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กรอบการบรรยาย 

พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 
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เพ ือ่เป็นมาตรการทีใ่หก้ารคุ้มครองต่อชวีติร่างกายของมนุษย์ในอนาคต 
เพ ือ่เป็นมาตรการทางสงัคมทีมุ่่งใหค้วามช่วยเหลอืต่อผูป้ระสบภยัจากรถอย่างทนัท่วงท ี
เพ ือ่เป็นมาตรการทีใ่หผู้ม้ฐีานะทางสงัคมโดยเฉพาะเจา้ของรถเขา้มามสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพ ือ่เป็นมาตรการทางสงัคมเพ ือ่เสรมิสร้างสร้างจติส านกึความรบัผดิชอบแก่ผูข้บัข ีร่ถ 
เพ ือ่เป็นมาตรการทางสงัคมเพ ือ่บรรเทาโทษต่อผูข้บัข ีร่ถ 
เพ ือ่เป็นหลกัประกนัในการใหก้ารคุ้มครองต่อบุคคลทีส่ามเป็นส าคญั 
เพ ือ่เป็นกฎหมายทีส่่งเสรมิใหส้งัคมดูแลซึง่กนัและกนัโดยรฐัเป็นผูส้่งเสรมิผูก้ ากบัดูแล 

รูปแบบ : เป็นกฎหมายทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
หลกัสวสัดสิงเคราะห์ ; ไม่ต้องรอพสูิจน์ความรบัผดิ (No Fault) = ค่าเสยีหายเบ ือ้งต้น 
หลกัประกนัค ้าจุน    ; เม ือ่เป็นฝ่ายทีต้่องรบัผดิ (ค่าสนิไหมทดแทน) / รบัช่วงสทิธ ิ
หลกัการบรหิารจดัการ ; No Loss – No Profit 
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มกีารปรบัปรงุแกไ้ขรวม 5 ฉบบั 

รวมท ัง้ส ิน้ 47 มาตรา 

บทนยิาม : มาตรา 1 – 6 วา่ดว้ย ความหมายตา่งๆ  

หมวด 2 : มาตรา 20 - 32 วา่ดว้ย คา่สนิไหมทดแทน 

หมวด 3 : มาตรา 33 - 36 วา่ดว้ย กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั 

หมวด 4 : มาตรา 37 - 46 วา่ดว้ย บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล : มาตรา 47 วา่ดว้ย ขอ้ก าหนดการบงัคบัใช ้
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 เจา้ของรถ 

- ตอ้งท าประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ. (ม.7 และ ม.9) หากไมท่ ามโีทษปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท (ม.37)  

- หา้มน ารถทีไ่มม่ปีระกนัภยัตาม พ.ร.บ.มาใช ้(ม.11) หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท (ม.39)  

- เจา้ของรถหรอืผูใ้ชร้ถตอ้งเก็บรกัษาหลกัฐานแสดงการท าประกนัภยั เวน้แต ่รถคนัดงักลา่วไดจ้ดทะเบยีน 

 หรอื ช าระภาษปีระจ าปีแลว้ (ม.12) หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัไมเ่กนิ 1,000 บาท (ม.40)  

- เจา้ของรถทีไ่มท่ าประกนัภยัเมือ่เกดิเหตตุอ้งจา่ยคา่เสยีหายใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถ (ม.23(1)) 

 หากไมจ่า่ย กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัจะท าการจา่ย แลว้เรยีกคนืพรอ้มเงนิเพิม่ 20% (ม.26)             

 และถกูปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท (ม.37) และ ปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท (ม.39)  

ผูป้ระสบภยัจากรถ 

- ไดร้บัการคุม้ครองตอ่ชวีติ-รา่งกายหรอือนามยั ตามกฎหมายและกฎกระทรวงก าหนด (ม.20)  

- การไดร้บัการชดใชต้าม พ.ร.บ.ไมต่ดัสทิธกิารเรยีกรอ้งในทางแพง่ (ม.22)  

- คา่เสยีหายเบือ้งตน้ถอืเป็นสว่นหนึง่ของเงนิคา่สนิไหมทดแทนตาม ปปพ. (ม.25 วรรคสอง)  

- การขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ตอ้งรอ้งขอภายใน 180 วนั นบัแตว่นัทีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้ (ม.27) 

 - รถส าหรบั พระมหากษตัรยิ ์พระราชนิ ีพระรชัทายาท รถของส านกัพระราชวงั และรถของ 

   สว่นราชการฯ เป็นรถทีไ่ดร้บัการยกเวน้ใหไ้มต่อ้งท าประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ. (ม.8) 

- ไดร้บัการชดใชค้า่เสยีหายเบือ้งตน้ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัทีม่กีารรอ้งขอ (ม.25)  

- ผูใ้ดยืน่ค ารอ้งโดยทจุรติ หรอืแสดงหลกัฐานเท็จ มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 5 ปี หรอื ปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท  

   หรอื ท ัง้จ าท ัง้ปรบั (ม.45) 

 - ตอ้งจา่ยคนืคา่เสยีหายเบือ้งตน้ใหก้บับรษิทั หรอื กองทนุ ภายใน 7 วนั รวมถงึหนว่ยงานตาม ม.8 (ม.32) 
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 บรษิทัประกนัภยั 

- ตอ้งรบัประกนัภยัรถ ตาม พ.ร.บ. (ม.10) หากฝ่าฝืนโทษปรบั 50,000 – 250,000 บาท (ม.38)  

- ตอ้งรายงานการรบัประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ.ใหน้ายทะเบยีนทราบ (ม.10) หากฝ่าฝืนโทษปรบั 

   50,000 – 250,000 บาท (ม.38)  

- จดัต ัง้และถอืหุน้ใน บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดัขึน้ (ม.10 ทว)ิ หากฝ่าฝืนโทษ 

   ปรบั 50,000 – 250,000 บาท (ม.38) หรอื เพกิถอนใบอนญุาตประกอบธุรกจิประกนัภยั (ม.10 ตร)ี  

- ตอ้งแจง้การบอกเลกิกรมธรรมไ์ปยงันายทะเบยีน (ม.13) หากฝ่าฝืนโทษปรบัไมเ่กนิ 1,000 บาท (ม.40)  

- ตอ้งมกีารก าหนดและจา่ยคา่เสยีหาย ตาม พ.ร.บ.ใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถภายใน 7 วนั  

 (ม.14 และ ม.20 , ม.25) หากฝ่าฝืนโทษปรบั 10,000 - 50,000 บาท (ม.41)  

- จะยกเอาความไมส่มบรูณ์ในการออกกรมธรรม ์หรอื ความทจุรติ ความประมาทรา้ยแรงมาปฏเิสธในการ 

  จา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถไมไ่ด ้(ม.15 , ม.16 และ ม.17) ไมม่กีารก าหนดโทษไว ้

- ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การบอกเลกิกรมธรรมไ์ปยงัผูเ้อาประกนัภยั ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

และไมต่อ้งจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้หรอืคา่สนิไหมทดแทน (ม.16) 

- ตอ้งรบัผดิชอบตลอดอายกุรมธรรมถ์งึแมจ้ะมกีารโอนกรรมสทิธหิรอืเป็นผลของมรดก (ม.18) 

- มสีทิธไิลเ่บีย้เอาแกบ่คุคลทีก่ระท าละเมดิ หรอื ใหบ้คุคลหรอืผูป้ระสบภยัคนืเงนิทีจ่า่ยไปตามมาตรา 

   15 , 16 และ ม.17 (ม.31) 

- ตอ้งจา่ยเงนิสมทบใหแ้กก่องทนุทกุรอบสามเดอืนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของเบีย้ประกนัภยั (ม.35)  

  หากบรษิทัไมจ่า่ยเงนิสมทบตอ้งเสยีเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 2 ตอ่เดอืน (ม.36) 

- จา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ใหก้บัผูป้ระสบภยัทีอ่ยูใ่นรถประกนั และเฉลีย่จา่ยผูป้ระสบภยัทีอ่ยูน่อกรถ (ม.24) 
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 บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

- เป็นบรษิทัจ ากดั ตาม ปพพ. และเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัตามกฎหมาย (ม.10 ทว ิวรรค 3) 

- ตอ้งท าหนา้ทีต่ามวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย ดงันี ้(ม.10 ทว)ิ  

- ตอ้งจดัใหม้สีาขาไวบ้รกิารประชาชนครบทกุจงัหวดัท ัว่ประเทศ (ม.19 ฉ.3/2550) 

- บรกิารรบัค ารอ้งขอและจา่ยคา่สนิไหมทดแทน แทน ทกุบรษิทัประกนัภยั 

- รบัประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถเทา่น ัน้ (มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่ 2 มนีาคม  

   2542 ใหบ้รษิทักลางฯ รบัประกนัภยั ตาม พ.ร.บ. เฉพาะรถจกัรยานยนต)์ 

- ด าเนนิกจิการอืน่ตามหนงัสอืบรคิณหส์นธกิ าหนด 
กรมการขนสง่ 

- ตอ้งตรวจสอบการมปีระกนัภยัรถกอ่นรบัจดทะเบยีน หรอื รบัช าระภาษรีถยนตป์ระจ าปี จงึจะรบัจด 

  ทะเบยีน หรอื รบัช าระภาษปีระจ าปีได ้(ม.19) หากละเวน้ จะมโีทษทางปกครอง  

พนกังานสอบสวน  (ประกาศกรมการประกนัภยั เร ือ่ง มอบหมายใหเ้ปรยีบเทยีบปรบั ตาม พ.ร.บ. ลว.7-8-41 และ 11–2-47)  

- เปรยีบเทยีบปรบั ผูฝ่้าฝืนไมท่ าประกนัภยัรถตาม พ.ร.บ. (ม.7 และ ม.9) ไมเ่กนิ 10,000 บาท (ม.37)  

- เปรยีบเทยีบปรบั ผูฝ่้าฝืนน ารถทีไ่มม่ปีระกนัภยัตาม พ.ร.บ. มาใช ้(ม.11) ไมเ่กนิ 10,000 บาท (ม.39)  

- เปรยีบเทยีบปรบั เจา้ของรถหรอืผูใ้ชร้ถทีไ่มแ่สดงหลกัฐานแสดงการท าประกนัภยั ไมเ่กนิ 1,000 (ม.40) 

- เปรยีบเทยีบปรบั บรษิทัทีไ่มร่บัประกนัภยัรถ (ม.10) 50,000 – 250,000 บาท (ม.38)  

คร ัง้ที ่1 = 500  / คร ัง้ที ่2 = 1,000 / คร ัง้ที ่3 = 5,000 / คร ัง้ที ่4 = 10,000 บาท  

คร ัง้ที ่1 = 500  / คร ัง้ที ่2 = 1,000 / คร ัง้ที ่3 = 5,000 / คร ัง้ที ่4 = 10,000 บาท  

คร ัง้ที ่1 = 50,000  / คร ัง้ที ่2 = 125,000 / คร ัง้ที ่3 = 187,000 / คร ัง้ที ่4 = 250,000 บาท  

คร ัง้ที ่1 = 200  / คร ัง้ที ่2 = 400 / คร ัง้ที ่3 = 800 / คร ัง้ที ่4 = 1,000 บาท  
ประสิทธ์ิ  ค  ำเกิด 
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 กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั 

- ตอ้งจดัต ัง้กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัเพือ่เป็นทนุส าหรบัจา่ยคา่เสยีหายใหแ้กผู่ป้ระสบภยั (ม.33)  

- ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นกองทนุทดแทน ไดแ้ก ่คปภ. (ม. 34) 

- ท าการจา่ยเฉพาะคา่เสยีหายเบือ้งตน้ ใหก้บัผูป้ระสบภยั ตาม ม.23 

1. รถน ัน้ไมม่ปีระกนัภยั และเจา้ของรถไมย่อมจา่ย 

2. รถน ัน้ไมอ่ยูใ่นความครอบครองของเจา้ของรถ เพราะถกูยกัยอก ฉอ้โกง ฯลฯ และ 

    เจา้ของรถไดแ้จง้ความไวแ้ลว้ 

3. รถน ัน้ไมม่ผีูแ้สดงตนเป็นเจา้ของและมไิดจ้ดัใหม้กีารประกนัภยั 

4. รถน ัน้มผีูข้บัขีห่ลบหนไีป หรอืไมท่ราบวา่รถคนัใดกระท าใหเ้กดิความเสยีหาย 

5. บรษิทัประกนัภยัไมจ่า่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 

6. รถทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตาม ม.8 

- ด าเนนิการเรยีกคนืเงนิทีจ่า่ยตาม ม.23(1),(3),(4),(5) พรอ้มเงนิเพิม่ 20% ของจ านวนเงนิคา่เสยี 

  หายเบือ้งตน้ทีจ่า่ยไปแลว้คนื (ม.26) 

- การขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากกองทนุตอ้งมสี าเนาบนัทกึประจ าวนัของพนกังานสอบสวนเสมอ (ม.35) 

- ตอ้งจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ภายใน 7 วนั โดยไมต่อ้งรอการพสิจูนค์วามรบัผดิ (ม.25) 

- ยดึรถทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตาม ม.23(1),(3) จนกวา่เจา้ของรถจะจา่ยคา่เสยีหายแลว้ (ม.28) 

- ขายทอดตลาด รถทีย่ดึ ม.28 เพือ่น าเงนิคนืกองทนุทีเ่หลอืสง่คนืเจา้ของหรอืกระทรวงการคลงั (ม.29,30) 

- ไลเ่บีย้เรยีกคนืเงนิทีจ่า่ยไปจากผูก้ระท าผดิหรอืจากหนว่ยงานเจา้ของรถ ตาม ม.8  (ม.31)  
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ผูท้ ีม่หีนา้ทีท่ าประกนัภยั 

- เจา้ของรถ (ผูถ้อืกรรมสทิธิ)์ 

- ผูเ้ชา่ซือ้รถ (ผูค้รอบครองรถ) 

- เจา้ของรถทีน่ ารถจดทะเบยีนตา่งประเทศ 

   เขา้มาใชใ้นประเทศ 

รถทีต่อ้งท าประกนัภยั 

- รถยนตท์กุชนดิทกุประเภทตามกฎหมาย วา่ดว้ยรถยนต ์ การขนสง่ทางบก รถยนตอ์ืน่ 

      ทีม่ไีวใ้ชไ้มว่า่จะเดนิดว้ยก าลงัเครือ่งยนตห์รอืไฟฟ้าก็ตาม  

รถทีไ่ดร้บัการยกเวน้ 
ไมต่อ้งท าประกนัภยั 

-รถส าหรบัพระมหากษตัรยิ ์รชัทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนรถของส านกัพระราชวงั  

-รถของกระทรวง ทบวง กรม รถของสว่นราชการ รถขององคก์รรฐัธรรมนญู 

บทก าหนดโทษ 

- เจา้ของรถ ไมท่ าประกนัภยั มโีทษปรบั ไมเ่กนิ 10,000 บาท 

- ผูท้ ีน่ ารถไมม่ปีระกนั พ.ร.บ.มาใช ้ปรบั ไมเ่กนิ 10,000 บาท 
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ผูท้ ีม่หีนา้ทีร่บัประกนัภยั 

- บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

- บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั (เฉพาะ จยย) 

บทก าหนดโทษ 

- บรษิทัประกนัภยัใด ไมร่บัประกนัภยัรถ มโีทษ 

      ปรบัต ัง้แต ่50,000 บาท ถงึ 250,000 บาท  

      หรอืเพกิถอนใบอนญุาตการรบัประกนัภยัรถยนต ์

อตัราเบีย้ประกนัภยั 

- อตัราเบีย้ประกนัภยัทีเ่จา้ของรถตอ้งจา่ยเป็นตามกฎหมาย 

     (นายทะเบยีน) ก าหนด 

- แยกคา่เบีย้ประกนัภนัเป็นสองกลุม่   คอื  

      ส าหรบัรถยนต ์ กบั รถจกัรยานยนต ์

- แยกเป็นเบีย้ส าหรบัรถยนตส์ว่นบคุคล   

      และ รถยนตโ์ดยสารหรอืรถรบัจา้ง 
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“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

ปรบัปรงุแกไ้ข   
ปี 2559  

มผีลเกดิเหตุ
ต ัง้แต ่ 

1 เมษายน 2559 

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวติร่างกาย 
- กรณีบาดเจบ็ไม่เกิน  80,000 บาท 
-  กรณีเสียชีวติ/ทุพพลภาพ / สูญเสียอวยัวะ 
แขน-ขา-ตา ทั้งสองข้าง หรือ ข้างใดข้างหน่ึง 
รวมกัน เท่ากับสองข้าง 300,000 บาท 

- สูญเสียอวยัวะ ข้างเดียว หรือ อวยัวะอื่นใด 
                          250,000 บาท 

- สูญนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 200,000 บาท 

- เงนิชดเชย IPD วนัละ 200 บาท   
                          (สูงสุดไม่เกิน 20 วนั) 

ค่าเสียหายเบือ้งต้น 
-  กรณีบาดเจบ็         30,000  บาท  
-  กรณีเสียชีวติ/อวยัวะ /ทุพพลภาพ 
                                 35,000 บาท 

การปรบัปรงุอตัราเบีย้ประกนัภยัและความคุม้ครอง 
(ตามหลกั No Loss-No Profit) 
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“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 
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ประเภทของความคุม้ครอง 

ความคุม้ครอง 

1. ส าหรบัผูข้บัขี ่รถประกนัทีเ่ป็นฝ่ายผดิ    1.1 บาดเจ็บ ไมเ่กนิ 30,000 บาท 

                            1.2 สญูเสยีอวยัวะ หรอื ทพุพลภาพถาวร หรอื เสยีชวีติ 35,000 บาท 

                         ท ัง้นีร้วมขอ้  1.1 + 1.2 แลว้คุม้ครอง ไมเ่กนิ 65,000 บาท 

ท ัง้นีร้วมขอ้ 2.1+2.2+2.3 แลว้คุม้ครองสงูสดุ 304,000 บาท ตอ่คน 

- คุม้ครองเฉพาะความเสยีหายตอ่ ชวีติ - รา่งกายหรอือนามยั ของบคุคล 

- คุม้ครองทกุคนรวมถงึผูข้บัขีร่ถทีก่ระท าประมาท / ไมม่ใีบขบัขี ่/ ดืม่สรุา 

- แยกความคุม้ครองระหวา่งผูข้บัขีร่ถทีก่ระท าประมาท กบั ผูท้ ีถ่กูกระท า (ผูโ้ดยสาร - บคุคลภายนอก) 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสาร หรอื บคุคลภายนอก  

                         2.1 บาดเจ็บ                                                                          ไมเ่กนิ 80,000 บาท 

                         2.2 สญูเสยีอวยัวะ หรอื ทพุพลภาพถาวร หรอื เสยีชวีติ  200,000 – 300,000 บาท 

                         2.3 คา่ชดเชยรายวนั (IPD) วนัละ 200 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 20 วนั          4,000 บาท 

การจา่ยคา่เสยีหาย 

- บรษิทัประกนัภยัตอ้งจา่ย ภายใน 7 วนั 

บทลงโทษ 

   - ผูใ้ดยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัคา่เสยีหายเป็นเท็จ มโีทษ 
จ าคกุไมเ่กนิ 5 ปี ปรบั 100,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 
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รถคันท่ีเกิดเหต ุ

ไมม่ีประกันภัย 

มีประกันภัย 

เจ้าของรถ / หน่วยงาน 

  การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหาย 

ส านักงานกองทนุ  

บริษัทประกันภัย 

บริษัท  กลางฯ 
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บทบาทและหน้าท่ี คือ การให้บริการ 

รับค าร้อง และ จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. 

ด าเนินการเก่ียวกับการประกันภัยรถผา่นแดน 

จัดต้ังตามกฎหมาย บริษัทประกันวินาศภัยถือหุ้น  

สาขาท่ัวทิศ   
รับผดิชอบผูป้ระสบภัย 

ร่วมให้บริการ 

แทนบริษัทประกันภัย 

(Thai National Bureau of Insurance ) 

รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ตาม พ.ร.บ. 
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วิสัยทัศน์ 
                              เป็นสญัลกัษณ์ของ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  

                                 เป็นผูน้ าในดา้นบรกิารและความปลอดภยัทางถนน 

                         ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในระดบัมาตรฐานสากล 

อดุมการณ์บรษิทั 
“ ต ัง้ม ัน่ในคณุธรรม และความถกูตอ้ง 

มุง่ม ัน่ในบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
ยดึม ัน่ในความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

เชือ่ม ัน่ในคณุคา่ของคน ” 

นโยบายคณุภาพ 
มุง่ม ัน่พฒันาคณุภาพสูค่วามเป็นเลศิในบรกิาร 

ดา้นการจดัการสนิไหมทดแทนและดา้นการรบัประกนัภยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพือ่ความพงึพอใจสงูสดุแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 

ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง เป็นกลางและเป็นธรรม 

                             “ สาขาท ัว่ทศิ  รบัผดิชอบผูป้ระสบภยั  รว่มใหบ้รกิาร ” 

รับพระราชทานรางวลั 
เทพทองครัง้ที ่19   ปี 

2550 

รางวลั ผูบ้ าเพ็ญประโยชน ์
ตอ่ธรุกจิประกนัภัย 

ปี 2547 
รางวลั ผูบ้ าเพ็ญประโยชน ์ตอ่
สาธารณชนดา้นประกนัภัย 

ปี 2549 

รางวลั จรรยาบรรณดเีดน่ 
ปี 2547 

รางวลั ผูบ้ าเพ็ญประโยชน ์
ตอ่ธรุกจิประกนัภัย 

ปี 2548 

รางวลั บคุคลดเีดน่  ทมีผีลงานในการ
รณรงคป้์องกนัอบุตัภิัย 

ปี 2549 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบั และ 

สง่เสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั 
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1. ควบคมุก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทประกนัภัย 

2. ยดึรถทีไ่มม่ปีระกนัภัย / รถทีไ่มม่ผีูแ้สดงตนเป็นเจา้ของ 

4. เรยีกคนืเงนิคา่เสยีหายจากเจา้ของรถ / บรษัิทประกนัภัย 

       5. ดแูลเงนิกองทนุ 

6. ท าการจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ ใน 6 กรณ ี(มาตรา 23) ดังนี ้

ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย 

1) กรณีรถทีไ่มม่ปีระกนัภยัและเจา้ของรถไมย่อมจา่ยคา่เสยีหาย 

2) กรณีรถทีถ่กูลกัทรพัย ์และเจา้ของรถไดแ้จง้ความไวแ้ลว้ 

3) กรณีรถน ัน้ไมม่ผีูแ้สดงตนเป็นเจา้ของและรถน ัน้ไมม่ปีระกนัภยั 

4) กรณีชนแลว้หน ีหรอื ไมท่ราบวา่รถคนัใดกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

5) กรณีบรษิทัประกนัภยัไมย่อมจา่ยหรอืจา่ยไมค่รบจ านวน 

6) กรณีจากรถทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมปีระกนัภยั 

3. ท าการขายทอดตลาดรถทีท่ าการยดึตาม 2 

หน้าท่ีตาม พ.ร.บ. 



“ การประกนัภยั เป็นการเฉลีย่ความเสยีหาย ทีเ่กดิข ึน้กบับุคคลหนึง่ไปยงับุคคลอืน่ โดยมผีูร้บั
ประกนัภยัท าหน้าทีก่ระจายความเสี่ยงภยัระหว่างผูเ้อาประกนัภยัท ัง้หมด ดว้ยการใหผู้เ้อา
ประกนัภยัจา่ยเงนิจ านวนเล็กนอ้ย ซึง่เรยีกว่า “เบีย้ประกนัภยั” ใหผู้ร้บัประกนัภยัเก็บรวบรวมไว้
เป็นเงนิกองกลาง เมือ่มผีูเ้อาประกนัภยัไดร้บัความเสยีหายจากเหตุการณ์ทีเ่อาประกนัภยัผูร้บั
ประกนัภยัก็จะน าเงนิกองกลางน ัน้ไปชดใชใ้หต้ามจ านวนทีไ่ดต้กลงกนัไว ้” 

ผูเ้อาประกนัภยั 

ผูเ้อาประกนัภยั 

บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

รบัเงนิคา่เบีย้ประกนัภยั 

บรหิารเงนิคา่เบีย้ประกนัภยั 

ตัวแทน/นายหน้า 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



เป็นสญัญา 
ตา่งตอบแทน 

- เป็นความเสีย่งภยั
ในวตัถุทีเ่อาประกนั 
เ ช่ น  ชี ว ิ ต แ ล ะ
สุขภาพ ทรพัย ์ส ิน 
หรือ ค ว าม ร ับ ผิด 
ชอบตามกฎหมาย
ตา่ง ๆ 

- เ ป็ น ส ั ญ ญ า ที่
อาศยัเหตใุนอนาคต
อนัไมแ่นน่อน 
 

เป็นสญัญา 
เสีย่งภยัหรอื 
เสีย่งโชค 

- เ ป็นหล ักฐานว่า 
ไดม้กีารท าสญัญา
ก ัน จ ร ิ ง  แ ล ะ ใ ช้

ฟ้องร้องบงัคบัคดี
กนัได ้

- บรษิทัตอ้งส่งมอบ
กรมธรรมท์ีม่ขีอ้มูล
สมบูรณ์ใหก้บัผูเ้อา
ประกนัภยั 

เป็นสญัญา 
ทีต่อ้งมหีลกัฐาน 
เป็นหนงัสอื 

 ลักษณะของสัญญาประกันภัย 

- คูส่ญัญาท ัง้2 ฝ่าย 
ต่างมหีนีซ้ ึง่กนัและ
กนั ที่จะต้องช าระ 
“ หนี้ ”  ข อ งผู ้ เ อ า
ประกนัภยั 

- เ ป็ น ส ัญญาต่ า ง
ตอบแทนที่ไม่เท่า
เทยีมกนั เพือ่ใหเ้กดิ
ความยตุธิรรมแกท่ ัง้
สองฝ่าย 
 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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เพิม่เบี้ย 

ผูเ้อาประกนัภยั ตวัทรพัย ์ ท าประกนั 

(จา่ยเบี้ย) 

เกิดเหตุ 

ไม่เกิดเหตุ 

บ.ประกนัภยั 

ส่วนลดเบี้ย 

ชดใช่ค่าสม. 

เรียกรอ้ง 

ปิดเรื่อง 

จา่ยสนิไหมทดแทน 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

 ลักษณะของสัญญาประกันภัย 
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“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



หมายถึง ; ข้อก าหนดในกรมธรรมป์ระกันภัยท่ีมไีว้ให้คู่สัญญา
ท้ังสองฝ่ายต้องถือปฏิบัติตาม   เง่ือนไข 

ลักษณะของเง่ือนไข 

 เง่ือนไขบงัคับก่อน  เง่ือนไขบงัคับหลัง ผลของสญัญา 

 ข้อก าหนดท่ีจะก่อให้เกิดผลตามสัญญา
ซ่ึงจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือเหตุการณ์ใน

อนาคตท่ีไม่แน่นอนน้ันได้เกิดข้ึนเสียก่อน 

ข้อก าหนดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาเม่ือ
เกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้ว              

ตามท่ีมีการระบไุว้ในสัญญา 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

เหตทุ ีต่อ้งชดใช้

น ัน้ตอ้งมวีนิาศ
ภยัหรอืเหตุ
อยา่งอืน่เกดิขึน้
ตามทีร่ะบไุวใ้น
สญัญา 

เหตใุนอนาคต
น ัน้ตอ้งเป็นเหตุ
ทีไ่มแ่นน่อน 

วนิาศภยัน ัน้
ตอ้งเป็นเหตใุน
อนาคต 

เป็นสญัญาใชค้า่
สนิไหมทดแทน
หรอืใชเ้งนิ
จ านวนหนึง่ให ้

เหตทุีไ่มแ่นน่อน
น ัน้ตอ้งเป็นเหตุ
ทีเ่ก ีย่วกบัความ
เสีย่งภยั 

- เง่ือนไขท่ัวไป  

- เง่ือนไขความคุ้มครอง 

- เง่ือนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง 

- เง่ือนไขเพิม่เติมพเิศษ 

 เง่ือนไขกรมธรรม ์          

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

องคป์ระกอบความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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หลักฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ต้องมตีาม ปพพ.ม.867 ซ่ึง
หากไมม่ก็ีจะไม่สามารถฟ้องร้องกันได้ โดยก าหนดให้บริษัท
ผูร้ับประกันภัยต้องออกให้กับผูเ้อาประกันภัยเก็บรักษาไว้ 

- ต้องมลีายมอืช่ือผูม้อี านาจของผูรั้บประกัน 

กรมธรรม์ 

- ต้องระบรุายการท่ีตรงตามสัญญาท่ีเอาประกันภัย 

- ต้องมรีายการมาตรฐานครบ 11 รายการ 
- แบบกรมธรรม์ต้องได้รับการรับรองจาก คปภ. 

หมายถึง : 

องค์ประกอบของกรมธรรม์ 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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     เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัตกลงท าประกนัภยัและกรอกใบค าขอเอาประกนัภยั พรอ้มท ัง้ช าระเบีย้ประกนัภยั
ครบถว้นแลว้ บรษิทัก็จะออกกรมธรรมป์ระกนัภยัให  ้ ดงัน ัน้ เป็นหนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยัทีจ่ะตอ้งอา่น
กรมธรรมป์ระกนัภยัโดยละเอยีด เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการหรอืไม่ และศกึษา
เงือ่นไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัพรอ้มท ัง้หนา้ทีแ่ละสทิธปิระโยชนท์ีพ่งึจะไดร้บั องคป์ระกอบของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัซึง่ประกอบไปดว้ย 

      1. ประเภทหรอืแบบของการเอาประกนัภยั  
                 เป็นการระบวุา่เป็นการเอาประกนัเกีย่วกบัอะไรตามแบบและประเภทของความเสีย่งภยั เชน่ 
กรมธรรมก์ารประกนัภยัขนสง่ และ ภยัทางทะเล / กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั / กรมธรรมป์ระกนัภยั
เบ็ดเตล็ด / กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์เป็นตน้ โดยแตล่ะแบบของกรมธรรมน์ ัน้อาจมกีารแยกยอ่ยลง
ไปอกี เชน่ กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัท ัว่ไป , กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั , กรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั , กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เป็นตน้ แบบและประเภทของ
ความเสีย่งภยั เป็นตน้ 

   2. หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
               ซึง่เป็นรายละเอยีดทีแ่สดงใหผู้เ้อาประกนัภยัไดท้ราบวา่ เมือ่บรษิทัตกลงท ากรมธรรม์
ประกนัแลว้ จะระบรุายละเอยีดตา่งๆ ท ัง้ 11 รายการมาตรฐาน 
       3. เง ือ่นไขกรมธรรม ์ 
               ซึง่จะระบถุงึรายละเอยีดของความคุม้ครองหลกั และ ขอ้ยกเวน้ และ เง ือ่นไขในการปฏบิตั ิ
ระหวา่งกนัของผูเ้อาประกนัภยั กบับรษิทัผูร้บัประกนัภยั 

    4. เอกสารแนบทา้ยสญัญา  
              ซึง่เป็นเอกสารเพิม่เตมิจากเงือ่นไขของกรมธรรมห์ลกั  ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดจ้ดัท าเพิม่เตมิ 
หรอื อาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูใดโดยการท าสลกัหลงัเพิม่เตมิ  
    

   กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 
ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 

30 พฤษภาคม 2560 

รายการมาตรฐานในกรมธรรม ์

1. รายละเอียดของวัตถท่ีุเอาประกันภัย 

1 

2. ประเภทของการประกันภัย 

2 

4. มลูค่าหรือราคาของส่ิงท่ีเอาประกันภัย 

4 

5. จ านวนอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 

5 

6. เวลาเร่ิม - ส้ินสดุ ของการประกันภัย 

6 

7. ช่ือ - ท่ีอยู่ของผูเ้อาประกันภัย 

7 

8. ช่ือ - ท่ีอยู่ของผูรั้บประกันภัย (บริษัท) 

8 

9. ช่ือผูรั้บผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

9 

10. วันท่ีท าสัญญา 

10 
11. สถานท่ีท่ีท าการประกันภัย / วันท ากรมธรรม์ 

11 

3. วงเงินท่ีเอาประกันภัย 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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 รปูแบบ กรมธรรมค์ุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ ม ี2 รปูแบบ 

 Online Real-Time System 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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http://www.starmicronics.com/printers/printers_pages/thermal/TSP100.php


การประกันภัยรถยนต์ 

ภาคบงัคับ 

การประกันรถยนต์ 

ภาคสมคัรใจ 

- กฎหมายบังคับให้ต้องท า (พ.ร.บ.) 

- คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บ / เสียชีวิต 

- ก าหนดวงเงินไว้ชัดเจน 

- เจ้าของรถสมัครใจ 

- วงเงินข้ึนอยู่กับความพอใจ 2 ฝ่าย 

- คุ้มครองทรัพย์สิน / บาดเจ็บ / เสียชีวิต 

ประเภท หน ึง่ 
ประเภท สอง 
ประเภท สาม 

ประเภท คุ้มครองทรพัย์สนิ 

รถยนต์ จักรยานยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ 

ประเภท คุ้มครองเฉพาะภยั 

สว่นขยายความคุม้ครองตอ่จาก พ.ร.บ. 

พ.ร.บ. 

สมคัรใจ 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 
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304,000 
65,000 

จ านวนเงิน 
รถประกันภัย รถคู่กรณี 

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ชีวิต/ร่างกาย ชีวิต/ร่างกาย 

ความเสยีหาย 

พ.ร.บ. 

ประเภท 1 

รถหาย 

ไฟไหม ้
100,000 

ประเภทการประกนัภยัรถยนต ์
Motor Insurance 

ประเภท 2 

ประเภท 3 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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 พ.ร.บ. จราจรทางบก  

พ.ร.บ. คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ  

เป็นกฎหมายว่าด้วยการใช้รถใช้ถนนเพือ่ความปลอดภัยของประชาชนซ่ึงเป็น

มาตรการป้องกันการเกิดเหตหุรือความเสียหายท่ีอาจจะมข้ึีน (๑๖๓ มาตรา) 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองต่อผูป้ระสบภัยอันเกิดจากการใช้รถเพือ่

บรรเทาผลร้ายหรือค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของคน (๔๗ มาตรา) 

ความสัมพนัธ์กัน 

การใช้รถ-ใช้ถนน ต้องเป็นไปตาม กฎจราจรผูใ้ดฝ่าฝืนไม่กระท าตามถือว่าเป็นความผดิหรือ

ฝ่ายท่ีต้องรับผดิ และจากผลสรปุจาก พ.ร.บ. จราจรสรปุว่าฝ่ายใดผดิก็ให้ฝ่ายผดิต้องชดใช้

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถโดยให้บริษัทประกันภัยท่ีรับประกันไว้

เป็นผูรั้บผดิชอบแทนตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ (ความรับผดิในทางแพง่) 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 
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30,000- 65,000 

ความคุ้มครอง 

จ านวนเงิน 
รถประกันภัย คู่กรณี 

ผูขั้บข่ี      ผูขั้บข่ี   ผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสาร บคุคล 

ภายนอก 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 

304,000 
254,000 
204,000 
84,000- 

ละเมดิ/ 

เมือ่มผีลสรุป 

คดีความ 

ว่าผูขั้บขี่รถประกัน

ผดิ 

ไม่รอผลคดี/

ละเมดิ/ 

ตามสัญญา 

(ฝ่ายผดิ) 

บคุคลท่ีสาม 

บจ.ไมเ่กิน30,000. 
เสียอวัยวะ/ทพุพลภาพ/ตาย 

35,000. 

X ฝ่ายถูก 

ความคุม้ครอง 
การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ค่าเสียหายเบื้องต้น ส่วนเกินเบื้องต้น 

บาดเจ็บ/

ค่าชดเชย 

- เป็นการส ารองจ่ายข้ันต้น  
เสียชีวิต/พกิาร 

ทพุพลภาพ 
บาดเจ็บ 

สญูเสียอวัยวะ/

ค่าชดเชย 

เสียชีวิต/

ค่าชดเชย 

รวมแล้วไม่เกิน 

65,000.-  

- ผูป้ระสบภัยทกุคนอันเกิดจากรถ 
- ไมต้่องรอพสิจูน์ความรับผดิ 

- เป็นประกันค ้าจนุ 
- ส าหรับบคุคลท่ี 3 

ไม่เกิน  

30,000.- 

- เมือ่พสิจูน์ความรับผดิแล้ว  

35,000.- 
รวมเบ้ืองต้นและ 

เงินค่าชดเชย 

84,000.- 

รวมเบ้ืองต้น และ 

เงินค่าชดเชย 

304,000.- 

รวมเบ้ืองต้นและ 

เงินค่าชดเชย 

304,000.- 

อายุความการใช้สิทธิ  - จากบคุคลท่ัวไป 1 ปี 
 - จากบริษัทผูรั้บประกันภัย 2 ปี 

 - ไมรู่้ผลคดี จาก พ.ร.บ. 180 วัน 

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. 
ความคุม้ครอง 

การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 
ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 

30 พฤษภาคม 2560 

คุม้ครองเฉพาะความเสยีหายตอ่ชวีติ – รา่งกาย หรอื อนามยั และเงนิชดเชยรายวนั  

      คา่เสยีหายเบือ้งตน้ 
1. กรณีบาดเจ็บ             
           คา่รกัษาพยาบาล                                                            ไมเ่กนิ    30,000  บาท  
2. กรณีเสยีชวีติ / สญูเสยีอวยัวะ / ทพุพลภาพถาวร                                   
           คา่เสยีหาย - คา่ปลงศพ                                                  จ านวน    35,000  บาท 
      *ท ัง้นีห้ากเสยีหายท ัง้ สองกรณี 1+2                        รวมแลว้ไมเ่กนิ    65,000  บาท 

ทกุกรมธรรมท์ ีย่งัมผีลความคุม้ครอง   
ทีเ่กดิอบุตัเิหตตุ ัง้แต ่ 1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไปใหใ้ชค้วามคุม้ครองใหมด่งันี ้

      คา่สนิไหมทดแทน (รวมคา่เสยีหายเบือ้งตน้) 
1. กรณีบาดเจ็บแกร่า่งกาย - อนามยั             
           ตามความเสยีหายจรงิไมเ่กนิ                                            ไมเ่กนิ    80,000  บาท  
2. กรณีเสยีชวีติ / สญูเสยีอวยัวะ / ทพุพลภาพถาวร                                   
            สญูเสยีนิว้มอื-นิว้เทา้ต ัง้แตข่อ้นิว้ข ึน้ไป                            จ านวน   200,000  บาท 
            สญูเสยี ตา-มอื-แขน-ขา-เทา้ (1 ขา้ง) หรอือวยัวะอืน่ใด   จ านวน   250,000  บาท 
            สญูเสยี ตา-มอื-แขน-ขา-เทา้ (2 ขา้ง)                             จ านวน   300,000  บาท 
            ทพุพลภาพถาวร                                                            จ านวน   300,000  บาท 
            เสยีชวีติ                                                                         จ านวน   300,000  บาท            

      คา่ชดเชยรายวนั 
    กรณีการรกัษาเป็นผูป่้วยใน    
            เงนิชดเชยรายวนั วนัละ 200 บาท  รวมแลว้ไมเ่กนิ 20 วนั  ไมเ่กนิ      4,000  บาท 

หมายเหต ุ:  ผูข้บัขีร่ถทีเ่ป็นฝ่ายผดิจะไดร้บัการชดใชเ้พยีงคา่เสยีหายเบือ้งตน้เทา่น ัน้ (30,000-65,000บาท)  
                   สว่น ผูเ้สยีหายทีเ่ป็นผูโ้ดยสาร หรอื บคุคลภายนอกทีถ่กูกระท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย  
                   จะไดร้บัการชดใชต้ามความเสยีหายแตล่ะกรณี สงูสดุไมเ่กนิ 204,000,254,000,304,000 บาท 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 



การบาดเจ็บแกร่า่งกาย การเสยีชวีติ 
การสญูเสยีอวยัวะ/ทพุพลภาพถาวร 

คา่ชดเชยรายวนั 
กรณีผูป่้วยใน IPD 

คุม้ครองเฉพาะการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติของบคุคล 
ทีเ่กดิอบุตัเิหตจุากการใชร้ถ (ไมคุ่ม้ครองทรพัยส์นิ) 

ผูข้บัขี ่
ฝ่าย
ผดิ 

ไมเ่กนิ 
30,000 

บาท 

ผูโ้ดยสารหรอื
บคุคลภายนอก 

 
 

ไมเ่กนิ 80,000 

บาทตอ่คน 

ผูข้บัขี ่
ฝ่าย 
ผดิ 

 
 

 35,000 บาท 

ผูโ้ดยสารหรอื
บคุคลภายนอก 

 
 

 200,000 หรอื 250,000 

หรอื300,000 บาท 
ตอ่คน 

ผูข้บัขี ่
ฝ่าย
ผดิ 
 
ไม่

คุม้ครอง 

ผูโ้ดยสารหรอื
บคุคลภายนอก 

 
 

วันละ 200 บาท
สงุสดุไมเ่กนิ 

20 วัน 

สรปุ :  
วงเงนิความคุม้ครอง ต ัง้แต ่ 30,000 บาท ถงึ 304,000 บาท ขึน้อยูก่บัสถานะและความเสยีหายของผูป้ระสบภยั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

ลักษณะอาการและความเสียหาย 

จ านวนเงินความคุ้มครอง 

เสียชีวิต      สญูเสียน้ิว 

    เกิน 1 ข้อ 

ทพุพลภาพถาวร 

เสียอวัยวะ 2 ข้าง 
สญูเสียอวัยวะ 

1 ข้าง 

หรืออวัยวะอ่ืนใด 

ละเมดิ/ 

เมือ่มผีลสรุป 

คดีความ 

ว่าผูขั้บขี่รถประกัน

ผดิ 

ไม่รู้ผลคดี/เสียหาย

ฝ่ายเดียว/ไม่ทราบ

ว่าใครกระท า 

ความคุม้ครอง 
สวสัดสิงเคราะห ์กบั การประกนัค า้จนุ คา่สนิไหม

ทดแทน 

     ค่าชดเชย 

200,000 250,000 300,000 300,000 200X20 

=4,000 

ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 
บาดเจ็บ  

ไมเ่กนิ 30,000 บาท 
รวมแลว้  

ไมเ่กนิ 65,000 บาท 

   80,000 

บาดเจ็บ 

เสยีชวีติ/ทพุพลฯ/เสยีอวยัวะ 
35,000 บาท 

         ความหมายของการประกันภัย และเง่ือนไขกรมธรรม์ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



29  เมษายน  2552 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



     ข้อ 1. กรมธรรมน้ี์จะมผีลใช้บงัคับทันทีเมือ่ผูเ้อาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว 

Cash Before Cover 

บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

-  เป็นเงือ่นไขบงัคบักอ่นตามกฎหมาย 

- ตอ้งช าระเบีย้ กอ่น 
หรอื ตรง กบัวนัเร ิม่
คุม้ครองจงึจะมผีลบงัคบั 

- หากไดร้บักรมธรรม์
จากบรษิทัแลว้ บรษิทั
ตอ้งรบัผดิชอบถงึจะยงั
ไมช่ าระเบีย้ก็ตาม 

- ตอ้งช าระเบีย้ภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัเร ิม่
คุม้ครอง 

- หากเกนิก าหนด 15 วนั
ยงัไมช่ าระถอืวา่ ก/ธ น ัน้ 
ยกเลกิโดยบรษิทัไมต่อ้ง
มหีนงัสอืบอกกลา่ว 

 การช าระเบีย้ประกนัภยัใหแ้กต่วัแทน นายหนา้ พนกังาน ตลอดจนบคุคลที ่    
บรษิทัยอมรบัเสมอืนตวัแทนบรษิทัใหถ้อืวา่เป็นการช าระเบีย้ใหก้บับรษิทัแลว้ 

- ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจา่ยเบีย้ กอ่น หรอื                  

     ตรง กบัวนัทีเ่ร ิม่คุม้ครอง 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ข้อ 2. ค านิยามศัพท์ 
ผูป้ระสบภัย : รวมถึงทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภัยท่ีถึงแก่ความตาย 

หลักการพจิารณาว่าเป็นผูป้ระสบภัย  

1.มีบคุคลแสดงเจตนาน ารถมาใช้ และ ได้เข้าไปใช้รถนั้น 

2.ระหว่างการใช้รถน้ันได้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้รถนั้น 

3.มีภัยเกิดข้ึนท าให้มีผูไ้ด้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัย 
ขอ้ 3. การคุม้ครองผูป้ระสบภยั   

 3.1.1. ความเสยีหายตอ่รา่งกายหรอือนามยั แตไ่มถ่งึกบัสญูเสยีอวยัวะ 

 ตามความเสยีหายจรงิแตไ่มเ่กนิ 80,000 บาทตอ่หนึง่คน 

    - ทพุพลภาพถาวร , สญูเสยี แขน-ขา-มอื-ดวงตา สองขา้ง : 300,000 บาท 

    - สญูเสยี แขน-ขา-มอื-ดวงตา หนึง่ขา้ง , สญูเสยี อวยัวะอืน่ใด  

       หหูนวก-เป็นใบ-้ลิน้ขาด-อวยัวะสบืพนัธ-์จติพกิารอยา่งตดิตวั : 250,000 บาท 

    - สญูเสยีนิว้มอื-นิว้เทา้ ต ัง้แตข่อ้นิว้ข ึน้ไป กีน่ ิว้ก็ตาม : 200,000 บาท  

 3.1.2. ความเสยีหายตอ่รา่งกายหรอือนามยั ในกรณีหนึง่กรณีใด 

 ท ัง้นีห้ากมคีวามเสยีหายในหลายกรณี บรษิทัจะจา่ยจ านวนเงนิคุม้ครองทีส่งูกวา่ 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

ขอบเขตความหมายของการสูญเสยี 

 (1) ตาบอด : ตาบอดสนทิ มองไมเ่ห็นอยา่งสิน้เชงิถาวรไปตลอด 

ขอบเขตความหมายของการสญูเสยีตาม ขอ้ 3.1.2 

 (2) หหูนวก : สญูเสยีความสามารถในการไดย้นิตลอดไป ไมม่ทีางรกัษาใหห้ายได ้

 (3)  เป็นใบ ้: สญูเสยีความสามารถในการพดูไมส่ามารถสือ่ใหผู้ฟ้งัทราบ ความหมายได ้ 

                       รวมถงึลิน้ขาด 

 (4)  สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธ ์: สญูเสยีหรอืการถกูท าลายของอวยัวะสบืพนัธข์องชาย  

                      หรอืหญงิท ัง้ภายนอกภายใน 

 (5)  เสยีแขน ขา มอื เทา้ นิว้ หรอือวยัวะอืน่ใด :  

        - เสยีแขน - ขา - มอื - เทา้  : แขน-ขา-มอื-เทา้ ถกูท าลาย หรอื ถกูตดัออกต ัง้แตข่อ้ศอก 
หวัเขา่ ขอ้มอื ขอ้เทา้ และใหร้วมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของ แขน-ขา-มอื-เทา้ 
โดยถาวรสิน้เชงิ 

        - เสยีนิว้ : นิว้มอืหรอืนิว้เทา้ถกูท าลายกีน่ ิว้ก็ตาม โดยถกูตดัออกหนึง่ขอ้ขึน้ไป 

        - อวยัวะอืน่ใด : อวยัวะทีม่คีวามส าคญัไมย่ ิง่หยอ่นกวา่ แขน-ขา-มอื-เทา้-นิว้ เชน่ ตบั มา้ม 
ไต ปอด ไต ฟนัแทต้ ัง้แต ่5 ซีข่ ึน้ไป หรอือวยัวะอืน่ๆ ทีผู่ป้ระสบภยัสญูเสยีถกูท าลายลงแลว้จะ
กระทบตอ่การด ารงชวีติอยา่งปกตสิขุ 

 (6)  จติพกิารอยา่งตดิตวั : หมายถงึอบุตัเิหตนุ ัน้ท าใหผู้ป้ระสบภยัจติฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบ  

         จติผดิไปจากเดมิไมม่ทีางรกัษาใหห้ายได ้

 (7)  ทพุพลภาพอยา่งถาวร : ไมส่ามารถประกอบอาชพีการงานใดๆ ไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 



บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 
ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 

30 พฤษภาคม 2560 
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ” 

ขอ้ 3. การคุม้ครองผูป้ระสบภยั (ตอ่)   

 3.1.3. กรณีเสยีชวีติ : 300,000 บาทตอ่หนึง่คน 

 3.1.4. กรณีไดร้บัความเสยีหาย ตาม 3.1.1 และตอ่มาเสยีหายตาม 3.1.2 บรษิทัจะจา่ย 

            ตาม 3.1.2 แลว้แตก่รณี : 200,000 หรอื 250,000 หรอื 300,000 บาทตอ่คน   

            ไดร้บัความเสยีหายตาม 3.1.1 และตอ่มาเสยีหายตาม 3.1.2 และ 3.1.3  

             บรษิทัจะจา่ย 300,000 บาทตอ่คน 

 ท ัง้นี ้บรษิทัจะจา่ยจ านวนเงนิคุม้ครองทีส่งูสดุตอ่หนึง่คนรวมกนัแลว้ไมเ่กนิจ านวนทีจ่ ากดั
ความรบัผดิไมเ่กนิจ านวนเงนิสงูสดุตอ่คร ัง้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการที ่4 ของตาราง 

 3.1.5. กรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น บรษิทัจะจา่ย 

            เงนิชดเชยรายวนัๆละ 200 บาทตอ่วนั รวมกนัแลว้ไมเ่กนิ 20 วนั (ไมเ่กนิ 4,000 บาท) 

            (นอกเหนอืจากขอ้ 3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 , 3.1.4) 

 3.1.6. กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูเ้อาประกนัภยั หรอืบคุคลในครอบครวัผูเ้อาประกนัภยั  

            ทีม่ใิชผู่ข้บัขีท่ ีเ่ป็นฝ่ายผดิใหไ้ดร้บัความคุม้ครองตาม 3.1.1. - 3.1.5.  

 3.1.7. กรณีผูป้ระสบภยั เป็นผูข้บัขีร่ถเอาประกนัภยัและเป็นฝ่ายผดิ หรอืไมม่ผีูใ้ดตอ้ง 

            รบัผดิตามกฎหมายตอ่ผูข้บัขี ่บรษิทัจะจา่ยคา่สนิไหมทดแทนไมเ่กนิคา่เสยีหาย 

            เบือ้งตน้เทา่น ัน้ 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
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ขอ้ 3.1.5 

ใบรบัรองการรบัรกัษาตวัเป็น
คนไขใ้น 

 

- ทางโรงพยาบาลออกให้
ผูป้ระสบภยั 

- ผูล้งนามรบัรองเป็นเจา้หนา้ที ่
รพ. ที ่

        รบัผดิชอบ พ.ร.บ. หรอืผูร้บั
มอบอ านาจ 

 - ออกใหเ้มือ่หมออนุญาตให้
กลบับา้น 

- ผูป้ระสบภยัน าเอกสารนีต้ดิตอ่
บรษิทั 

เพือ่ขอรบัเงนิคา่ชดเชยตาม
จ านวนวนั 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
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ขอ้ 4. คา่เสยีหายเบือ้งตน้ (บจ 30,000 / ทพุพลภาพ-เสยีอวยัวะ-เสยีชวีติ 35,000) 

   - คา่เสยีหายตอ่ชวีติ / รา่งกายหรอือนามยั ของผูป้ระสบภยัอนั เนือ่งจาก 

      การใชร้ถ 

   - โดยไมต่อ้งรอการพสิจูนค์วามรบัผดิ  

   - เมือ่ผูป้ระสบภยัใชส้ทิธริอ้งขอ บรษิทัตอ้งจา่ยภายใน 7 วนั (ม.20) 

ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น  

- ต้องขอรับภายใน 180 วัน 

- ให้นับจากวันท่ีผูป้ระสบภัยเสียชีวิต หรือ  

- นับจากวันท่ีผูป้ระสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามยั แล้วแต่กรณี 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
 

          การตีความเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

 

ขอ้ 6. การส ารองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั และคา่ปลงศพ ในกรณีรถทีเ่อา
ประกนัภยัไวก้บับรษิทัประสบอุบตัเิหตชุนกบัรถอืน่ ซึง่มกีารประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถดว้ย เป็นเหตใุหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย บรษิทัตกลงจะส ารองจา่ย ใหแ้กผู่ป้ระสบภยั ซึง่
โดยสารมาในรถ หรอืก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงจากรถทีเ่อาประกนัภยัไวก้บับรษิทั  ดงันี ้ 

       6.1 คา่รกัษาพยาบาลตามใบเสร็จรบัเงนิ ไมเ่กนิ 80,000 บาท ตอ่หนึง่คน ส าหรบักรณีไดร้บับาดเจ็บ 

 6.2 คา่ทดแทน หรอืคา่ปลงศพ เป็นจ านวนเงนิ 200,000 หรอื 250,000 หรอื 300,000 บาท ตอ่หนึง่คน  

             ส าหรบักรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรอื ทพุพลภาพอยา่งถาวร 

      6.3 คา่ชดเชยรายวนักรณีเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น วนัละ 200 บาท  

             รวมไมเ่กนิ 20 วนั 

 6.4 ขอ้ 6.1 6.2  รวมกนัสงูสดุไมเ่กนิ ทีก่ าหนดใน ขอ้ 3.1.4 

ส าหรบัผูป้ระสบภยัทีเ่ป็นบุคคลภายนอกรถ บรษิทัและผูร้บัประกนัภยัรถอืน่จะร่วมกนัส ารองจ่ายค่า
รกัษาพยาบาล คา่ทดแทน หรอืคา่ปลงศพตามวรรคตน้ โดยเฉลีย่ฝ่ายละเทา่ๆ กนั 

เมือ่มกีารส ารองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทน หรอืคา่ปลงศพตามเงือ่นไขนีแ้ลว้ หาก
ปรากฏวา่อุบตัเิหตนุ ัน้เกดิจากความประมาทของผูอ้ ืน่ มใิชผู่ข้บัขีห่รอืผูโ้ดยสารรถทีเ่อาประกนัภยัไวก้บับรษิทัแลว้ 
บรษิทัมสีทิธทิ ีจ่ะไลเ่บีย้เอาคา่รกัษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั หรอืคา่ปลงศพทีบ่รษิทัไดส้ ารองจา่ยไป
คนืจากบรษิทัผูร้บัประกนัภยัรถทีเ่ป็นฝ่ายตอ้งรบัผดิตามกฎหมายน ัน้ 

ในทางกลบักนั หากบรษิทัผูร้บัประกนัภยัรถอืน่ ไดส้ ารองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั 
หรอืคา่ปลงศพใหแ้กผู่ป้ระสบภยัหรอืทายาทของผูป้ระสบภยัทีโ่ดยสารมา หรอืก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงจากรถทีต่นรบั
ประกนัภยัไว ้ หรอืผูป้ระสบภยัทีอ่ยูน่อกรถแลว้ และปรากฏวา่อุบตัเิหตนุ ัน้เกดิจากความประมาทของผูข้บัขี ่ หรอื
ผูโ้ดยสารทีเ่อาประกนัภยัไวก้บับรษิทัแลว้ บรษิทัตกลงจา่ยเงนิคา่รกัษาพยาบาล คา่ทดแทน คา่ชดเชยรายวนั หรอื
คา่ปลงศพคนืแกบ่รษิทัผูร้บัประกนัภยัรถอืน่น ัน้ ภายในก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  

 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

•                   หลกัเกณฑก์ารพจิารณา ก/ธ ขอ้ 6 

           1. รถทีเ่กดิอบุตัเิหตชุนกนัน ัน้ทกุคนัตอ้งมกีารประกนัภยั ตาม พ.ร.บ. 

2. ผูป้ระสบภยัน ัน้ตอ้งเป็นผูโ้ดยสาร ซึง่โดยสารมาในรถ        

    หรอืก าลงัข ึน้ก าลงัลงจากรถคนัทีเ่อาประกนัภยั และบคุคล 

    ภายนอก (ยกเวน้ผูข้บัขี ่: จา่ยเฉพาะคา่เสยีหายเบือ้งตน้) 

3. ใหบ้รษิทัประกนัภยัส ารองจา่ย คา่รกัษาพยาบาล  คา่ชดเชย 

    รายวนั คา่ปลงศพ ใหก้บัผูป้ระสบภยั ทีโ่ดยสารมาในรถ 

    ของตนเองทีไ่ดร้บัประกนัภยัไว ้(ยกเวน้คา่อนามยั) 

4. ใหบ้รษิทัประกนัภยั ส ารองจา่ย คา่รกัษาพยาบาล  คา่ชดเชยราย 

    วนั คา่ปลงศพ ใหก้บัผูป้ระสบภยัทีเ่ป็นบคุคลภายนอกรถโดยเฉลีย่ 

     ฝ่ายละเทา่ๆ กนั (ยกเวน้คา่อนามยั) 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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• แนวทางปฏบิตัใินการส ารองจา่ย 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

1. ใหบ้รษิทัประกนัภยัปฏบิตัติามหลกัส ารองจา่ยโดยเครง่ครดั (ถงึแมจ้ะรูว้า่ฝ่ายใด
ผดิหรอืฝ่ายใดถูกแล้วก็ตาม) บรษิทัฝ่าฝืนถอืว่าประวงิการจ่ายค่าสนิไหม
ทดแทน (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และ
ระยะเวลาทีถ่อืวา่เป็นการประวงิการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน หรอืการประวงิการ
คนืเบีย้ประกนัภยัของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ลงวนัที ่27 กนัยายน 2549)  

 

3. เอกสารทีใ่ชใ้นการเรยีกรอ้งจากบรษิทัฝ่ายผดิ มดีงันี ้

    3.1 เอกสารตามกฎกระทรวงก าหนด 

    3.2 ใบส าคญัจา่ย (CV) 

    3.3 ใบรบัเงนิส ารองจา่ย 

2.  ใหบ้รษิทัประกนัภยัฝ่ายผดิจา่ยคา่สนิไหมทดแทนคนื ภายใน 30 วนั นบัจากวนั   
ทีร่อ้งขอจากบรษิทัฝ่ายถูก ทีไ่ดส้ ารองจ่ายไปแลว้ (การถอืว่าฝ่ายใดผดิให้
ยดึถอืตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์ วธิจีา่ย และระยะเวลา
การจา่ยคา่สนิไหมทดแทน นอกเหนอืจากคา่เสยีหายเบือ้งตน้ ลงวนัที ่ 13 
มถินุายน 2546) 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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ใบรบัเงนิส ารองจา่ย 

  

1.ใหบ้รษิทัทีท่ าการส ารองจา่ย
ตอ้งใหท้างผูป้ระสบภยัหรอื
ทายาทลงชือ่กอ่นท าการ
จา่ยเงนิคา่สนิไหมทดแทน 

 

2.ใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการ
เรยีกรอ้ง     

คา่สนิไหมทดแทนคนืจากบรษิทั
ฝ่ายผดิ 

 

โดยบรษิทักลางฯ จะมกีารเพิม่
ขอ้ความ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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• แนวทางปฏบิตัใินการส ารองจา่ย 

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

4. กรณีผูป้ระสบภยัใดประสงคท์ีจ่ะเรยีกรอ้งจากบรษิทัประกนัภยั 

    ฝ่ายผดิ ใหบ้รษิทัแจง้ใหบ้รษิทัประกนัภยัฝ่ายถกูทราบเป็นลาย 

    ลกัษณอ์กัษร เพือ่ป้องกนัการจา่ยซ า้ซอ้น 

      4.1 ใหบ้รษิทัฝ่ายผดิมหีนงัสอื “ยนืยนัการจา่ยคา่สนิไหมทด 

              แทน” ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบกอ่นทีจ่ะท าการจา่ยโดยการ 

              สง่ FAX / e-mail 

      4.2  ใหบ้รษิทัอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งตอบรบัยนืยนัระหวา่งกนั ตาม  

              หนงัสอืยนืยนัการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน ภายใน 24 ช ัว่ 

              โมงในวนัเวลาทีท่ าการ หากไมต่อบกลบัภายในระยะเวลา 

               ทีก่ าหนดถอืวา่เป็นการยอมรบัถงึการจา่ยตามหนงัสอืน ัน้  

ประสทิธิ ์  ค าเกดิ 
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เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

 

 

หนงัสอืยนืยนัการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน 

  

1. ใชใ้นกรณีผูป้ระสบภยัประสงคไ์ป
ขอรบั  

       คา่สนิไหมทดแทนเอาจากบรษิทั
ฝ่ายผดิ                                 

-ฝ่ายผดิมภีาคสมคัรใจ 

-ฝ่ายผดิออกไปตรวจสอบ 

-ฝ่ายผดิรบัผดิชอบและตกลงจา่ย 

-ตอ้งไมไ่ดม้กีารบอกปดัตอ่ผูป้ระสบภยั 

 

2. ส าหรบับรษิทักลางฯ ในฐานะที่
ด าเนนิการ 

    แทน IOC ก็ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกนั
โดยมกีารเพิม่ขอ้ความใหเ้หมาะสม

ชดัเจน 
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คุม้ครองความเสยีหายตอ่ชวีติ – รา่งกาย หรอื อนามยั 

- กรณีบาดเจ็บแกร่า่งกายหรอือนามยั ไมเ่กนิ                      80,000   บาท 

- เสยีชวีติ / ทพุพลภาพ / สญูเสยีอวยัวะ  แขน-ขา-ตา  
   ท ัง้สองขา้ง หรอื ขา้งใดขา้งหนึง่ รวมกนัเทา่กบัสองขา้ง   300,000  บาท 

- สญูเสยีอวยัวะขา้งเดยีว หรอื อวยัวะอืน่ใด                       250,000   บาท 

- สญูเสยีนิว้มอืหรอืนิว้เทา้ ต ัง้แตข่อ้นิว้ข ึน้ไป                     200,000   บาท 

- เงนิชดเชย IPD วนัละ 200 บาท   (สงูสดุไมเ่กนิ 20 วนั)       4,000  บาท 

      คา่เสยีหายเบือ้งตน้ 
-  กรณีบาดเจ็บ            
           ไมเ่กนิ  30,000  บาท  
-  กรณีเสยีชวีติ / 
    อวยัวะ / ทพุพลภาพ                                   
                       35,000 บาท 

ทกุกรมธรรมท์ีย่งัคุม้ครอง 
ทีเ่กดิเหต ุ1 เมษายน  2559 เป็นตน้ไป 
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ขอ้ 8. การคุม้ครองตอ่ความรบัผดิของผูโ้ดยสาร   

ขอ้ 9. การแจง้เหตใุหบ้รษิทัประกนัทราบ 

 9.1 แจง้เหตใุหบ้รษิทัประกนัทราบโดยไมช่กัชา้ 

 9.2 สง่ตอ่หมายศาล / ค าส ัง่ / ค าบงัคบั ของศาลใหบ้รษิทัทนัท ี

 9.3 มหีนงัสอืบอกกลา่วบรษิทัหากมกีารด าเนนิคดทีางแพง่หรอือาญา  

ผูโ้ดยสารในรถประกนัเป็นผูก้ระท าผดิกรมธรรมต์อ้งใหก้ารคุม้ครองโดย
ไมม่กีารไลเ่บีย้ใดๆ 

ขอ้ 10. การเรยีกรอ้ง :  

10.1 ผอป. ตอ้งไมต่กลง ยนิยอม เสนอหรอืสญัญาจะชดใชค้า่เสยีหายใหบ้คุคลใด
โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั เวน้แตบ่รษิทัไมจ่ดัการตอ่การเรยีกรอ้งน ัน้  

10.2 บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนนิการตอ่สูค้ด ี

10.3 ผอป. ตอ้งใหข้อ้เท็จจรงิและใหก้ารชว่ยเหลอืแกบ่รษิทัตามสมควร 

ขอ้ 7. การคุม้ครองผูข้บัขี ่  - ผูข้บัขีน่ ัน้จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั 

- และผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัตินเสมอืนผูเ้อาประกนัภยั 
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ข้อ 10. การเรียกร้อง (ต่อ)  
10.4 บริษัทใม่ต้องต่อสู้คดีแทน ผอป.หากบริษัทชดใช้ค่าเสียหายเต็มความคุ้มครองแล้ว 
10.5 บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายตามค าพพิากษาหรืออนญุาโตฯพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 

15%หรือตามกฎหมายก าหนดหากปฏิเสธการจ่ายท าให้คดีถึงศาลหรืออนญุาโตฯตัดสิน 

ข้อ 11. การแจ้งความ 

ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

ข้อ 13. การโอนกรรมสิทธ์ิรถ : บริษัทต้องให้การคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ถึงแม้จะมีการโอน 

- เมื่อผูเ้อาประกันถกูกระท าให้เกิดความเสียหาย 

- ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยไม่ชักช้า 

- บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของ ผอป.  

- โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท 
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ข้อ 14. การใช้รถผดิประเภท   
- การใช้รถในเวลาเกิดเหตนุอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 7 ซ่ึงเส่ียงภัยเพิม่ 

- บริษัทสามารถเรียกคืนจากผูเ้อาประกันภัย ตามท่ีจ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท 

- เฉพาะกรณีรถประกันภัยเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผดิ 

ข้อ 15. การยกเลิก หรือการบอกเลิกกรมธรรม์ 

ข้อ 16. การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตลุาการ :  

            บริษัทตกลงยินยอมรับและปฏิบัติตามค าช้ีขาดของอนญุาโตตลุาการ (คปภ.) 

ข้อ 17. การตีความในกรมธรรม ์: 

            ต้องยึดถือเอกสารการตีความตามท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 

15.1 บริษัทบอกเลิกต้องมีหนังสือบอกกล่าวภายใน 30 วัน คืนเบี้ยตามส่วนระยะเวลา (PORATA) 

15.2 ผอป.บอกเลิก ต้องท าเป็นหนังสือ บริษัทจะคืนเบี้ยตามท่ีตารางก าหนดในเง่ือนไขกรมธรรม์ 
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ข้อ 18. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
18.1  -  18.6  สามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้โดยส้ินเชิง 

 18.7   -  18.8 บริษัทปฏิเสธเบื้องต้นไม่ได้ ให้จ่ายก่อนแล้วเรียกคืนภายหลัง 

 (18.7 ) - ใช้รถในทางท่ีผดิกฏหมาย 

 (18.8 ) - ใช้รถในการแข่งขันประลองความเร็ว 

ข้อ 19. ข้อสัญญาพเิศษ (ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับมาตรา 16,17) 

บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบรูณ์แห่งกรมธรรม์หรือความประมาทเลินเล่อร้ายแรงของผูเ้อา

ประกันภัยมาปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายให้กับผูป้ระสบภัย (ยกเว้นข้อ 18.1 – 18.6) และ 

เมื่อจ่ายแล้วสามารถด าเนินการเรียกคืนจาก ผอป. โดย ผอป. ต้องจ่ายคืนบริษัทภายใน 7 วัน 

(18.1) สงคราม การรุกราน การสูร้บ (จะประกาศสงครามหรอืไม่กต็าม) 
(18.2) สงครากลางเมอืง การกบฏ การปฏวิตั ิการยดึอ านาจการปกครองโดยก าลงัทหารฯ 
(18.3) วตัถุอาวุธปรมาณู 
(18.4) การแตกตวัของประจุ การแผร่งัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสฯี 
(18.5) ความเสยีหายจากรถทีถู่กยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรพัย์ฯ (เว้นแต่มกีารแจง้ความร้องทุกแลว้) 
(18.6) การใชร้ถนอกอาณาเขต 
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