นไป ใหนําผลลัพธเบี้ยประกันภัยที่คํานวณไดแตละคัน หักดวย สวนลด
เบี้ยประกันภัยความเสียหายสวนแรก (ถามี) หักดวยสวนลดเบี้ยประกันภัยกลุม 10% ของเบี้ยประกันภัย
บวกดวย สวนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดี (ถามี) หักดวย สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติกลุม (ซึ่ง
คํานวณจากเบี้ยประกันภัยตออายุ สัญญาของรถยนตทั้ งกลุมหักดวยสิ นไหมที่เกิด ขึ้น ตามหลักเกณฑ
สวนที่เหลือนํามาเฉลี่ยเปนสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติกลุม และใหระบุเบี้ยประกันภัยสวนลดกลุมนี้ใน
ชองสวนลดประวัติดีในหนาตารางกรมธรรม) ผลลัพธคือเบี้ยประกันภัยสุทธิกอนคํานวณภาษีอากร
จากผลลั พ ธ ก อ นการคํ า นวณภาษี อ ากร ตามข อ ก หรื อ ข หากผู เ อาประกั น ภั ย
เอาประกั น ภั ย กั บ บริ ษั ท เองโดยตรง ไม ผ า นตั ว แทนหรื อ นายหน า บริ ษั ท สามารถลดส ว นลดเบี้ ย
ประกันภัยตามอัตราสูงสุดไมเกินอัตราที่นายทะเบียนกําหนด และใหระบุไวในชองสวนลดอื่น แลวจึงนํา
ผลลัพธที่ไดไปคํานวณภาษีอากร ในกรณีที่มีสวนลดอื่นดังกลาว กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทจัดทําไมตอง
พิมพรายการชื่อนายหนาหรือตัวแทนและหามบริษัทจายคาบําเหน็จ

คําสั่งนายทะเบียนที่ 14 / 2549 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549

