
รูปแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท Company name and address

ทะเบียนเลขท่ี Trade registration number เลขท่ี No.

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร Tax identification number วันท่ี Date

รายการ ช่ือ: อาณาเขตท่ีคุ้มครอง

Item 1. The Insured Name  
ท่ีอยู่: :ประเทศไทย

Address Thailand
รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย: ถึงวันท่ี เวลา 16.30 น.

Item 2. Period of Insurance From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถท่ีเอาประกันภัย:

Item 3.  Particulars of Motor Vehicle

Code

รายการ 4. จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย:
Item 4. Limit of Coverage

รายการ

Item 5. Limit of Preliminary Compensation

รายการ 6. เบ้ียประกันภัย : (บาท)

Item 6. Premium : (Baht)
รวมเงิน

Total

รายการ 7. การใช้รถ:

Item 7. Use of Motor Vehicle

วันท าสัญญาประกันภัย:......................................................................... วันท ากรมธรรม์ประกันภัย:................................................................................

Agreement made on Policy issued on
เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือและประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท

To be evidence the Company by an authorized persons singed and affixed the Company seal at its Office

เร่ิมต้นวันท่ี Period Insured from ......................................................................ถึงวันท่ี  to ........................................................................

ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี Insurance Policy No .............................................ของบริษัท Insurance Company name .................................

Evidence of Insurance under the Protection for Motor Vehicle Victims Act.  
to apply for a new vehicle registration or annual tax with the Land Transport registrar

ได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย. Is insured under the Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535 

                เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนท่ี This document is intended to indicate motor vehicle registration No. .......................................................... ตัวถังรถเลขท่ี Chassis No. .......................................................................................

 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7persons including driver and not exceed 10 million Bath per 

ท้ังน้ีรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยน้ี
accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver.

Bodily injury not exceeding 30,000 Baht per person or according to the law.

Bodily injury for dismemberment of permanent disability 35,000 Baht or according to law.

ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

ผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีเกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง

(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบ้ียประกันภัยสุทธิ 

Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident shall not exceed

5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น:

อากรแสตมป์ 

VATPremium  Direct Insurance Discounts Net Premium

ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Revenue Stamps

  การประกันภัยโดยตรง  Direct Insurance…….................………  ตัวแทนประกันภัยรายน้ี Agent …........................................     นายหน้าประกันภัยรายน้ี Broker.................................................   ใบอนุญาตเลขท่ี License 

Loss of life 35,000 Baht per person or according to law.

Preliminary Compensation is part of compensation according to Item 4.

จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4

ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Policy No.Co. Code

(1) 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย

(2) 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

1. ผู้เอาประกันภัย

เร่ิมต้นวันท่ี

80,000 Baht per person for bodily injury or injury to health

Motor Vehicle Model

รหัส เลขตัวถังช่ือรถ เลขทะเบียน ขนาดเคร่ืองยนต์/

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability

200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability or dismemberment according to Clause 3. 

Licence No.

แถ
บโ

ฮโ
ลแ

กร
ม

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

No. of Seats/ C.C./WeightChassis No. Body Type

THE SCHEDULE

รหัสบริษัท: กรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี

Territorial Limit

ท้ังน้ีจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหน่ึงคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุก

จ านวนท่ีน่ัง/น้ าหนักรวม

(5) กรณีผู้ประสบภัยท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจ านวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามท่ีระบุในรายการท่ี 5
In the event that the victim is a driver this vehicle will cover only Preliminary Compensation according to Item 5.

แบบตัวถัง

200 Baht per day, not more than 20 days for daily compensation in case of hospitalization as an inpatient.

                                               
        Director

                                               

                Authorization Signature 
                              

                                               

        Director
                                               

        Director 

                                               

                Authorization Signature              
                              

              
                  

              
                  

                                               
        Director

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

รูปแบบที่ 1



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท Company name and address เลขท่ี No.

ทะเบียนเลขท่ี Trade registration number วันท่ี Date
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร Tax identification number

รายการ ช่ือ: อาณาเขตท่ีคุ้มครอง
Item 1. The Insured Name  

ท่ีอยู่: : ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย: ถึงวันท่ี เวลา 16.30 น.
Item 2. Period of Insurance From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถท่ีเอาประกันภัย:
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

Code

รายการ 4. จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย:
Item 4. Limit of Coverage

รายการ

Item 5. Limit of Preliminary Compensation

รายการ 6. เบ้ียประกันภัย: (บาท)
Item 6. Premium: (Baht)

รวมเงิน
Total

รายการ 7. การใช้รถ:
Item 7. Use of Motor Vehicle

วันท าสัญญาประกันภัย:......................................................................... วันท ากรมธรรม์ประกันภัย:................................................................................
Agreement made on Policy issued on
เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือและประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons singed and affixed the Company seal at its Office

เร่ิมต้นวันท่ี Period Insured from .......................................................ถึงวันท่ี  to .................................................................... ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี Insurance Policy No ....................................................................................................................

ของบริษัท Insurance Company name ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

to apply for a new vehicle registration or annual tax with the Land Transport registrar

                เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนท่ี This document is intended to indicate motor vehicle registration No. .......................................................... ตัวถังรถเลขท่ี Chassis No. .......................................................................................

ได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย. Is insured under the Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535 

(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3
200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability or dismemberment according to Clause 3. 

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
200 Baht per day, not more than 20 days for daily compensation in case of hospitalization as an inpatient.
(5) กรณีผู้ประสบภัยท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจ านวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามท่ีระบุในรายการท่ี 5
In the event that the victim is a driver this vehicle will cover only Preliminary Compensation according to Item 5.

เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น:

Evidence of Insurance under the Protection for Motor Vehicle Victims Act.  

Bodily injury for dismemberment of permanent disability 35,000 Baht or according to law.

Preliminary Compensation is part of compensation according to Item 4.

  การประกันภัยโดยตรง  Direct Insurance…….................  ตัวแทนประกันภัยรายน้ี Agent …….................  นายหน้าประกันภัยรายน้ี Broker…….................  ใบอนุญาตเลขท่ี License No....................................................

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

อากรแสตมป์ 
VAT

ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด
Loss of life 35,000 Baht per person or according to law.
จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4

Premium  Direct Insurance Discounts Net Premium Revenue Stamps

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ

No. of Seats/ C.C./WeightChassis No. Body Type

THE SCHEDULE/RECEIPT/TAX INVOICE

ท้ังน้ีจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหน่ึงคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุก

Policy No.Co. Code

ขนาดเคร่ืองยนต์/

ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Bodily injury not exceeding 30,000 Baht per person or according to the law.

ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

เร่ิมต้นวันท่ี

ผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีเกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident
shall not exceed 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7persons including driver and

จ านวนท่ีน่ัง/น้ าหนักรวม

not exceed 10 million Bath per accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver.
ท้ังน้ีรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

1. ผู้เอาประกันภัย

(2) 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบ้ียประกันภัยสุทธิ 

รหัสบริษัท : กรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี

Motor Vehicle Model

รหัส เลขตัวถังช่ือรถ เลขทะเบียน

(1) 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย

500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability

Licence No.

แบบตัวถัง

Territorial Limit

80,000 Baht per person for bodily injury or injury to health

                                               
        Director

                                               
        Director 

                                               

                Authorized Signature/           Cashier
                              

                                               

                Authorized Signature/           Cashier
                              

              
                  

              
                  

                                               
        Director

                                               
        Director 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ

รูปแบบที่ 2



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท Company name and address

ทะเบียนเลขท่ี Trade registration number เลขท่ี No.

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร Tax identification number วันท่ี Date

รายการ ช่ือ: อาณาเขตท่ีคุ้มครอง
Item 1. The Insured Name  

ท่ีอยู่: :ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย: ถึงวันท่ี เวลา 16.30 น.
Item 2. Period of Insurance From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถท่ีเอาประกันภัย:
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

Code

รายการ 4. จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย:

Item 4. Limit of Coverage

รายการ

Item 5. Limit of Preliminary Compensation

รายการ 6. เบ้ียประกันภัย: (บาท)

Item 6. Premium: (Baht)

รวมเงิน

Total

รายการ 7. การใช้รถ:
Item 7. Use of Motor Vehicle

วันท าสัญญาประกันภัย :......................................................................... วันท ากรมธรรม์ประกันภัย :..........................................................
Agreement made on Policy issued on
เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือและประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons singed and affixed the Company seal at its Office

เร่ิมต้นวันท่ี Period Insured from ......................................................................ถึงวันท่ี  to ........................................................................................... ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี Insurance Policy No ....................................................................................................................

ของบริษัท Insurance Company name .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

to apply for a new vehicle registration or annual tax with the Land Transport registrar

                เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนท่ี This document is intended to indicate motor vehicle registration No. .......................................................... ตัวถังรถเลขท่ี Chassis No. .......................................................................................

ได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย. Is insured under the Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535 

Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident

 shall not exceed 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7persons including driver and 

5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น: ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Bodily injury not exceeding 30,000 Baht per person or according to the law.

ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

เบ้ียประกันภัยสุทธิ 

1. ผู้เอาประกันภัย
Territorial Limit

Evidence of Insurance under the Protection for Motor Vehicle Victims Act.  

แบบตัวถัง

200 Baht per day, not more than 20 days for daily compensation in case of hospitalization as an inpatient.

(5) กรณีผู้ประสบภัยท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจ านวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามท่ีระบุในรายการท่ี 5

In the event that the victim is a driver this vehicle will cover only Preliminary Compensation according to Item 5.

เร่ิมต้นวันท่ี

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
THE SCHEDULE

รหัสบริษัท: กรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี

รหัส ช่ือรถ

Co. Code Policy No.

ขนาดเคร่ืองยนต์/
จ านวนท่ีน่ัง/น้ าหนักรวม

80,000 Baht per person for bodily injury or injury to health

(2) 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

เลขทะเบียน เลขตัวถัง

Motor Vehicle Model Licence No. Chassis No. Body Type No. of Seats/ C.C./Weight

ท้ังน้ีจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหน่ึงคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินเจ็ด

(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3

500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability

(1) 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย

ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Bodily injury for dismemberment of permanent disability 35,000 Baht or according to law.

ผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีเกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง

200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability or dismemberment according to Clause 3. 

not exceed 10 million Bath per accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver.

0

เบ้ียประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง 

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

VAT

  การประกนัภยัโดยตรง  Direct Insurance…………  ตวัแทนประกนัภยัรายนี้  Agent ..............      นายหน้าประกนัภยัรายนี้  Broker...................   ใบอนุญาตเลขที่ License No...................

ให้ค าแนะน าและวิธีการในการตรวจสอบและยืนยันกรมธรรม์ประกันภัย

อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

Loss of life 35,000 Baht per person or according to law.

จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4

Preliminary Compensation is part of compensation according to Item 4.

เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

Premium Direct Insurance Discounts Net Premium Revenue Stamps

                                               

        Director
                                               

        Director 
                                               

                Authorized Signature
                              

                                               

        Director

                                               
        Director 

                                               
                Authorized Signature

                              

              
                  

            
             

        
         

                                          
                              

              
                  

                                          
                              

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

รูปแบบที่ 3



ช่ือและท่ีอยู่บริษัท Company name and address

ทะเบียนเลขท่ี Trade registration number เลขท่ี No.

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร Tax identification number วันท่ี Date

รายการ ช่ือ: อาณาเขตท่ีคุ้มครอง
Item 1. The Insured Name  

ท่ีอยู่: :ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย: ถึงวันท่ี เวลา 16.30 น.
Item 2. Period of Insurance From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถท่ีเอาประกันภัย:
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

Code

รายการ 4. จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย:

Item 4. Limit of Coverage

รายการ

Item 5. Limit of Preliminary Compensation

รายการ 6. เบ้ียประกันภัย: (บาท)

Item 6. Premium: (Baht)

รวมเงิน
Total

รายการ 7. การใช้รถ:
Item 7. Use of Motor Vehicle

วันท าสัญญาประกันภัย :......................................................................... วันท ากรมธรรม์ประกันภัย :................................................................................
Agreement made on Policy issued on

เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือและประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons singed and affixed the Company seal at its Office

เร่ิมต้นวันท่ี Period Insured from ......................................................................ถึงวันท่ี  to ........................................................................................... ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี Insurance Policy No ....................................................................................................................

ของบริษัท Insurance Company name .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย. Is insured under the Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535 

จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4

Preliminary Compensation is part of compensation according to Item 4.

Evidence of Insurance under the Protection for Motor Vehicle Victims Act.  

to apply for a new vehicle registration or annual tax with the Land Transport registrar

                เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนท่ี This document is intended to indicate motor vehicle registration No. .......................................................... ตัวถังรถเลขท่ี Chassis No. .......................................................................................

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

200 Baht per day, not more than 20 days for daily compensation in case of hospitalization as an inpatient.

(5) กรณีผู้ประสบภัยท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจ านวนค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามท่ีระบุในรายการท่ี 5

ท้ังน้ีจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหน่ึงคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินเจ็ด

Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident

shall not exceed 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7persons including driver and

Co. Code Policy No.
1. ผู้เอาประกันภัย

Territorial Limit

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ
THE SCHEDULE/RECEIPT/TAX INVOICE

รหัสบริษัท : กรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี

รหัส ช่ือรถ เลขทะเบียน เลขตัวถัง แบบตัวถัง

เร่ิมต้นวันท่ี

ผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีเกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง

500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability

ขนาดเคร่ืองยนต์/
จ านวนท่ีน่ัง/น้ าหนักรวม

80,000 Baht per person for bodily injury or injury to health

(2) 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3

Motor Vehicle Model Licence No. Chassis No. Body Type No. of Seats/ C.C./Weight

(1) 80,000 บาท ต่อหน่ึงคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย

In the event that the victim is a driver this vehicle will cover only Preliminary Compensation according to Item 5.

200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability or dismemberment according to Clause 3. 

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

not exceed 10 million Bath per accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver.

ท้ังน้ีรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

เบ้ียประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบ้ียประกันภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น: ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Bodily injury not exceeding 30,000 Baht per person or according to the law.

ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Bodily injury for dismemberment of permanent disability 35,000 Baht or according to law.

ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

Loss of life 35,000 Baht per person or according to law.

เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

Premium  Direct Insurance Discounts Net Premium Revenue Stamps VAT

  การประกนัภยัโดยตรง  Direct Insurance…………  ตวัแทนประกนัภยัรายนี้  Agent ..............      นายหน้าประกนัภยัรายนี้  Broker...................   ใบอนุญาตเลขที่ License No...................

ให้ค าแนะน าและวิธีการในการตรวจสอบและยืนยันกรมธรรม์ประกันภัย

                                               
        Director

                                               

        Director 

                                               
                Authorized Signature/           Cashier

                              

                                               
        Director

                                               

        Director 

                                               
                Authorized Signature/           Cashier

                              

 เ  ท่ีค บคุม 
 บาร์ ค        ัก 

            
             

        
         

                                          
                              

              
                  

                              
            

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ

รูปแบบที่ 4



เลขท่ีเคร่ือง 00000
รหัสตัวแทน/นายหน้า 000RVP000-000
ล าดับท่ี 0000000000000
วันท าสัญญา ว/ด/ป  เวลา 00:00:00 น.

ช่ือผู้เอาประกันภัย xxxxxxxx  นามสกุล xxxxxxxxxxxxxxx
ID x xxxx xxxxx xx x โทร. 000-000-0000

รหัสรถ 0.00X การใช้รถ xxxxxxxxxxx
เลขทะเบียน xxx-000 xxx
ช่ือรถ xxxxxxx ขนาดรถ xxxxxxx
แบบตัวถัง ....................................................
เลขตัวถัง xxxxxxxxxxxxxxx

เร่ิมต้น ว/ด/ป ส้ินสุด ว/ด/ป  เวลา 16.30 น.
เบ้ียประกันภัย 0000.00  บาท
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง 000.00  บาท
เบ้ียประกันภัยสุทธิ 0000.00  บาท
อากรแสตมป์ 00.00  บาท
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 00.00  บาท
รวมเงิน 0000.00  บาท
เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือ
และประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานบริษัท

หมายเหตุ : หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี
สามารถติดต่อได้ท่ีสาขาบริษัท...................ท่ัวประเทศ

หลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือใช้ส าหรับจดทะเบียนรถใหม่หรือขอ
เสียภาษีประจ าปีต่อนายทะเบียน
เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า
รถหมายเลขทะเบียนท่ี................................................
ตัวถังรถเลขท่ี...................................................... ได้ท า
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเร่ิมต้นวันท่ี

ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี.........................................
ของบริษัท.................................................................

ผู้รับมอบอ านาจ

.............................. ถึงวันท่ี....................................

............................. ..................................
กรรมการ กรรมการ

ระยะเวลาเอาประกันภัย

.................................. ..................................
กรรมการ

..................................
ผู้รับมอบอ านาจ

....................................................................................

ท่ีอยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผู้ประสบภัยจากรถฉบับมาตรฐานท่ีนายทะเบียนให้
ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา"

XXXX XXXX XXXX XXXX
กรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี

เง่ือนไข ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง

ส าหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
(2) 500,000 บาทต่อหน่ึงคน

ส าหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย

(3) 200,000 บาทถึง 500,000 บาท ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ

กรรมการ

ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"
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----------------------------------

โทรศัพท์ 0 2108 8399  โทรสาร 0 2108 8398

หรือทุพพลภาพถาวร : จ านวน 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน
ค่าเสียหายต่อชีวิต : 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน

รวมไม่เกิน 65,000 บาท หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด

ส่วนน้ีใช้ส าหรับการจดทะเบียนใหม่
หรือขอเสียภาษีประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง

เลขท่ี 25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เอกสารน้ีเป็นหลักฐานการท าประกันภัยรถ
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ได้ช าระตามจ านวนข้างต้น บริษัทตกลงให้ความ

(1) 80,000 บาทต่อหน่ึงคน

รวมกันไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินเจ็ดคนหรือ
รถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีไม่เกินเจ็ดคน

"เพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัย

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง

หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3 
(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน 

ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ
 หรือทุพพลภาพถาวร : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน

ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสูญเสียอวัยวะ 

ในฐานะคนไข้ใน

และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังเกินเจ็ดคนหรือ

จ านวนค่าเสียหายเบ้ืองต้น

รถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีเกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง

ท้ังน้ีจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) 
รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหน่ึงคน และ

  ่อ ที่อยู่บริษัท เ  ประจ าตั ผูเ้สียภาษีอากร

   ก้บริษัท
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ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"

รูปแบบที่ 5



เลขท่ีเคร่ือง 00000
รหัสตัวแทน/นายหน้า 000RVP000-000
ล าดับท่ี 0000000000000
วันท าสัญญา ว/ด/ป  เวลา 00:00:00 น.

ช่ือผู้เอาประกันภัย xxxxxxxx  นามสกุล xxxxxxxxxxxxxxx
ID x xxxx xxxxx xx x โทร. 000-000-0000

รหัสรถ 0.00X การใช้รถ xxxxxxxxxxx
เลขทะเบียน xxx-000 xxx
ช่ือรถ xxxxxxx ขนาดรถ xxxxxxx
แบบตัวถัง ....................................................
เลขตัวถัง xxxxxxxxxxxxxxx

เร่ิมต้น ว/ด/ป ส้ินสุด ว/ด/ป  เวลา 16.30 น.
เบ้ียประกันภัย 0000.00  บาท
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง 000.00  บาท
เบ้ียประกันภัยสุทธิ 0000.00  บาท
อากรแสตมป์ 00.00  บาท
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 00.00  บาท
รวมเงิน 0000.00  บาท
เพ่ือเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือ
และประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานบริษัท

หมายเหตุ : หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี
สามารถติดต่อได้ท่ีสาขาบริษัท...................ท่ัวประเทศ

หลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือใช้ส าหรับจดทะเบียนรถใหม่หรือขอ
เสียภาษีประจ าปีต่อนายทะเบียน
เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า
รถหมายเลขทะเบียนท่ี................................................
ตัวถังรถเลขท่ี...................................................... ได้ท า
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเร่ิมต้นวันท่ี

ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี.........................................
ของบริษัท.................................................................

ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx

และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังเกินเจ็ดคนหรือ

จ านวนค่าเสียหายเบ้ืองต้น

รวมกันไม่เกินห้าล้านบาทส าหรับรถท่ีมีท่ีน่ังไม่เกินเจ็ดคนหรือ
รถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีไม่เกินเจ็ดคน

กรรมการ

ค่าเสียหายต่อชีวิต : 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน
..................................

............................. .................................. โทรศัพท์ 0 2108 8399  โทรสาร 0 2108 8398

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

กรรมการ

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสูญเสียอวัยวะ 

เลขท่ี 25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ 

.............................. ถึงวันท่ี....................................

..................................
หรือทุพพลภาพถาวร : จ านวน 35,000 บาท ต่อหน่ึงคน

....................................................................................
คุ้มครองผู้เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ

ท่ีอยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXX XXXX XXXX
จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย

(1) 80,000 บาทต่อหน่ึงคน

เง่ือนไข ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฉบับมาตรฐานท่ีนายทะเบียนให้

ส าหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ "PVR SLIP"

เอกสารน้ีเป็นหลักฐานการท าประกันภัยรถ

"เพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัย
ได้ช าระตามจ านวนข้างต้น บริษัทตกลงให้ความ
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ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

ท้ังน้ีจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) 
รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหน่ึงคน และ

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา"

ส่วนน้ีใช้ส าหรับการจดทะเบียนใหม่
หรือขอเสียภาษีประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง

(2) 500,000 บาทต่อหน่ึงคน

 หรือทุพพลภาพถาวร : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหน่ึงคน

(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน 

รถบรรทุกผู้โดยสารรวมท้ังผู้ขับข่ีเกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง

ในฐานะคนไข้ใน

ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ

รวมไม่เกิน 65,000 บาท หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด
ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx

ส าหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ระยะเวลาเอาประกันภัย

กรรมการ กรรมการ
..................................

(3) 200,000 บาทถึง 500,000 บาท ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3 

  
ร บ

 
  

ร บ
 

   ก้บริษัท

  
ร บ

 

       

  ่อ ที่อยู่บริษัท เ  ประจ าตั ผูเ้สียภาษีอากร
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ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/
ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ "PVR SLIP"

รูปแบบที่ 6



      พพ   พ  ่  ถ       ไ ่     ถ        ช พ      ไ  

ไม่เกิน 80,000

 00,000

ไม่เกิน 80,000

 00,000

 00,000

 00,000

500,000

500,000

500,000

300,000

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ

 00,000 500,000

                  ื  ใ           ่         ช      ่                         ช่                          
ไ  ฟั แ      ซ      แ  ่ ซ    ึ  ไ    ื           ศ    ถ     ใ           ็     ใ      ใช               ็     

                   แ ่        ึ  ไ  ไ ่ ่            ื          
ค่า  เ ยราย ันกรณีเ ้ารักษาตั เป็นผู้ป่ ยใน 

 ่                     ไ ่      0    
 00    /   

250,000

250,000

200,000

             ็ ใ     ื              ถใ    พ     ื                       ื พ       ื 
         ถ ื พ         พ      ่         250,000

 00    /   

250,000

250,000

200,000

250,000

            ื   ึ          แ ่    ื    ื แ    ึ         ื       ึ          แ ่          ื   
  ึ         ื        ึ       (     )     ใ       ึ   

กรณีค่ารักษา ยาบา   ร ออนามัย ตามค ามเสีย ายที่แท้จริง
ก่อน 1 เม ย  63 ค ามคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 เม ย  63

ผ การบังคับใ ้ ณ  ันเกิ อุบัติเ ตุ

ค ามคุ้มครอง
ต่อคน

            ื            แ ่    ื    ื แ            ื                แ ่          ื      
       ื              (     ) 

            ื   ึ          แ ่    ื  แ    ึ             ึ          แ ่        
    ึ              ึ       (     )     แ ่       ึ  ไ 

กรณีเสีย ี ิต 

      พพ   พถ        ช   

 น่ ย: บาท



รูปแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



ช่ือบริษทั ทะเบียนการคา้เลขท่ี

ท่ีอยู่ เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี

รหัสบริษทั ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี อาณาเขตคุม้ครอง ประเทศไทย

ผูเ้อาประกนัภยั    ช่ือ …………………………..................................................………….อาชีพ ……………………….........................................................................................…..

          ท่ีอยู่ …................................................................................……...............................………………………………………………………………………....................................

ผูข้บัข่ี 1 ………………………………………………………………………….วนั/เดือน/ปีเกิด……………… อาชีพ…………......................................……………………………….

ผูข้บัข่ี 2 ………………………………………………………………………….วนั/เดือน/ปีเกิด……………… อาชีพ…………......................................……………………………….

ผูรั้บประโยชน์………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลา 16.30 น.

รายการรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

ล าดบั รหัส ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ านวนเงินเอาประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัระบไุวเ้ทา่นั้น

         1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั         1)  ความเสียหายต่อรถยนต์     1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล

                   เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ .ร.บ.                        …...................……………บาท/คร้ัง           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง

              ………………….………………..บาท/คน              1.1 ความเสียหายส่วนแรก            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ………….……บาท

              …....…………...….…………….. บาท/คร้ัง                        …...................……………บาท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสาร…คน   …..……...……บาท/คน

          2) ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภาพชัว่คราว

              ……..……………..…………….. บาท/คร้ัง                        …...................……………บาท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          ….…....….…...บาท/สปัดาห์

              2.1 ความเสียหายส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสาร .... คน   ......…….....….บาท/คน/สปัดาห์

              ………………...….…………….. บาท/คร้ัง     2) คา่รักษาพยาบาล
         ……….....……..…..….…….......….…บาท/คน

    3) การประกนัตวัผูข้บัข่ี

         ……….....……..…..……….......….…บาท/คร้ัง

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวติัดี………………….บาท   อ่ืนๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท

ส่วนเพ่ิม

     การใช้รถยนต ์: 

การประกนัภยัโดยตรง ตวัแทนประกนัภยัรายน้ี                          นายหน้าประกนัภยัรายน้ี………………………………….…… ใบอนุญาตเลขท่ี …………………………………

  วนัท าสญัญาประกนัภยั ………………………………………………… วนัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั ……………………………………….

เพ่ือเป็นหลกัฐาน บริษทัโดยบคุคลผูมี้อ  านาจไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านักงานของบริษทั

……………………………………..

                 ผูรั้บมอบอ านาจ

ความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ย

เบ้ียประกนัภยัตามความคุม้ครองหลกั………………………..บาท

……………………………………

                                                                                                ประวติัเพ่ิม …………………บาท

…………………………………….

รวม

เบ้ียประกนัภยัตามเอกสารแนบทา้ย…………………บาท

จ านวนท่ีนัง่ / ขนาด / น ้าหนัก

กรรมการ                            กรรมการ

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้ักส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บาทแลว้)     

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ อากรแสตมป์

รายการเอกสารแนบทา้ยท่ีแนบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาษีมลูคา่เพ่ิม

รถยนตเ์สียหาย สูญหาย ไฟไหม้ความรับผิดต่อบคุคลภายนอก

ช่ือบริษทั ช่ือ-ทีอ่ยู่บริษทั ทะเบียนการค้าเลขที่

ท่ีอยู่ เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี

รหัสบริษทั

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี อาณาเขตคุม้ครอง ประเทศไทย

ช่ือ........................................................................................................................ อาชีพ .......................................................................

ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................................................

ผูข้บัข่ี 1..................................................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................อาชีพ.............................................................

ผูข้บัข่ี 2........................................................................................................................ วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................อาชีพ...............................................................

ผูรั้บประโยชน์.........................................................................................................

ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ...................................................................... ส้ินสุดวนัท่ี ......................................................................เวลา 16.30 น.

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บาท

           ข) ผูโ้ดยสาร…คน    ……..……...……บาท/คน

    2) คา่รักษาพยาบาล  

รายการเอกสารแนบทา้ยท่ีแนบ.......................................................................................................................................................................

เบ้ียประกนัภยัตามความคุม้ครองหลกั………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี………บาทแลว้)   เบ้ียประกนัภยัตามเอกสารแนบทา้ย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวติัดี………………….บาท   อ่ืนๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพ่ิม

การใช้รถยนต.์............................................................................................................................................................................................. 

         การประกนัภยัโดยตรง              ตวัแทนประกนัภยัรายน้ี               นายหน้าประกนัภยัรายน้ี ………………………………….…… ใบอนุญาตเลขท่ี ……………………………

วนัท าสญัญาประกนัภยั ………………………………………………… วนัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั ……………………………………….

เพ่ือเป็นหลกัฐาน บริษทัโดยบคุคลผูมี้อ  านาจไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านักงานของบริษทั

ภา
คส

มคั
รใ
จ

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษีมลูคา่เพ่ิม........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบ้ียประกนัภยัสุทธิ

         ……........………………….….…บาท/คน

รวม

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

              ……..……………..…………….. บาท/คร้ัง

              ก) ความเสียหายส่วนแรก

อากรแสตมป์

           ข) ผูโ้ดยสาร .... คน     .…….......บาท/คน/สปัดาห์

เบ้ียประกนัภยั…………………….บาท ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัโดยตรง.............................บาท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษีมลูคา่เพ่ิม........................บาท  รวม..................................บาท

ภาษีมลูคา่เพ่ิม

              ……...…...….………......…….. บาท/คร้ัง

ประวติัเพ่ิม…………………บาท

รายการรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

พ.
ร.บ

.ฯ

รายการเบ้ียประกนัภยั

         ……........………………….….…บาท/คน

    3) การประกนัตวัผูข้บัข่ี

          1.2  ทพุพลภาพชัว่คราว

           ….…………………………บาท

ช่ือรถยนต/์รุ่น

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         .………...…บาท/สปัดาห์ชดเชยรายวนั กรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้นรวมไม่เกิน

ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

จ านวนเงินเอาประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัระบไุวเ้ทา่นั้น
ความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ย

1) จ านวนเงินคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (การประกนัภยัตาม พ.ร.บ.)       1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

แบบตวัถงั จ านวนท่ีนัง่ / ขนาด / น ้าหนักเลขตวัถงั

ผูเ้อาประกนัภยั     

              ………...………….……………… บาท/คน
              …....…………...….…………….. บาท/คร้ัง

500,000 บาทต่อหน่ึงคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง            1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-500,000 บาทต่อหน่ึงคน กรณีสูญเสียอวยัะ หรือทพุพลภาพอย่างถาวร            ….…………………………บาท/คร้ัง
ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั และ 200 บาทต่อวนั รวมไม่เกิน 20 วนัส าหรับการ       2) รถยนตสู์ญหาย/ไฟไหม้

รถยนตเ์สียหาย สูญหาย ไฟไหม้ความคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถและความรับผิดต่อบคุคลภายนอก

504,000 บาทต่อคน .......................บาทต่ออุบติัแต่ละคร้ัง จ  านวนเงินคา่เสียหาย
เบ้ืองตน้ เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535
2) จ านวนเงินคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามยั ส่วนเกินจาก 1)

80,000 บาทต่อหน่ึงคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยั            ….…………………………บาท/คร้ัง

                                               

        Director
                                               

        Director 
                                               

                Authorized Signature
........./........./..........

            

         

          

ระยะเ  าประกันภัย
=

 ันเริ่มคุ้มครอง

✓✓✓

 ันท าสัญญา
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

เป็นต้นไป

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ร มการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



ระยะเ  า
ประกันภัย

=
 ันเริ่มคุ้มครอง

✓✓✓

 ันท าสัญญา
ตั้งแต่ 1 เมษายน 

2563
เป็นต้นไป

ชื        ......................................................................................                   ...................................... 
      ่.............................................................................................                       .................................. 
 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองค ามรับผิ ต่อทรั ย์สินบุคค ภายนอก 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี 

          .................                       .......................................................                     ศไ   
        1                  ชื  ...............................................................  ช พ................................................... 
                                         ่......................................................................................................................... 
        2                    :                .................................ถึ       ................................     16.30  . 
        3   ถ                    

     ชื   ถ    /  ่                   ถ        ่               /    /         
 

      
 

        4                                             ใ                พ                  
                                                          ่   พ                 100,000    /          แ ่        
        5                 (   ) 

                        แ              ่  พ         ็      
    
        6    ใช  ถ : ใช  ่        ไ ่ใช          ื ใ   ช่  
                              แ                                           .................. ใ             .................. 

 
                    .....................................................                       ..........................................
 พื    ็       แ                                  ไ  ช                               ใ              
                                              ื   ไ                                 ถ            
           ่    พ                                        ใ          ช  แ       ศใ         
  ช             

 
 

.................................................        ......................................................         ................................................ 
                    กรรมการ                                  กรรมการ                         ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน 

ชื        ...................................................................                   ........................................................ 
      ่.........................................................................                       ..................................................... 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
คุ้มครองค ามรับผิ ต่อทรั ย์สินบุคค ภายนอก ร มการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

          .................              ............................................................                     ศไ   
        1                  ชื  .......................................................  ช พ.................................................... 
                                         ่................................................................................................................. 
        2                    :               ................................. ถึ       ..............................     16.30  . 
        3   ถ                    

     ชื   ถ       ่                   ถ        ่               /    /         
      
        4                                              ใ                พ                  

1)                        ถ 
                                 ถ (             ถ    พ. . .) 
80,000     ่   ึ                        ่  ่       ื        
500,000     ่   ึ                   ช       ื   พพ   พถ        ช   
200,000 500,000     ่   ึ                               ื   พพ   พ  ่  ถ        ื   ไ          
200           ไ ่     20               ช  ช                           ใ  ถ  พ     ใ       ไ  ใ  
   ไ ่     504,000     ่   …………..    ่           แ ่         
จ าน นเงินค่าเสีย ายเบ ้องต้น เป็นไปตาม ระรา บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  . . 2535 

2)                    ่    พ                 100,000     ่           แ ่        
        5                 

 
               

      
 ่       

                
    แ              ่  พ         ็      

พ. . .      
     ใ       

         
           6    ใช  ถ : ใช  ่        ไ ่ใช          ื ใ   ช่  
                              แ                                            ............................. ใ             
............................. 

                    ...................................................                         .................................................. 
 พื    ็                                  ไ        ื ชื  แ                    ไ    ็                             

 
.............................................        ................................................         ............................................ 

                                                                                                                    

             

         

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองค ามรับผิ ต่อทร ัย์สินบุคค ภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองค ามรับผิ ต่อทร ัย์สินบุคค ภายนอก
ร มการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



ระยะเ  า
ประกันภัย

=
 ันเริ่มคุ้มครอง

✓✓✓

 ันท าสัญญา
ตั้งแต่ 1 เมษายน 

2563
เป็นต้นไป
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           .....................................................................                    .........................................................................  
       ..............................................................................                         .....................................................................  
 

                                                
          ..................                       .....................................................................................................................                            
          1.                           :  …………………………...............................................................................      ……………………………………… 
                                                 : ………………………………………………………………………………..................................………………………… 
          2.            1...................................................   /     /      .............................. ....................................     ........................................................ 
                           2 ..................................................   /     /      ............................................... ...................     ........................................................ 
          3.                ................................................................................................................................................................................................ 
          4.                    :               ..........................................…........…..              .........................................................................    16:30  

          5.                              
                      /                                                          /     /         
          

          6.                       :                                                                                                  

                 (1) 
                                      
                                 (2) 

                                    
                                    (3) 

1)                                           
        1.1)                                         

                              . . . 
.........................................   /   
.........................................   /      

       1.2)                         
.........................................   /      

       1.2.1)                    
        .........................................   /      
2)                                        
       2.1)             /       
       .........................................    

1)                                       
                                      ( . . .10) 
      ...............................................     /      
                                        
       ...................2,000..................    /      
2)   (                         . . .) 
      ...............................................     /      
3)   (                         . . .)  
      ...............................................     /      
4)   (                         . . .)  
      ...............................................     /      
      

  

1)   (                         . .      . . .)  
      ...............................................     /         
2)   (                         . .      . . .)  
      ...............................................     /      
3)   (                         . .      . . .) 
      ...............................................     /      
4)   (                         . .      . . .) 
      ...............................................     /      
 

 

          7.                 
                              (1)     (3) ........................................    (                                                      ) 
      /             
             (1)     (3) 

                  .......................                 .................                .................              ..................       
            .......................................     

                              (2) ...................................                 
           .......................................    
                   ............................              …………………                   …………….…       ………...........………………    
          8.              : 
          9. ❑                     ❑                        ❑                       ............................................              ...................... 

 

                    ...................................................................... .                        ....................................................................... 
                                                                                                                 

 

.................................................................  ..............................................................       ............................................................  
                                                                                                 

ช่ือบริษทั........................................................................................................ ทะเบียนการคา้เลขท่ี............................................................................

ท่ีอยู.่............................................................................................................... เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี......................................................................

รหัสบริษทั กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี อาณาเขตคุม้ครอง ประเทศไทย

ช่ือ........................................................................................................................ อาชีพ .......................................................................

ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................................................

ผูข้บัข่ี 1.................................................................................................................................. อาชีพ.............................................................

ผูข้บัข่ี 2........................................................................................................................ อาชีพ...............................................................

ผูรั้บประโยชน์.........................................................................................................

ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ...................................................................... ส้ินสุดวนัท่ี ......................................................................เวลา 16.30 น.

รหัสรถ เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น

 1.การคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ (การประกนัภยัตาม พ.ร.บ.)

80,000 บาทต่อหน่ึงคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยั    500,000 บาทต่อหน่ึงคน ส าหรับการเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง 200,000-500,000 บาทต่อหน่ึงคน กรณีสูญเสียอวยัะ

หรือทพุพลภาพอยา่งถาวร   ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั และ 200 บาทต่อวนั รวมไมเ่กิน 20 วนัส าหรับการชดเชยรายวนั กรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น

รวมไมเ่กิน   504,000 บาทต่อคน .......................บาทต่ออุบติัแต่ละคร้ัง  พ.ศ. 2535 (จ ำนวนเงินค่ำเสียหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535)

1) ความคุม้ครองความเสียหายต่อรถยนต ์     1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
    เน่ืองจากการชนกบัยานพาหนะทางบก (รยภ.10)           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภาพถาวร

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ……………บาท
           ข) ผูโ้ดยสาร…คน    ……………บาท/คน

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 2) (ระบคุวามคุม้ครองตาม ร.ย.ภ.)
              ……..……………..…………….. บาท/คร้ัง               ………………...….…………….. บาท/คร้ัง

    2) คา่รักษาพยาบาล  

เบ้ียประกนัภยั…………………….บาท ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัโดยตรง.............................บาท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษีมลูคา่เพ่ิม........................บาท  รวม..................................บาท

ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวติัดี………………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ประวติัเพ่ิม…………………บาท

ส่วนลดอ่ืนๆ...................... บาท

อากรแสตมป์

การใช้รถยนต ์: 

          การประกนัภยัโดยตรง          ตวัแทนประกนัภยัรายน้ี         นายหน้าประกนัภยัรายน้ี ………………………………….…… ใบอนุญาตเลขท่ี ……………………………

วนัท าสญัญาประกนัภยั ………………………………………………… วนัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั ……………………………………….

เพ่ือเป็นหลกัฐาน บริษทัโดยบคุคลผูมี้อ  านาจไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านักงานของบริษทั

จ านวนท่ีนัง่ / ขนาด / น ้าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัระบไุวเ้ทา่นั้น

ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภยัรวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

ช่ือรถยนต/์รุ่น

ผูเ้อาประกนัภยั   

รายการรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

แบบตวัถงั

2. การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ

ความคุ้มครองหลัก (1)
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตาม ความคุ้มครองอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภยั(2) และเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภยั (3)
1)  ความคุม้ครองความรับผิดต่อบคุคลภายนอก
     1.1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั
             เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ .ร.บ.  .......….……...…………...…………บาท/คร้ัง
              ………………….………………..บาท/คน            ก) ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด
              …....…………...….…………….. บาท/คร้ัง               …………2,000……...….…………….. บาท/คร้ัง           1.2  ทพุพลภาพชัว่คราว

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         .………..…บาท/สปัดาห์
           ข) ผูโ้ดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สปัดาห์

           ก) ความเสียหายส่วนแรก 3) (ระบคุวามคุม้ครองตาม ร.ย.ภ.)
              ………………...….…………….. บาท/คร้ัง               ………………...….…………….. บาท/คร้ัง      ……………………….….…บาท/คน

2) ความคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนต์ 4) (ระบคุวามคุม้ครองตาม ร.ย.ภ.)     3) การประกนัตวัผูข้บัข่ี

      รถยนตสู์ญหาย/ไฟไหม้               ………………...….…………….. บาท/คร้ัง …...……...……….....……..…บาท/คร้ัง
              ….…………………………บาท/คร้ัง (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั) (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั)

รายการเอกสารแนบทา้ยท่ีแนบ.......................................................................................................................................................................
รายการเบ้ียประกนัภยั

พ.
ร.บ

.ฯ
ภา
คส

มคั
รใ
จ

เบ้ียประกนัภยัตามความคุม้ครอง (1) และ (3) ……………….บาท(หักส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี………บาทแลว้) 

ส่วนลด/ส่วนเพ่ิมตามความ

คุม้ครอง (1)และ(3)
เบ้ียประกนัภยัตามความคุม้ครอง (2) ……………….บาท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษีมลูคา่เพ่ิม........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบ้ียประกนัภยัสุทธิ ภาษีมลูคา่เพ่ิม รวม

                                               

        Director
                                               

        Director 
                                               

                Authorized Signature
........./........./..........

            

        

          

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉ าะภัย

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉ าะภัย
ร มการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



การ  ใ ้ค่าสินไ มท แทนกรณีประมาทร่ ม แ ะ
ประกันภัยซ้ าซ้อน



กรณีประมาทร่ ม 

รถคันท่ี  รถคันท่ี 2

30,000 บาท 30,000 บาท

500,000 บาท 500,000 บาท

80,000 บาท 80,000 บาท

1,200 บาท 1,200 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท

ประเภทค่าสินไ มท แทน ภาคบังคับ    ร บ  

กรณีเสีย ี ิต

กรณีไ ้รับบา เจ็บ ค่ารักษา ยาบา 

กรณีท่ี  รักษา ยาบา  60,000 บาท

กรณีท่ี 2 รักษา ยาบา  250,000 บาท

ค่า  เ ยราย ัน 200 บาท/ ัน

กรณีนอน รง ยาบา   2  ัน  200 X 12 = 2,400) 

กรณีนอน รง ยาบา  40  ัน  200 X 40 = 8,000) 

กรณีนอน รง ยาบา  60  ัน  200 X 40 = 8,000) 

กรณีนอน รง ยาบา  70  ัน  200 X 40 = 8,000) 

การจ่ายค่าสินไ มท แทนตามค ามคุ้มครอง

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

กรณีกรมธรรม์ซ้อน
ก/ธ แรก ก/ธ ฉบับที่สอง

60,000 บาท -

500,000 บาท 500,000 บาท

80,000 บาท 80,000 บาท

2,400 บาท -

4,000 บาท 4,000 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท

4,000 บาท 4,000 บาท

ม.๘๗๐ วรรค๑. มกีรมธรรม ์๒ ราย ใหท้ ัง้สองชดใช้

เสมอจ านวนวนิาศภยัจรงิ แบง่ตามสว่นมากนอ้ยตามทีต่น
รบัประกนัภยัไว้

ม.๘๗๐ วรรค๒. มกีรมธรรม ์๒ ราย สบืเนือ่งกนัเป็น
ล าดบั ใหร้ายแรกตอ้งรบัผดิชดใชก้อ่น หากไมพ่อตอ่
ความเสยีหาย จงึใหผู้ร้บัประกนัรายทีส่องตอ้งชดใชต้อ่

(ดว้ยจ านวนวนิาศภยัจรงิส าหรบัชวีติน ัน้มมีูลคา่ประเมนิไมไ่ด้
ดงัน ัน้จะมกีีก่รมธรรมก็์ตามทกุกรมธรรมก็์ตอ้งจา่ย)

ม.๒๒๓ ฝ่ายไหนเป็นผูก้อ่ย ิง่หยอ่นกวา่กนั เพยีงใด
ม.๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรอืประมาท ตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทน
ม.๔๔๒ ผูเ้สยีหายกระท าผดิดว้ย ใหน้ า ม.๒๒๓ มาบงัคบัใช้
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 ั้นตอนการ ิจารณาการ  ใ ้ค่าสินไ มท แทนกรณีประมาทร่ ม ร อประกันภัยซ้ าซ้อน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณี ้อตก งคุ้มครอง  ้อ 1

1.  ิจารณาจ าน นเงินเอาประกันภัยร ม องทุกกรมธรรม์ประกันภัย  ยแยกเป็น 2 กรณี  ังนี้

1.1                                          ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ่                                     แ ่      

1.2                                          เกินก ่า 2,000,000 บาท ใ         ่         ่  

2.  ากค ามเสีย ายที่ตก งกันเป็นที่ยุติใ ้  ใ ้ค่าสินไ มท แทน  ังนี้

2.1      ่                    ็         ไม่เกิน 2,000,000 บาท พ       ่     1.1  แ          ็ ไ      ื   ไ                                 
                    ไ    ื  ่      1.2 แ   แ ่    

2.2      ่                    ็         เกินก ่า 2,000,000 บาท ใ               ่                 แ ่ไ ่                                  



แน ปฏิบัติกรณีประมาทร่ ม ร อประกันภัยซ้ าซ้อน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

กรณีที่ 1

                A
                      

 ,000,000 บาท
                      

500,000 บาท

                B

           ่    ไ    แ  

 ,000,000 บาท

                B ช ใช 

500,000 บาท
                A ช ใช 

500,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภยั
ท าสัญญาประกันภัย ก่อน  ันที่ 1 เมษายน 2563

กรมธรรม์ประกันภยั
ท าสัญญาประกันภัย ตั้งแต่  ันที่ 1 เมษายน 2563

                         

            
(         100,000 บาท   ื  
300,000     แ   แ ่    )



กรณีที่ 2

                     
ค่าสินไ มท แทน 

 ,000,000 บาท

จ าน นเงินค่าสินไ มท แทน

 , 50,000 บาท

        ฯ   ่  

1,000,000 บาท
        ฯ   ่  

 50,000 บาท

            

(         100,000 บาท   ื  

300,000 บาท แ   แ ่    )
แ ่            ฯ         ็ 

 50,000 บาท

                A
                      

500,000 บาท

                B
                      

1,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภยั
ท าสัญญาประกันภัย ก่อน  ันที่ 1 เมษายน 2563

กรมธรรม์ประกันภยั
ท าสัญญาประกันภัย ตั้งแต่  ันที่ 1 เมษายน 2563

                         

แน ปฏิบัติกรณีประมาทร่ ม ร อประกันภัยซ้ าซ้อน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ



 ่               ่  

                B ช ใช 

 , 42,857 บาท
                A ช ใช 

857,143 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่  ันที่ 1 เมษายน 2563

ค่าสินไ มท แทน 

2,000,000 บาท

                 
                A

                      

1,500,000 บาท

                 
                B

                      

2,000,000 บาท

กรณีที่ 3

แน ปฏิบัติกรณีประมาทร่ ม ร อประกันภัยซ้ าซ้อน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

1 2

จ าน นเงินเอาประกันภัย
ร ม 2 กรมธรรม์ประกันภัย 

3,500,000 บาท 3

4
1 4

3

2 4

3



แน ปฏิบัติกรณีประมาทร่ ม ร อประกันภัยซ้ าซ้อน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

กรณีที่ 4

ค่าสินไ มท แทน 

2,000,000 บาท

                B ช ใช 

1,200,000 บาท

                B ช ใช 

600,000 บาท

                B ช ใช 

1,800,000 บาท

                A ช ใช 

800,000 บาท

                A ช ใช 

400,000 บาท

                A ช ใช 

1,200,000 บาท
 ่    ไ    แ               

1,000,000 บาท

    ่    ไ    แ  

3,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่  ันที่ 1 เมษายน 2563

                 
                A

                      

2,000,000 บาท

                 
                B

                      

3,000,000 บาท
จ่ายเฉ ี่ย

ตามสั ส่ น

จ าน นเงินเอาประกันภัย
ร ม 2 กรมธรรม์ประกันภยั 

5,000,000 บาท
1 2

3

4

2,000,000 X 3,000,000
5,000,000

 ิธีการค าน ณ

1 4
3

3,000,000 X 3,000,000
5,000,000

 ิธีการค าน ณ

2 4
3
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 ั้นตอนการ ิจารณาการ  ใ ้ค่าสินไ มท แทนกรณีประมาทร่ ม ร อประกันภัยซ้ าซ้อน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณี ้อตก งคุ้มครอง  ้อ 1

1.  ิจารณาจ าน นเงินเอาประกันภัยร ม องทุกกรมธรรม์ประกันภัย  ยแยกเป็น 2 กรณี  ังนี้

1.1                                          ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ่                                     แ ่      

1.2                                          เกินก ่า 2,000,000 บาท ใ         ่         ่  

2.  ากค ามเสีย ายที่ตก งกันเป็นที่ยุติใ ้  ใ ้ค่าสินไ มท แทน  ังนี้

2.1      ่                    ็         ไม่เกิน 2,000,000 บาท พ       ่     1.1  แ          ็ ไ      ื   ไ                                 
                    ไ    ื  ่      1.2 แ   แ ่    

2.2      ่                    ็         เกินก ่า 2,000,000 บาท ใ               ่                 แ ่ไ ่                                  


