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“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทนัทฯี : 

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ : ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจา่ยเงนิคา่เบีย้กอ่นกรมธรรมจ์งึจะใหก้ารคุม้ครอง  
: ผอป.ซึง่เป็นบคุคลธรรมดา ช าระกอ่น หรอื ตรงกบัวนัทีเ่ร ิม่คุม้ครอง เมือ่ไดร้บักรมธรรม์
: นติบิคุคล ตอ้งช าระภายใน 15 วนั นบัแตว่นัทีเ่ร ิม่คุม้ครอง หากเกนิก าหนดถอืวา่ยกิเลกิกรมธรรมน์ ัน้
: บรษิทัไดส้ง่มอบกรมธรรมห์รอืผูเ้อาประกนัภยัไดร้บักรมธรรมแ์ลว้ ถอืวา่กรมธรรมม์ผีลคุม้ครองโดยสมบรูณ์ 
: การช าระเบีย้โดยตรงใหก้บับรษิทั หรอื ช าระใหแ้กต่วัแทนนายหนา้ หรอื บคุคลใดทบีรษิทัใหก้ารยอมรบัใน
การปฏบิตัทิ ีก่ระท าการเสมอืนตวัแทน

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

ตวัอยา่งที ่1 ผูเ้อาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัใหไ้วก้บัพนกังานขายรถยนต ์ซึง่โดยปกตจิะเป็นผูเ้คย        
หาประกนัภยัสง่ใหบ้รษิทัประกนัภยั ก. เป็นประจ า แมพ้นกังานน ัน้จะมไิดเ้ป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั หรอื          
บรษิทัประกนัภยั ก. ไมเ่คยมอบอ านาจใหพ้นกังานน ัน้เป็นผูร้บัช าระเบีย้ประกนัภยัแทนบรษิทัประกนัภยั ก. ก็
ตาม    แตบ่รษิทัก็ไดม้อบหลกัฐานการรบัเงนิ หรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัพนกังานขายรถยนตก็์ตอ้งถอืวา่ 
ผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบีย้ประกนัภยัใหแ้กบ่รษิทัโดยถกูตอ้งแลว้ 

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่1



ข้อ 2. นิยามศัพท์

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ : “ผูป้ระสบภยั” หมายถงึผูซ้ ึง่ไดร้บัอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอือนามยัอนัเนือ่งจากการใชร้ถ และรวมถงึ
ทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัทีเ่สยีชวีติ

:  ทายาทโดยธรรม หมายถงึผูซ้ ึง่มสีทิธใินกองมรดกของผูต้าย เนือ่งจากคา่สนิไหมทดแทนน ัน้ไมใ่ชก่องมรดก
จงึใหน้ ามาตรา 1629 มาใชเ้ทยีบเคยีงโดยกฎหมายก าหนดสทิธขิองทายาทโดยธรรมเป็นล าดบัช ัน้ไป  เชน่ 
ผูส้บืสนัดานเป็นผูม้สีทิธลิ าดบัแรก การจา่ยคา่สนิไหมทดแทนจงึตอ้งตรวจสอบพจิารณาวา่ ผูต้ายมี บตุร บดิา 
มารดา คูส่มรส หรอืไมเ่นือ่งจากเป็นผูม้สีทิไิดร้บัในล าดบัเดยีวกนั (มาตรา 1630 มาตรา 1635 ตามล าดบั) 
หากไมม่บีคุคลผูม้สีทิธใินล าดบัดงักลา่วก็ใหจ้า่ยทายาทในล าดบัถดัไปเป็นส าคญั

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

: การพจิารณาวา่บคุคลน ัน้เป็นผูป้ระสบภยัใหย้กึหลกัองคป์ระกอบ 3 ประการ
1. ตอ้งมบีคุคลแสดงเจตนาน ารถออกมาใชเ้ป็นพาหนะแลว้  และ
2. ระหวา่งการน ารถมาใชเ้ป็นพาหนะน ัน้ ไดเ้กดิภยัขึน้ไมว่า่รถน ัน้จะแลน่อยูห่รอืไมก็่ตามหากกจิกรรมน ัน้
เกีย่วเนือ่งกบัการใชร้ถ และ

3.มภียัจากรถทีถ่กูน าออกมาใชเ้ป็นพาหนะน ัน้เกดิขึน้ท าใหม้ผีูเ้สยีหายตอ่ชวีติ-รา่งกาย-หรอือนามยั

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่2,3



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ  : บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายตอ่ชวีติ- รา่งกายหรอือนามยัใหก้บัผูป้ระสบภยัทีไ่มใ่ชผู่ ้
ขบัขีร่ถประกนั

: เป็นการชดใชใ้นนามของผูเ้อาประกนัภยั หรอืบคุคลทีถ่อื เสมอืนเป็นผูเ้อาประกนัภยั เชน่ ผูข้บัขี ่หรอื
ผูโ้ดยสารในรถคนัเอาประกนัภยั       

: อบุตัเิหตจุากการใชร้ถน ัน้ตอ้งเป็นฝ่ายทีผู่ข้บัขีร่ถประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย
:การชดใชค้า่เสยีหายในขอ้นีใ้หร้วมถงึการจา่ยตามทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขขอ้ 6 วา่ดว้ยการส ารองจา่ยดว้ย

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

3.1. ผูป้ระสบภยั :หมายถงึ ใหย้ดึตามความหมายในบทนยิามศพัทใ์นความหมายของผูป้ระสบภยั
:หลกัเกณฑก์ารชดใชส้ าหรบัความเสยีหายตอ่ชวีติรา่งกายหรอือนามยั “ผูท้ ีส่ญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยี
สมรรถภาพการใชง้านของอวยัวะในรา่งกายมากควรไดร้บัการชดใชท้ีสู่งกวา่ผูท้ ีส่ญูเสยีนอ้ยกวา่

:การก าหนดลกัษณะความเสยีหายตอ่รา่งกาย หรอือนามยั หรอืความเสยีหายตอ่ชวีติของผุป้ระสบภยัใน
เงือ่นไขในขอ้นีเ้พือ่ใหง้า่ยตอ่พจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทนดว้ยความรวดเร็ว 

:ก าหนดลกัษณะความเสยีหายของชวีติรา่งกายหรอือนามยั
ในแตล่ะอาการในขอ้ยอ่ยต ัง้แต ่ขอ้ 3.1.1 ถงึ ขอ้ 3.1.7



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย (ต่อ)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

3.1.1 : ความเสยีหายตอ่รา่งกาย กรณีบาดเจ็บ ไมถ่งึขนาดสญูเสยีอวยัวะหรอื  ทพุพลภาพอยา่งถาวร หรอื ทถพพลภาพ
ถาววรสิน้เชงิ บรษิทัจะจา่ยคา่รกัษาพยาบาล คา่เสยีหายทีผู่ป้ระสบภยัสามารถเรยีกรอ้งไดต้ามมลูละเมดิ ตามความ
เสยีหายแทจ้รงิ ไมเ่กนิ 80,000 บาทตอ่หนึง่คน

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

เนือ้หาโดยสรปุ :เป็นการใหก้ารคุม้ครองความกรณีผูป้ระสบภยัไดร้บับาดเจ็บแกร่า่งกายหรอือนามยั
:ความเสยีหายประกอบดว้ย คา่รกัษาพยาบาล และ คา่เสยีหายอยา่งอืน่ทีผู่ป้ระสบภยัสามารถเรยีกรอ้งไดต้ามมลูละเมดิของ ปพพ.
: การชดใชต้อ้งพจิารณาถงึความเสยีหายแทจ้รงิทีต่อ้งเจรจาใหไ้ดข้อ้ยุต ิโดยตอ้งอาศยั ขอ้เท็จจรงิและขอ้มูล อืน่ประกอบ เชน่ 
คา่รกัษาพยาบาลทีต่อ้งจา่ย คา่รกัษาพยาบาลในอนาคต ความรนุแรงของอาการบาดเจ็บ การสญูเสยีอนามยั ต าแหนง่บาดแผล 
เพศ อาย ุอาชพีและรายได ้จ านวนระยะเวลาทีห่ยุดท างาน อตัราแรงงานข ัน้ต า่ หรอืเงนิเดอืน 

: รวมจ านวนความเสยีหายทีช่ดใช ้รวมคา่เสยีหายเบือ้งตน้แลว้ ไมเ่กนิ 80,000 บาทตอ่คน
: การชดใชก้รณีอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิข ัน้มคีวามคุม้ครองมากกวา่หนึง่ฉบบั                                                   

1.กรณีประมาทท ัง้สองฝ่าย บรษิทัประกนัภยัท ัง้สองฝ่ายตอ้งเฉลีย่จา่ยสว่นละเทา่ๆกนั ตามจ านวนความเสยีหายแทจ้รงิตามทีม่กีาร
เจรจาตกลงกนัได ้และสงูสุดไมเ่กนิฝ่ายละ 80,000 บาทตอ่คน(อา้งองิ ม.223)  

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่4

2.กรณีมกีรมธรรมป์ระกนัภยัซอ้น บรษิทัประกนัภยัทีม่คีวามคุม้ครองฉบบัแรกชดใชก้อ่น ไมเ่กนิ 80,000 บาท หากไมพ่อตอ่
จ านวนความเสยีหายทีส่ามารถเจรจาตกลงได ้บรษิทัทีร่บัประกนัภยัรายทีส่องจะตอ้งชดใชต้อ่ ท ัง้นีไ้มเ่กนิจ านวนทีคุ่ม้ครองสงูสุด
ของแตล่ะฉบบักรมธรรมล์ะ 80,000 บาท(อา้งองิ ม.870 วรรคสอง)

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่5

3.กรณีรถหวัลากและหางพว่ง บรษิทัประกนัภยัท ัง้สว่นของหวัลาก และ และสว่นของหางพว่ง ตอ้งเฉลีย่จา่ยสว่นละเทา่ๆกนั ตาม
จ านวนความเสยีหายแทจ้รงิตามทีม่เีจรจาตกลงกนัได ้และสงูสดุไมเ่กนิฝ่ายละ 80,000 บาทตอ่คน

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่6



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย (ต่อ)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

3.1.2   : ความเสยีหายตอ่รา่งกายหรอือนามยั กรณีหนึง่กรณีใดตามทีก่ าหนด

เนือ้หาโดยสรปุ :เป็นการใหก้ารคุม้ครองความกรณีผูป้ระสบภยั สญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพอยา่งถาวร ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
:การสญูเสยีหมายถงึการสิน้ไป การหมดไป และ อยา่งถาวร หมายถงึ การสญูเสยีตลอดไปแลว้ไมส่ามารถกลบัคนืมาใชไ้ด้
ดงัเดมิอกี โดยอวยัวะน ัน้ถกูตดัออก หรอื ไมไ่ดถ้กูตดัออกแตอ่วยัวะน ัน้สญูเสยีสมรรถภาพการใชง้านของอวยัวะน ัน้อยา่ง
สิน้เชงิตลอดไปแลว้

: ความเสยีหายของอวยัวะสว่นใดๆตามทีม่กีารก าหนดไวอ้ยา่งใร ก็ใหจ้า่ยตามทีก่ าหนดความคุม้ครองไว ้โดยใหร้วมถงึคา่
รกัษาพยาบาลทีไ่ดม้กีารรกัษาพยาบาลดว้ย

: ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีอวยัวะตอ่ละสว่นแตล่ะอาการจ านวน 8 ลกัษณะอาการเรยีงจากความคุม้ครองมากไปนอ้ยดงันี้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

(1) ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ : 500,000 บาทตอ่คน 

ผูป้ระสบภยัทีไ่ดร้บัความเสยีหายจะสญูเสยีอวยัวะหรอืไมส่ญูเสยีอวยัวะหรอืไมก็่ตามแตม่คีวามเสยีหายของรา่งกายถงึขนาดไม่
สามารถประกอบหนา้ทีก่ารงานใดๆในอาชพีอืน่ใดไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป เชน่ ตอ้งอมัพาธ นอนตดิเตยีง(เสมอืนเป็นผกั)

(2) สญูเสยี มอื แขน เทา้ ขา ตาบอด (ท ัง้ 2 ขา้ง) : 500,000 บาท

การสญูเสยีอวยัวะทีก่ าหนดไวน้ีถ้กูท าลายหรอืถกูตดัออกต ัง้แตข่อ้มอื ขอ้เทา้ ขอ้ศอก ขอ้เขา่ ตาบอดสนดิ(มองไมเ่ห็นภาพ หรอื
เห็นเพยีงแสง) รวมกนัสองขา้ง  ใหห้มายรวมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะทีส่ญูเสยีน ัน้โดยถาวรสิน้เชงิ    

(อวยัวะน ัน้ใชง้านไมไ่ดอ้ยา่งสิน้เชงิถาวรตลอดไป)

(3) สญูเสยี มอื แขน เทา้ ขา ตาบอด(อยา่งละขา้งรวม 2 ขา้ง)  : 500,000 บาท



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย (ต่อ) 

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

(ตอ่) 3.1.2. ความเสยีหาย กรณีสญูเสยีอวยัวะ หรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิในกรณีหนึง่กรณีใด

(4) ทพุพลภาพอยา่งถาวร : 300,000 บาท 

ผูป้ระสบภยัทีไ่ดร้บัความเสยีหายจะสญูเสยีอวยัวะหรอืไมส่ญูเสยีอวยัวะหรอืไม่ ก็ตามแตม่คีวามเสยีหายถงึขนาดตอ้งทพุพลภาพ
ไมส่ามารถประกอบหนา้ทีก่ารงานใดๆในอาชพีประจ าไดโ้ดยสิน้เชงิตลอดไป ((อาชพีประจ า หมายถงึ การท างาน การประกอบการ ทีไ่ม่
เป็นโทษแกส่งัคมและมรีายไดต้อบแทนโดยอาศยัแรงงาน ความรู ้ทกัษะ อปุกรณ์ เครือ่งมอื ฯลฯ โดยมรีายไดส้ม า่เสมอเพือ่เลีย้งชพีหรอื
ด ารงชวีติ ตามลกัษณะการประกอบอาชพี ไดแ้ก ่อาชพีรบัราชการ หรอืรบัจา้ง และอาชพีอสิระ) สิง่ทีต่อ้งพจิารณาคอืความเสยีหายน ัน้

ตอ้งท าใหผู้ป้ระสบภยัไมส่ามารถท างานในอาชพีประจ าไดอ้ยา่งสิน้เชงิตลอดไปแลว้เป็นส าคญั

(5) สญูเสยี มอื แขน เทา้ ขา ตาบอด (1 ขา้ง) : 250,000 บาท

การสญูเสยีอวยัวะทีก่ าหนดไวน้ีถ้กูท าลายหรอืถกูตดัออกต ัง้แตข่อ้มอื ขอ้เทา้ ขอ้ศอก ขอ้เขา่   ตาบอดสนดิ ขา้งใดขา้งหนึง่  และให้
หมายรวมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะทีส่ญูเสยีน ัน้โดยถาวรสิน้เชงิ(ใชง้านไมไ่ดอ้ยา่งสิน้เชงิถาวรตลอดไป)

(6) หหูนวก เป็นใบห้รอืเสยีความสามารถในการพดู ลิน้ขาด สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธ ์หรอื จติพกิารอยา่งตดิตวั  : 250,000 บาท

ห ู: หทูีไ่ดร้บัความกระทบกระเทอืนถงึขนาดสญูเสยีความสามารถในการไดย้นิเสยีงตลอดไป หรอืไดย้นิ เสยีงอูอ้ ีไ้มรู่ค้วามหมายไมม่ ี
ทางรกัษาใหห้ายขาดจะหนวกขา้งเดยีวหรอืสองขา้งก็แลว้แต่

เป็นใบ:้ คอืการเสยีความสามารถในการพดู พดูออ้แอ ้พดูไมไ่ด ้หรอืลิน้ขาด(ขาดแคไ่หนก็ตาม) 
อวยัวะสบืพนัธ ์: คอืการสญูเสยีความสามารถของอวยัวะทีใ่ชส้บืพนัธน์ ัน้ โดยไมส่ามารถมบีตุรไดแ้ลว้ 
จติพกิารอยา่งตดิตวั : คอืจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบจติผดิปกตไิปจากเดมิไมม่รีกัษาใหห้ายได้

: ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีอวยัวะตอ่ละสว่นแตล่ะอาการจ านวน 8 ลกัษณะอาการเรยีงจากความคุม้ครองมากไปนอ้ยดงันี้



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย (ต่อ) 

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

(ตอ่) 3.1.2. ความเสยีหาย กรณีสญูเสยีอวยัวะ หรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิในกรณีหนึง่กรณีใด

: ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีอวยัวะตอ่ละสว่นแตล่ะอาการจ านวน 8 ลกัษณะอาการเรยีงจากความคุม้ครองมากไปนอ้ยดงันี้

(8) สญูเสยีนิว้ต ัง้แตข่อ้นิว้ข ึน้ไป  :200,000 บาท

หมายถงึ การสญูเสยีหรอืการถกูท าลายของนิว้ไมว่า่จะเป็นนิว้มอื หรอืนิว้เทา้ ไมว่า่จะกีน่ ิว้ก็ตาม โดยถกูตดัออกต ัง้แตข่อ้หนึง่ข ึน้ไปเป็น
ส าคญั และใหห้มายรวมถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพการใชง้านของนิว้โดยถาวรตลอดไปดว้ยเชน่ นิว้ขาดแลว้น ามาตอ่ แตน่ ิว้น ัน้ ไม่

สามารถงอไดท้ ัง้น ิว้(มรีะยะการรกัษาไมน่อ้ยกวา่ 180 ) 

(7) สญูเสยีอวยัวะอืน่ใดนอกจาก(2)(3)(5)(6)(8) ซึง่สญูเสยีหรอืถกูท าลายลงแลว้น ัน้จะกระทบตอ่การด ารงชวีติ
อยา่งปกตสิขุ : 250,000 บาท

อวยัวะอืน่ใด หมายถงึ อวยัวะอืน่ๆทีน่อกเหนอืนอกจากแขน ขา มอื เทา้ นิว้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ยอ่ยของขอ้ 3.1.2 ในวงเล็บ 2,3,5,6,8 
ซึง่เป็นความเสยีหายทีไ่มไ่ดม้กีารก าหนดไว ้เชน่ อวยัวะภายในรา่งกาย ตบั มา้ม ปอด ไต  ฟนัแท ้5 ซีข่ ึน้ไป หรอื กระโหลกศรษีะที่
เสยีหายและใชก้ระโหลกเทยีมมาใส ่เป็นตน้ ซึง่ อวยัวะอืน่ใดน ัน้ทีถ่กูท าลายลงแลว้จะกระทบตอ่การด ารงชวีติอยา่งปกตสิขุของ
ผูป้ระสบภยั(หมายถงึการสญูเสยีหรอืหมดสิน้ไปของอวยัวะน ัน้แลว้ท าใหผู้ป้ระสบภยัด าเนนิชวีติตอ่ไปอยา่งยากล าบาก เชน่ การกนิ เดนิ 
นอน น ัง่ ขบัถา่ย การสือ่สาร การรบัรูใ้นกลิน่ รสชาด )



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย (ต่อ)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

3.1.3 : กรณีเสยีชวีติ บรษิทัจะชดใช ้500,000 บาทตอ่คน

3.1.4.  : กรณีเสยีหายตาม 3.1.1. และตอ่มาไดร้บัความเสยีหายตาม 3.1.2 บรษิทัจะจา่ยคา่เสยีหายตามขอ้ 3.1.2 แตห่ากเป็นกรณีไดร้บั
ความเสยีหายตาม 3.1.1 และตอ่มาไดร้บัความเสยีหายตาม 3.1.3 หรอื ท ัง้ 3.1.2 และ ขอ้ 3.1.3 บรษิทัจะจา่ยไมเ่กนิ 500,000 บาทตอ่คน

3.1.5. : กรณีผูป้ระสบภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น บรษิทัจะจา่ยคา่ชดเชยรายวนัๆละ 200 บาท 
รวมกนัไมเ่กนิ 20 วนัโดยคา่เสยีหายสว่วนนีเ้ป็นสว่นเพิม่ทีผู่ป้ระสบภยัไดร้บันอกเหนอืจากขอ้ 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่7-9

เนือ้หาโดยสรปุ : การเสยีชวีติของผูป้ระสบภยัอนัเนือ่งจากอบุตัเิหตจุากรถ ไมว่า่จะเสยีชวีติในทีเ่กดิเหต ุหรอื เสยีชวีติทีโ่รงพยาบาลหรอื
เสยีชวีติทีบ่า้นอนัมสีาเหตุมาจากอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิข ึน้น ัน้ใหบ้รษิทัตอ้งจา่ยเต็มตามจ านวนเป็นการจา่ยจ านวนเงนิทีแ่นน่อน
ไมใ่ชเ่ป็นการจา่ยตามหลกัความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิเนือ่งจากมูลคา่ตอ่ชวีติน ัน้ไมส่ามารถประเมนิคา่ได ้
: เมือ่มกีรมธรรมต์อ้งใหก้ารคุม้ครองกีฉ่บบัแตล่ะฉบบัตอ้งใหก้ารคม้ครองตามจ านวนทีก่ าหนด
: การจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใหก้บัทายาทโดยธรรมผูม้สีทิธติาม ม.1629 ม.1630 ม.1635

เนือ้หาโดยสรปุ : การชดใชต้ามเง ือ่นไขกรมธรรมข์อ้ 3.1. นี ้ใหถ้อืเอาความเสยีหายสงูสุดเป็นตวัก าหนดถงึจ านวนเงนิทีต่อ้งชดใชจ้งึข ึน้อยูก่บั
อาการความเสยีหายหรอืความสูญเสยีของผูป้ระสบภยัน ัน้ไดร้บัเป็นส าคญั 

: โดยก าหนดจ านวนสงูสุดในแตล่ะขอ้ไวค้อื 3.1.1: 80,000 หรอื 3.1.2. : 200,000 /250,000 / 300,000 / 500,000บาท หรอื 
3.1.3 : 500,000 บาท

เนือ้หาโดยสรปุ : จ านวนเงนิชดเชยรายวนัทีผู่ป้ระสบภยัจะไดร้บัหากมกีารนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น IPD Case 
:  จ านวนวนัๆละ 200 บาทจะเป็นจ านวนวนัทีต่อ่เนือ่งกนัหรอืไมก็่ตาม รวมแลว้ไมเ่กนิ 20 วนั 
: จ านวนเงนินีเ้ป็นคา่สนิไหมทดแทนอยา่งหนึง่ท ีก่ าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจา่ยนอกเหนอืจากคา่เสยีหายในขอ้ 3.1.1,3.1.2.,3.1.3 



ค่าเสียหายเบื้องต้น ความคุ้มครองสูงสุดVSความคุ้มครอง ข้อ 3.1.1 , 3.1.2- 3.1.5

ค่ารักษาพยาบาล หรืออนามัย ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 35,000 บาทต่อคน 200,000 บาทต่อคน

กรณีสูญเสีย มือ หรือแขน หรือเท้า หรือขา หรือตาบอด (เสีย 1 ข้าง)
หูหนวก เป็นใบ้ อวัยวะสืบพันธุ์ จิตพิการติดตัว หรืออวัยวะอื่นใด 35,000 บาทต่อคน 250,000 บาทต่อคน

ทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาทต่อคน 300,000 บาทต่อคน

กรณีสูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง (ตาบอด) 

35,000 บาทต่อคน 500,000 บาทต่อคน

กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างตั้งแต่
ข้อเท้า หรือขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีเป็นต้นไป

35,000 บาทต่อคน 500,000 บาทต่อคน

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง / เสียชีวิต 35,000 บาทต่อคน 500,000 บาทต่อคน

ค่าชดเชยรายวัน - วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย (ต่อ)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

3.1.6. : กรมธรรมใ์หก้ารคุม้ครองผูป้ระสบภยัทีเ่ป็นผูเ้อาประกนัภยั บคุคลในครอบครวัผูเ้อาประกนัภยั ซึง่มใิชผู่ข้บัขี ่/โดยผู ้
ขบัขีร่ถประกนัภยัเป็นฝ่ายตอ้งรบัผดิ

เนือ้หาโดยสรปุ : การคุม้ครองของกรมธรรมธน์ีใ้หก้ารคุม้ครองทกุคนทีเ่ป็นผูถ้กูผูข้บัขีร่ถประกนัภยัน ัน้กระท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย
ไมว่า่บคุคลน ัน้จะเป็นผูเ้อาประกนัภยั หรอืบคุลในครอบครวัของผูเ้อาประกยัภยั หรอืใครก็ตามก็ตาม ทีไ่มใ่ชต่วัผูข้บั
ขีท่ ีเ่ป็นฝ่ายผดิเป็นส าคญั

3.1.7. : กรณีผูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัขีร่ถคนัทีเ่อาประกนัภยั  บรษิทัจะจา่ยคา่สนิไหมทดแทนไมเ่กนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้เทา่น ัน้

เนือ้หาโดยสรปุ :การคุม้ครองผูป้ระสบภยัเป็นความคุม้ครองตามหลกัประกนัค า้จนุ ซึง่หมายถงึหากผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูท้ ีไ่ดร้บัความ
ยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัเชน่ผูข้บัขีน่ ัน้ไปกระท าการใหบ้คุคลอืน่ไดร้บัความเสยีหาย บคุคลทีต่อ้งเสยีหายน ัน้จะไดร้บั
ความคุม้ครองตามทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัภยัไดใ้หก้ารค า้จนุในความรบัผดิทีต่อ้งชดใชค้า่เสยีหายน ัน้ใหผู้ถ้กูกระท า ดงัน ัน้
ผูข้บัขีท่ ีก่ระท าใหต้นเองไดร้บัความเสยีหายจะเรยีกรอ้งเอาจากผูร้บัประกนัค า้จนุน ัน้จงึหาไดไ้ม่
:เนือ่งจาก เจตนารมยข์อง พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถน ัน้ มุง่หมายใหก้ารคุม้ครองตอ่ชวีติรา่งกายของบคุคล
เป็นส าคญั จงึมกีารก าหนดสทิธขิองผูข้บัขีท่ ีก่ระทใหต้นเองไดร้บัความเสยีหายน ัน้ไดร้บัการชดใชเ้พยีงคา่เสยีหาย
เบือ้งตน้เทา่น ัน้ ท ัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมระหวา่งผูก้ระท า กบัผูถ้กูกระท า ทีค่วรไดร้บัความคุม้ครองทีแ่ตกตา่งกนั  
:คา่เสยีหายเบือ้งตน้เป็นไปตามกฎกระทรวง ประกอบดว้ย คา่รกัษา ไมเ่กนิ 30,000 บาท และหรอื สญูเสยีอวยัวะ หรอื 
ทพุพลภาพถาวร หรอื เสยีชวีติ 35,000 บาท ท ัง้นีห้ากเสยีหายท ัง้สองกรณีรวมกนัแลว้ ไมเ่กนิ 65,000 บาท เทา่น ัน้

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่10



กรณีประมาทท ัง้สองฝ่าย
รถมปีระกนัภยั พ.ร.บ. 

รถคันท่ี 1 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

ประเภทค่าสินไหมทดแทน ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กรณีเสียชีวิต

กรณีได้รับบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล

กรณีท่ี 1 รักษาพยาบาล 60,000 บาท

กรณีท่ี 2 รักษาพยาบาล 250,000 บาท

ค่าชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน

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

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

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

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

การจา่ยคา่สนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองขอ้ 3

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

กรณีกรมธรรมซ์อ้น

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

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ   : ความเสยีหายตอ่ชวีติ –รา่งกาย ของผูป้ระสบภยัจากรถโดยไม่
ตอ้งรอการพสิจูนค์วามรบัผดิ อนัเป็นบทก าหนดในมาตรา 20 

: การจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ตอ้งจา่ยภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที่
รบัค ารอ้งขอ โดยการขอรบัและการจา่ยน ัน้ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง

: นอกจากไมต่อ้งรอผลพสิจูนค์วามรบัผดิแลว้ยงัใหร้วมถงึมผีลคดแีลว้
ก็ตาม เพือ่ใหเ้ป้นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.

: คา่เสยีหายเบือ้ตน้ใหพ้จิารณาจากทีก่ าหนดในขอ้ 4.1 หรอื 4.2 หรอื 4.3
และหรอื 4.4 รวมท ัง้ขอ้ 4.5

ขอ้ 4.1 กรณีผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกาย(บาดเจ็บ) 
: บรษิทัจะจา่ยคา่รกัษาพยาบาลตามทีจ่า่ยไปจรงิ แตไ่มเ่กนิ 30,000 บาท
ตอ่หนึง่คน

: โดยคา่รกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล
เป็นไปตามรายการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และ ประกาศรายการ
มาตรฐานกลางของรายการฯทีก่ าหนดซึง่ประกาศโดยคณะกรรมการ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ม. 6 ทว)ิ 

ขอ้ 4.2.กรณีผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหาย สญูเสยีอวยัวะ – จติพกิารอยา่งตดิตวั-ทพุพล
ภาพอยา่งถาวร –ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ

: บรษิทัจะจา่ยตอ่การสญูเสยีในขอ้นี ้จ านวน 35,000 บาท ตอ่หนึง่คน
: โดยความเสยีหายในสว่นนีจ้ะเป็นไปตามเป็นไปตามรายการทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง และเงือ่นไขกรมธรรม(์การทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ)

ขอ้ 4.3 กรณีผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายตอ่ชวีติ 
: บรษิทัจะจา่ยตอ่การเสยีชวีติ จ านวน 35,000 บาท ตอ่หนึง่คน
: โดยความเสยีหายในสว่นนีจ้ะเป็นไปตามเป็นไปตามรายการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง

ขอ้ 4.4.กรณีผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายตามขอ้ 4.1 และ 4.2 รวมกนั หรอื
ขอ้ 4.1 และ 4.3 รวมกนั หรอื จะเป็นขอ้ 4.1+4.2+4.3 

: บรษิทัจะจา่ยคา่เสยีหายกรณีการเสยีชวีติ จ านวน 35,000 
บาท ตอ่หนึง่คน

:หากผูป้ระสบภยั มคีา่รกัษากอ่น แลว้ตอ่มาสญูเสยีอวยัวะหรอื 
ทพุพลภาพอยา่งถาวร หรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิหรอื
เสยีชวีติ บรษิทัจะจา่ยตาม 4.1+4.2+4.3 รวมแลว้ไมเ่กนิ 
65,000 บาท
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ขอ้ 4.5  กรณีรถต ัง้แตส่องคนัขึน้ไปชนกนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ป้ระสบภยั
: ใหบ้รษิทัจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ใหก้บัผูป้ระสบภยัทีอ่ยูใ่นรถของ
ตนเองตามความเสยีหายที ่ผสภ.ไดร้บั ตาม 4.1,4.2,4.3 4.4

: ส าหรบัผูป้ระสบภยัทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นรถคนัหนึง่คนใดทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ
ใหบ้รษิทัประกนัภยัทีร่บัประกนัภยัรถทีก่อ่ใหเ้กดิเหตรุว่มกนัจา่ย
คา่เสยีหายเบือ้งตน้สว่นละเทา่ๆกนั

: ส าหรบัรถคนัทีไ่มม่ปีระกนัภยั เจา้ของรถตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 
หากเจา้ของรถไมจ่า่ย ผสภ.สามารถขอใชส้ทิธกิบัทางกองทนุ
ทดแทนผูป้ระสบภยัไดต้าม ม.23(1)

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่12

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 



ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ข้อ 6. การส ารองจ่ายฯ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ  : การรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ ตอ้งยืน่ขอรบัภานใน 180 วนั นบัแต่
วนัทีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้(วนัทีเ่กดิเหต ุหรอืวนัทีรู่ว้า่ความเสยีหายน ัน้
เกดิขึน้

: เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอใหเ้ป็นไปตามขอ้ 
5.1,5.2

: กรณีผูป้ระสบภยัสญูเสยีอวยัวะหรอือืน่ตาม 4.2 นอกจากเอกสารตาม 
5.1,5.2 แลว้ใหย้ืน่ใบรบัรองแพทย ์หรอืความเห็นแพทย ์หรอืหลกัฐานอืน่
ใดทีร่ะบวุา่ ผสภ.ไดร้บัความเสยีหายดงักลา่ว พรอ้มส านบนัทกึประจ าวนั
ของต ารวจ

ขอ้ 5.1. ความเสยีหายตอ่รา่งกาย(บาดเจ็บ) ประกอบดว้ย
5.1.1. ใบเสร็จรบัเงนิตน้ฉบบัคา่รกัษาพยาบาล(กรณีผูป้ระสบภยัเบกิเอง)

หรอืหลกัฐานการแจง้หนีค้า่รกัษาพยาบาล(กรณี รพ.รบัมอบฯ)
5.1.2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน,ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

, หนงัสอืเดนิทาง หรอืหลกัฐานอืน่ทีท่างราชการออกให้
ขอ้ 5.2. ความเสยีหายตอ่ชวีติ

5.2.1.ส าเนาใบมรณบตัร หรอืหลกัฐานอืน่ทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด
5.2.2.ส าเนาบนัทกึประจ าวนัในคด ีหรอืหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงวา่ผูน้ ัน้เสยีชวีติ

จากการประสบภยัจากรถ
5.2.3.การรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้ตน้ตาม 5.1 และ 5.2 ใหใ้ชห้ลกัฐานท ัง้

สองขอ้ทีก่ าหนด

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่13

เนือ้หาโดยสรปุ  : เพือ่ใหก้ารชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว
ส าหรบัรถทีม่ปีระกนัภยัตาม พ.ร.บ. เฉีย่วชนกนั ซึง่บรษิทัมี
กระบบการตดิตามผลคดแีละเรยีกรอ้งตอ่กนัได ้จงึก าหนดให้
บรษิทัทีร่บัประกนัภยั ท าการส ารองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล
คา่ชดเชยรายวนั คา่ทดแทนกรณีสญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพ
อยา่งถาวร ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืเสยีชวีติ

: ส าหรบัผูป้ระสบภยัทีโ่ดยสารมาในรถ หรอืก าลงัข ึน้ก าลงัลง
จากรถ จากรถทีบ่รษิทัรบัประกนัภยัไว้

: ส าหรบับคุคลภายนอกรถใหบ้รษิทัประกนัภยัเฉลีย่จา่ยฝ่ายละ
เทา่ๆกนัตามความเสยีหายของผูป้ระสบภยัไดร้บั

: ภายหลงัการส ารองจา่ย ตอ่มามผีลสรปุทางคดวีา่แลว้ใหฝ่้าย
ถกูท าการเรยีกคนืเงนิส ารองเอาจากเมือ่ฝ่ายผดิ โดยฝ่ายผดิ
ตอ้งจา่ยคนืบรษิทัฝ่ายถกูภายใน30นบัแตว่นัทีฝ่่ายถกูรอ้งขอ 

: จ านวนเงนิทีส่ ารองจา่ยเป็นไปตามทีก่ าหนดใน ขอ้ 
3.1.1,3.1.2 – 3.1.5 ดงันี้

ขอ้ 6.1.บาดเจ็บ คา่รกัษาพยาบาลไมเ่กนิ 80,000 บาท
ขอ้ 6.2.สญูเสยีอวยัวะ,ทพุพลภาพอยา่งถาวร,ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ ,

เสยีชวีติ 200,000 / 250,000 / 300,000/ 500,000 บาท
แลว้แตค่วามเสยีหาย

ขอ้ 6.3.คา่ชดเชยรายวนั กรณีการเขา้รบัการรกัษาในฐานะคนไขใ้น วนั
ละ 200 บาท รวมแลว้ไมเ่กนิ 20 วนั

ขอ้ 6.4. กรณีบาดเจ็บตาม 6.1 แลว้ตอ่มาสญูเสยีตาม 6.2 ใหส้ ารองจา่ย
รวมกนัแลว้ไมเ่กนิวงเงนิทีก่ าหนดใน 3.1.4



ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่

ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร

ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหตุ

ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ : ผูข้บัข ีน่ ัน้จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั

:  ผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัตินเสมอืนผูเ้อาประกนัภยั

เนือ้หาโดยสรปุ : ผูโ้ดยสารในรถประกนัเป็นผูก้ระท าผดิ     

กรมธรรมต์อ้งใหก้ารคุม้ครองโดยไมม่กีารไลเ่บีย้ใดๆ

เนือ้หาโดยสรปุ : เป็นเง ือ่นไขก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัข ีต่อ้งปฏบิตั ิ

: การแจง้เหตลุา่ชา้ไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษิทัปฏเิสธความรบัผดิได้

: ไมป่ฏบิตัติามบรษิทัอาจเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเพือ่ความ

เสยีหายใดๆอนัเกดิแตก่ารน ัน้ได ้ตาม ม.881

9.1 แจง้เหตใุหบ้รษิทัประกนัทราบโดยไมช่กัชา้

9.2 สง่ตอ่หมายศาล / ค าส ัง่ / ค าบงัคบั ของศาลใหบ้รษิทัทนัที

9.3 มหีนงัสอืบอกกลา่วบรษิทัหากมกีารด าเนนิคดทีางแพง่/อาญา 

เนือ้หาโดยสรปุ : เป็นเง ือ่นไขทีป้่องกนัมใิหผู้เ้อาประกนัภยัไปตกลงยนิยอมโดยรู ้

หรอืรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์

: การตกลงยนิยอมชดใชน้ ัน้ ไมใ่ชเ่ป็นเหตทุีต่อ้งรบัผดิและท าให้

บรษิทัเสยีหาย บรษิทัอาจเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเอาจากผู ้

เอาประกนัภยัอนัเกดิแตก่ารณ์น ัน้ 

10.1 ผอป ตอ้งไมต่กลง ยนิยอม เสนอหรอืสญัญาจะชดใช ้   

คา่เสยีหายใหบ้คุคลใดโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

เวน้แตบ่รษิทัไมจ่ดัการตอ่การเรยีกรอ้งน ัน้ 

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที่ 14

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที่ 15

ตวัอยา่งที ่15 นายแดงขบัรถคนัทีเ่อาประกนัภยัไวไ้ปประสบอบุตัเิหต ุท าใหน้ายขาว
ผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกาย และความเสยีหายน ัน้นายแดงเป็นฝ่ายที่
จะตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย แลว้นายแดงไปตกลงชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กน่ายขาว จ านวน 
30,000 บาท ท ัง้ ๆ ทีค่วามเสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีน่ายขาวไดร้บัเป็น จ านวน 10,000 บาท 
แมก้ารตกลงดงักลา่วจะไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัก็ตามก็ไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษิทั
ปฏเิสธความรบัผดิได ้บรษิทัเพยีงแตไ่มผ่กูพนัรบัผดิคา่เสยีหาย จ านวน 30,000 บาท ที่
ผูเ้อาประกนัภยัไปตกลงชดใชแ้ตย่งัคงผกูพนัรบัผดิคา่เสยีหาย    จ านวน 10,000 บาท 
ซึง่เป็นคา่เสยีหายทีแ่ทจ้รงิ ส าหรบัคา่เสยีหายสว่นเกนิอกีจ านวน 20,000 บาท เป็นเรือ่ง
ทีน่ายขาวจะตอ้งไปวา่กลา่วเอากบันายแดงเอง



ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง (ต่อ)

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

10.5 กรณีบรษิทัปฏเิสธการชดใชโ้ดยมชิอบ ผูเ้สยีหายน าคดขี ึน้สูศ่าลหรอือนญุาโตฯ เมืศ่าลหรอือนญุาโตฯชีข้าดใหบ้รษิทัแพค้ด ีบรษิทัตอ้ง      
ชดใชค้า่เสยีหายตามค าพพิากษาหรอือนญุาโตฯ พรอ้มดอกเบีย้ ไมเ่กนิ 15% นบัแตว่นัผดินดั   

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่16,17

10.2 บรษิทัมสีทิธเิขา้ด าเนนิการตอ่สูค้ดี

10.3 ผอป. ตอ้งใหข้อ้เท็จจรงิและใหก้ารชว่ยเหลอืแกบ่รษิทัตามสมควรจนคดถีงึทีส่ดุ

10.4 บรษิทัใมต่อ้งตอ่สูค้ดแีทน ผอป.หากบรษิทัชดใชค้า่เสยีหาย เต็มความคุม้ครองแลว้

ตวัอยา่งที ่16 กรณีทีบ่รษิทัปฏเิสธโดยมชิอบ เชน่ 

1.บรษิทัปฏเิสธการชดใชค้า่สนิไหมทดแทน โดยอา้งกรมธรรมป์ระกนัภยัไมคุ่ม้ครอง แตข่อ้เท็จจรงิปรากฏวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองความสูญเสยีหรอืความ

เสยีหายดงักลา่ว

2.บรษิทัไมช่ดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิในขณะเกดิเหต ุซึง่มกีารตกลงเป็นขอ้ยตุแิลว้

ตวัอยา่งที ่17 กรณีทีไ่มถ่อืวา่บรษิทัไดก้ระท าโดยมชิอบตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยัขอ้นี ้เชน่

1. กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยั บุคคลภายนอก หรอืผูเ้สยีหายอืน่ใดทีม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนไดน้ าเรือ่งมายืน่ค าเสนอขอ้พพิาทตอ่อนญุาโตตุลาการ หรอืยืน่

ฟ้องคดตีอ่ศาล โดยไมเ่คยยืน่เรือ่งเรยีกรอ้งตอ่บรษิทัมากอ่น 

2. การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนบคุคลภายนอกทีย่งัไมส่ามารถตกลงในจ านวนเงนิคา่เสยีหายไดท้ ัง้จ านวน 

การทีบ่รษิทัยงัไมช่ดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามตวัอยา่งที ่17 ไมถ่อืวา่บรษิทัชดใชค้า่สนิไหมทดแทนโดยมชิอบ ไมต่อ้งรบัผดิอตัราดอกเบีย้ผดินดัในอตัรารอ้ยละ 15



กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

ข้อ 11. การแจ้งความ

ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี

เนือ้หาโดยสรปุ : เม ือ่ผูเ้อาประกนัถกูกระท าใหเ้กดิความเสยีหาย

: ตอ้งแจง้ความตอ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจโดยไมช่กัชา้

เนือ้หาโดยสรปุ : บรษิทัจะตอ่สูค้ดใีนนามของ ผูเ้อาประกนัภยั 

: โดยคา่ใชจ้า่ยเป็นของบรษิทั

ข้อ 13. การโอนรถ
เนือ้หาโดยสรปุ :บรษิทัตอ้งใหก้ารคุม้ครองตลอดอายกุรมธรรม์

ถงึแมจ้ะมกีารโอน

ตวัอยา่งประกอบ : ตวัอยา่งที ่18

ข้อ 14. การใช้รถ
เนือ้หาโดยสรปุ  : การใชร้ถในเวลาเกดิเหตนุอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 7ซึง่เส ีย่งภยัเพิม่

:บรษิทัสามารถเรยีกคนืจากผูเ้อาประกนัภยั ตามทีจ่า่ยไปแตไ่มเ่กนิ 2,000 บาท

: เฉพาะกรณีรถประกนัภยัเป็นฝ่ายทีต่อ้งรบัผดิ

ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
เนือ้หาโดยสรปุ : การบอกเลกิกรมธรรมเ์ป็นการยกเลกิสญัญา ซึง่ก าหนดให้

คูส่ญัญาตอ้งปฏบิตัติอ่กนั 

15.1 บรษิทับอกเลกิตอ้งมหีนงัสอืบอกกลา่วภายใน 30 วนั 

และคนืเบีย้ตามสว่นระยะเวลา (PORATA)

15.2 ผอป.บอกเลกิ บรษิทัจะคนืเบีย้ตามทีก่ าหนดในตาราง

เงือ่นไขก/ธ 

(1) บอกเลกิเป็นหนงัสอื  ก/ธ ส ิน้ผลบงัคบั ณ วนัที่

บรษิทัไดร้บัหนงัสอื หรอืตามวนัทีร่ะบใุนหนงัสอื

(2) บอกเลกิโดยวธิกีารทางอเิลคทรอนกิส ์บรษิทัจะ

คนืเบีย้ตามทีต่ารางก าหนดในเงือ่นไขก/ธ

ข้อ 16. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
เนือ้หาโดยสรปุ : บรษิทัตกลงยนิยอมรบัและปฏบิตัติามค าชีข้าดของ

อนญุาโตตลุาการ  ( คปภ.)



ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 19 ข้อ 

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

เนือ้หาโดยสรปุ : ตอ้งยดึถอืการตคีวามตามทีน่ายทะเบยีนใหค้วาม

เห็นชอบ

ข้อ 18. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
เนือ้หาโดยสรปุ : กรมธรรมไ์มคุ่ม้ครองความเสยีหายอนัเกดิจากภยัดงัทีก่ าหนดไวน้ ี้

: แบง่ออกเป็น ขอ้ก าหนดทีส่ามารถปฏเิสธการชดใชไ้ดท้นัท ีและ 

ขอ้ก าหนดใหต้อ้งท าการจา่ยกอ่นแลว้เรยีกคนื

ขอ้ 18.1  - 18.6  สามารถปฏเิสธความคุม้ครองไดโ้ดยสิน้เชงิ

ขอ้ 18.7 - 18.8 บรษิทัปฏเิสธไมไ่ดใ้หจ้า่ยคา่สนิไหมทดแทนไปกอ่น

แลว้เรยีกคนืภายหลงั

(18.7 ) - ใชร้ถในทางทีผ่ดิกฏหมาย

(18.8 ) - ใชร้ถในการแขง่ขนัประลองความเร็ว

(18.1) สงคราม การรกุราน การสูร้บ (จะประกาศสงครามหรอืไมก็่ตาม)

(18.2) สงครากลางเมอืง การกบฏ การปฏวิตั ิการยดึอ านาจการปกครอง              

โดยก าลงัทหารฯ

(18.3) วตัถอุาวธุปรมาณู

(18.4) การแตกตวัของประจ ุการแผร่งัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสฯี

(18.5) ความเสยีหายจากรถทีถ่กูยกัยอก ฉอ้โกง กรรโชก ลกัทรพัย ์ฯ 

(ทีผ่อป.มกีารแจง้ความรอ้งทกุขแ์ลว้)

(18.6) การใชร้ถนอกอาณาเขต

ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ

เนือ้หาโดยสรปุ : บรษิทัจะไมย่กเอาความไมส่มบรูณ์แหง่

กรมธรรมห์รอืความประมาทเลนิเลอ่รา้ยแรงของ

ผูเ้อาประกนัภยัมาปฏเิสธการจา่ยคา่เสยีหาย

ใหก้บัผูป้ระสบภยั (ยกเวน้ขอ้ 18.1 – 18.6) 

และ เมือ่จา่ยแลว้สามารถด าเนนิการเรยีกคนื

จาก ผอป. โดยผอป.ตอ้งจา่ยคนืบรษิทัภายใน 7 วนั

ข้อ 18. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (ต่อ)

เนือ้หาโดยสรปุ : ใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะไปปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์
: ใชข้นยาเสพตดิ ไมว่า่จะมกีารดดัแปลงรถหรอืไมก็่ตาม 

: หรอืใชร้ถยนตห์ลบหนจีากการกระท าความผดิทางอาญา 
: หรอืใชร้ถยนตห์ลบหนกีารตรวจคน้หรอืการจบักมุของเจา้หนา้ที่



กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจ าได้

ไม่เกิน 80,000

300,000

ไม่เกิน 80,000

300,000

300,000

300,000

500,000

500,000

500,000

300,000

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ

300,000 500,000

กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใด ท่ีกระทบต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ 
ไต ฟันแท้ท้ังซี่ตั้งแต ่5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกท าให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กะโหลกเทียม เป็นต้น 

กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

จ่ายตามวันที่รักษาจริง ไม่เกิน 20 วัน
200 บาท/วัน

250,000

250,000

200,000

กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือ
ความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว 250,000

200 บาท/วัน

250,000

250,000

200,000

250,000

กรณีสูญเสียมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา
หนึ่งข้าง หรือสายตาหน่ึงข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง 

กรณีค่ารักษาพยาบาล หรืออนามัย ตามความเสียหายที่แท้จริง
กอ่น 1 เม.ย. 63 ความคุม้ครอง ต ัง้แต่ 1 เม.ย. 63

ความคุ้มครอง
ต่อคน

กรณีสูญเสียมือสองข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสอง
ข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) 

กรณีสูญเสียมือหนึ่งขา้งตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป

กรณีเสียชีวิต 

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

หน่วย: บาท



ประสทิธิ ์ ค ำเกดิ
“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”



ตวัอยา่งที ่2

นายสมศกัดิ ์ขบัรถมาแลว้มคีวามรอ้นขึน้สูง จงึจอดรถแลว้ลงไปเปิดหมอ้น า้ ท าใหน้ า้รอ้นจากหมอ้น า้พุง่

ลวกหนา้นายสมศกัดิ ์กรณีนีน้ายสมศกัดิเ์ป็นผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืนายสมศกัดิข์บัรถบรรทุกมาและไดจ้อด

เพือ่น าของขึน้ใสใ่นรถบรรทุก เด็กทา้ยรถปีนขึน้รถเพือ่ผูกผา้ใบพลดัตกลงมาบาดเจ็บ กรณีนีเ้ด็กทา้ยรถจงึ

เป็นผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืนายสมศกัดิข์บัรถมาแลว้เบรกกะทนัหนัท าใหผู้โ้ดยสาร พลดัตกจากทีน่ ัง่ไดร้บั

บาดเจ็บ กรณีนีผู้โ้ดยสารเป็นผูป้ระสบภยัจากรถ ฯลฯ 

ตวัอยา่งที ่3 

รถจกัรยานยนตข์องนายสมชายจอดอยูใ่นบา้น ลกูชายอาย ุ4 ขวบ ขึน้ไปปีนรถทีจ่อดอยูท่ าใหร้ถลม้ทบัลกู

ชายไดร้บับาดเจ็บ กรณีนีร้ถจกัรยานยนตข์องนายสมชายยงัไมม่กีารน ารถออกมาใชเ้ป็นพาหนะแตอ่ยา่งใด

การขึน้ไปปีนรถเลน่ของเด็กก็มไิดเ้ป็นการใชร้ถ ดงัน ัน้ เมือ่ไมเ่ขา้องคป์ระกอบขอ้แรกและขอ้สอง เด็กทีไ่ดร้บั

บาดเจ็บจงึไมไ่ดเ้ป็นผูป้ระสบภยัจากรถ เนือ่งจากไมค่รบองคป์ระกอบท ัง้สามประการ

หรอืรถจกัรยานยนตข์องนายสมชายจอดอยูท่ ีบ่า้น และไดท้ าการลา้งท าความสะอาดรถ ในระหวา่งการ

ลา้งท าความสะอาดรถน ัน้ ไดถู้กโซ่รถหนบีนิว้มอืท าใหน้ายสมชายไดร้บับาดเจ็บ กรณีนีร้ถจกัรยานยนตข์อง

นายสมชายยงัไมม่กีารน ารถออกมาใชเ้ป็นพาหนะแตอ่ยา่งใด หากแตเ่ป็นการลา้งท าความสะอาดเทา่น ัน้ จงึ

มไิดเ้ป็นการใชร้ถเป็นพาหนะ ดงัน ัน้เมือ่ไม่เขา้องคป์ระกอบขอ้แรกและขอ้สอง นายสมชายจงึไม่ไดเ้ป็น

ผูป้ระสบภยัจากรถ 



ตวัอยา่งที ่4

กรณีทีร่ถยนตส์องคนักอ่ใหเ้กดิเหตุ โดยคนัหนึง่มไิดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ และอกีคนัหนึ่งมกีารจดัท า

ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถไว ้และตา่งฝ่ายตา่งประมาท เป็นเหตใุหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจ็บแกร่า่งกายหรอือนามยั 

กรณีนีใ้หถ้อืวา่ผูข้บัขีร่ถยนตค์นัทีม่ไิดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถน ัน้ “เป็นผูร้บัความเสีย่งภยัดว้ยตนเอง” ความ

เสยีหายหรอืคา่สนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้น ัน้ผูข้บัขีจ่งึตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่ป้ระสบภยัรว่มกบัรถยนตค์นัทีม่กีารจดัท า

ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ โดยจ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งจา่ยเป็นจ านวนเทา่ใดน ัน้ ยงัคงเป็นไปตามหลกัการเดมิ กล่าวคอื จะตอ้ง

ใหศ้าลพจิารณาวา่ใครประมาทมากนอ้ยกวา่กนัเพยีงใด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 223 หากยงัไมม่คี าพพิากษาของศาลวา่ฝ่ายใดตอ้ง

รบัผดิชอบมากนอ้ยเพยีงใด และเพือ่ใหม้กีารชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว จงึใหถ้อืวา่ท ัง้สองฝ่ายประมาทไมย่ ิง่

หยอ่นกวา่กนั ดงัน ัน้รถยนตท์ ัง้สองคนัตอ้งรบัผดิอยา่งลกูหนีร้ว่ม

ตวัอยา่งที ่5 

ผูป้ระสบภยัเจรจาตกลงคา่เสยีหายท ัง้หมด จ านวน 50,000 บาท กรมธรรมป์ระกนัภยัทีใ่ห้ การคุม้ครองกอ่นตอ้งชดใชค้า่

สนิไหมทดแทนตามทีเ่จรจาตกลง จ านวน 50,000 บาท สว่นกรมธรรมป์ระกนัภยัทีใ่ห้ การคุม้ครองฉบบัหลงัก็ไมต่อ้งจา่ยคา่สนิไหม

ทดแทน เนือ่งจากความเสยีหายน ัน้ยงัไม่เกนิจ านวนความรบัผดิของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัแรก แต่หากผูป้ระสบภยัเจรจรตกลง

คา่เสยีหายท ัง้หมด จ านวน 120,000 บาท กรณีนีบ้รษิทัทีใ่หก้ารคุม้ครองฉบบัแรกตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนกรณีนีเ้ป็นเงนิ จ านวน 

80,000 บาท (เต็มตามจ านวนเงนิทีจ่ ากดัความรบัผดิไว)้ และเนือ่งจากจ านวนความเสยีหายทีเ่จรจาตกลงน ัน้มสีูงกวา่จ านวนความรบัผดิ

ของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัแรก ดงัน ัน้บรษิทัทีร่บัประกนัภยัเป็นล าดบัทีส่องจงึตอ้งจา่ย จ านวน 40,000 บาท (เมือ่รวมสองฉบบัเทา่กบั 

120,000 บาท ตามทีม่กีารเจรจาตกลง) หรอืกรณีผูป้ระสบภยัเจรจาตกลงกนัที ่จ านวน 180,000 บาท กรณีนีบ้รษิทัทีใ่หก้ารคุม้ครอง

ฉบบัแรกตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทน กรณีนีเ้ป็นเงนิ จ านวน 80,000 บาท (เต็มตามจ านวนเงนิทีจ่ ากดัความรบัผดิไว)้ เนือ่งจากจ านวน

ความเสยีหายทีเ่จรจาตกลงน ัน้มสีงูกวา่จ านวนความรบัผดิของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัแรก ดงัน ัน้บรษิทัทีร่บัประกนัภยัเป็นล าดบัทีส่อง

จงึตอ้งจา่ย จ านวน 80,000 บาท (เมือ่รวมสองฉบบัเทา่กบั 160,000 บาท เต็มวงเงนิความรบัผดิของแตล่ะกรมธรรมป์ระกนัภยั) สว่นที่

เกนิจากการไดร้บัชดใชจ้ากบรษิทัประกนัภยัแลว้ แตย่งัไมพ่อน ัน้ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขีร่ถจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสว่นตา่ง

น ัน้ เป็นตน้



ตวัอยา่งที ่6

รถหวัลาก ก. ไดล้ากหางพ่วง ข. เมือ่น ามาพ่วงแลว้มลีกัษณะเป็นรถคนัเดยีวกนั การขบัเคลือ่น การหา้มลอ้ เป็นไป

โดยระบบตอ่เนือ่งกนั การขบัขีห่รอืควบคมุรถท าโดยบคุคลคนเดยีว คอื ผูข้บัขีห่วัลาก เมือ่รถท ัง้ 2 คนัลากจงูกนัไป

ประสบอุบตัเิหตุก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูป้ระสบภยั ไม่ว่ารถหวัลากหรอืหางพ่วง หรอืท ัง้สองเฉีย่วชน บรษิทัผูร้บั

ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท ัง้สอง (อาจเป็นบรษิทัเดยีวกนั) จงึตอ้งรว่มรบัผดิในลกัษณะลูกหนีร้ว่มตามเงือ่นไข

ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัตามลกัษณะความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้กบัผูป้ระสบภยั แตก่รณีทีร่ถหวัลาก ก. ได้

ลากหางพ่วง ข. มาจอดแลว้ปลดหางพ่วงจากหวัลากโดยทิง้หางพ่วงทีจ่อดอยู่เป็นตน้เหตุหรอืเป็นส่วนหนึง่ของความ

เสยีหายแลว้ สามารถพจิารณาได ้ดงันี้

1. กรณีรถหวัลาก ก. ไดล้ากหางพ่วง ข. มาจอดในทีจ่อด เช่น ในโรงงานหรอืลานจอดเฉพาะ และท าการปลดหางพ่วง

ออกจากหวัลาก แลว้ปรากฏวา่หางพว่งไดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูป้ระสบภยั ยอ่มตอ้งถอืวา่ความเสยีหายน ัน้ขาด

ตอนจากการใชร้ถทีม่ลีกัษณะเป็นรถคนัเดยีวกนัแลว้ บรษิทัทีร่บัประกนัภยัคนั หวัลากจงึไมต่อ้งรบัผดิในความเสยีหาย

น ัน้ เวน้แตก่รณีเห็นไดช้ดัวา่ความเสยีหายน ัน้เกดิจากการจดัการทีจ่อดและปลดหางพว่งโดยประมาท 

2. กรณีรถหวัลาก ก. ไดล้ากหางพ่วง ข. มาจอดในทีไ่มใ่ช่สถานทีจ่อดเฉพาะ และท าการปลดหางพ่วงออกจากหวัลาก 

ปลอ่ยหางพว่งไวใ้นพืน้ทีท่ ีม่กีารสญัจร เชน่ บนไหลท่างหรอืขา้งถนน แลว้ปรากฏวา่หางพว่งไดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ตอ่ผูป้ระสบภยั ยอ่มตอ้งถอืวา่ความเสยีหายน ัน้เกดิจากความประมาทของรถหวัลาก ก. ในการจดัการทีจ่อดหางพว่งดว้ย 

รถหวัลาก ก. จงึตอ้งรว่มรบัผดิกบัหางพว่ง ข. ตอ่ผูป้ระสบภยั เนือ่งจากหางพว่งไมส่ามารถขบัเคลือ่นไดด้ว้ยตวัเอง แต่

ถกูบงัคบัควบคมุโดยหวัลาก บรษิทัทีร่บัประกนัภยัท ัง้คนัหวัลาก และหางพว่งจงึตอ้งรว่มรบัผดิในความเสยีหายน ัน้ตอ่

ผูป้ระสบภยั 



ตวัอยา่งที ่7

ผูป้ระสบภยันอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 5 วนั บรษิทัก็จะจา่ยคา่ชดเชยใหก้บัผูป้ระสบภยั    จ านวน 1,000 บาท (5 วนั x 200 บาท) 

หรอืหากนอน 30 วนั บรษิทัก็จะจา่ยให ้จ านวน 4,000 บาท (20 วนั x 200 บาท) ท ัง้นี ้ไมจ่ าเป็นตอ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลตอ่เนือ่ง

ตลอดการรกัษา หากทางโรงพยาบาลใหก้ลบับา้นไดแ้ลว้แตต่อ่มาอาการไมด่ขี ึน้หรอืไมห่าย และตอ้งเขา้ไปรกัษาอกีแลว้ตอ้งนอนพกัรกัษา

ตวัในโรงพยาบาล หากมกีารเบกิคา่ชดเชยไปยงัไมค่รบ 20 วนั ผูป้ระสบภยัยงัคงสามารถใชส้ทิธใินการเบกิเงนิชดเชยรายวนัน ัน้ไดอ้ยู ่แต่

ท ัง้นีต้อ้งเป็นการรกัษาพยาบาลทีเ่ป็นเหตจุากคราวเดยีวกนัเทา่น ัน้  

ดว้ยจ านวนคา่ชดเชยรายวนัน ัน้เป็นคา่สนิไหมทดแทน การชดใชจ้งึตอ้งชดใชต้ามความเสยีหายจรงิ          ซึง่คา่ชดเชยรายวนันีใ้ช้

หลกัเกณฑก์ารนบัจ านวนวนัเขา้นอนรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นตวัก าหนดการชดใช ้โดยก าหนดใหช้ดเชยวนัละ 200 บาท ดงัน ัน้ความ

เสยีหายแทจ้รงิของเงนิชดเชยจงึประกอบดว้ยจ านวนวนัทีน่อนรกัษาตวัในโรงพยาบาลกบัจ านวนเงนิทีจ่ะชดเชย ดงัน ัน้หากกรณีมี

กรมธรรมป์ระกนัภยัซึง่ตอ้งรบัผดิชอบมากกวา่หนึง่กรมธรรม ์เช่น ประมาทท ัง้สองฝ่าย หรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัซ า้ซอ้น จงึตอ้งอาศยั

หลกัเกณฑข์องความเสยีหายจรงิส าหรบัคา่ชดเชยตามทีก่ าหนดน ัน้เป็นหลกัในการพจิารณา ดงันี้

ตวัอยา่งที ่8

ผูป้ระสบภยัมจี านวนวนันอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ 10 วนั เป็นเงนิ 2,000 บาท บรษิทัท ัง้สองจา่ยคา่ชดเชยบรษิทัละ 1,000 บาท 

หรอืผูป้ระสบภยัมจี านวนวนันอนพกัรกัษาโรงพยาบาลจรงิ 20 วนั เป็นเงนิ 4,000 บาท บรษิทัท ัง้สองจา่ยบรษิทัละ 2,000 บาท ผูป้ระสบภยัมี

จ านวนวนันอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ 30 วนั เป็นเงนิ 6,000 บาท บรษิทัท ัง้สองจา่ยบรษิทัละ 3,000 บาท หรอืผูป้ระสบภยัมจี านวนวนั

นอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ 50 วนั เป็นเงนิ 10,000 บาท บรษิทัท ัง้สองจา่ยบรษิทัละ 4,000 บาท เป็นตน้ 

ตวัอยา่งที ่9
ผูป้ระสบภยัมจี านวนวนันอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ 10 วนั เป็นเงนิ 2,000 บาท บรษิทัทีคุ่ม้ครองกอ่นตอ้งจ่ายท ัง้จ านวน 

เนือ่งจากไมเ่กนิ 20 วนั หรอืผูป้ระสบภยัมจี านวนวนันอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ 20 วนั เป็นเงนิ 4,000 บาท เนือ่งจากไมเ่กนิ 20 วนั 
แตห่ากผูป้ระสบภยัมจี านวนวนันอนพกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ 30 วนั เป็นเงนิ 6,000 บาท บรษิทัทีคุ่ม้ครองกอ่นตอ้งจา่ย 20 วนัแรก เป็น
เงนิ 4,000 บาท และบรษิทัทีคุ่ม้ครองล าดบัสองตอ้งจา่ย 10 วนัหลงั เป็นเงนิ 2,000 บาท หรอืหากผูป้ระสบภยัมจี านวนวนันอนพกัรกัษาใน
โรงพยาบาลจรงิ 50 วนั เป็นเงนิ 10,000 บาท บรษิทัทีคุ่ม้ครองกอ่นตอ้งจา่ย 20 วนัแรก เป็นเงนิ 4,000 บาท และบรษิทัทีคุ่ม้ครองล าดบัที่
สองตอ้งจา่ย 20 วนัหลงั เป็นเงนิ 4,000 บาท เป็นตน้
ท ัง้นี ้เนือ่งจากความรบัผดิของบรษิทัทีม่ตีอ่จ านวนเงนิความคุม้ครองคา่ชดเชยรายวนัตอ่กรมธรรมป์ระกนัภยัน ัน้สงูสดุ คอื 20 วนั วนัละ 
200 บาท จงึขึน้อยูก่บัจ านวนวนัทีน่อนพกัรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลจรงิน ัน้มจี านวนกีว่นัเป็นส าคญั



ตวัอยา่งที ่10
นายแดงเป็นผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตซ์ึง่ท าประกนัภยัตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถฯ ไวก้บั

บรษิทัประกนัภยั ก. ถกูรถยนตพ์กิอปัทีม่ปีระกนัภยัตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถฯ ไวก้บั บรษิทั
ประกนัภยั ข. ซึง่มนีายเขยีวเป็นผูข้บัขีช่น ท าใหน้ายแดงไดร้บับาดเจ็บ มคีา่รกัษาพยาบาล จ านวน 40,000 บาท 
และตอ้งถกูตดัมอืดา้นซา้ยออก เบือ้งตน้ยงัไมท่ราบวา่ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผดิ กรณีนีน้ายแดงสามารถยืน่ค ารอ้งขอรบั
คา่เสยีหายเบือ้งตน้เอาจากบรษิทัประกนัภยั ก. ได ้(มาตรา 20) บรษิทัประกนัภยั ก. จงึไดจ้า่ยคา่รกัษาพยาบาล 
จ านวน 30,000 บาท และคา่สญูเสยีอวยัวะ (มอื) จ านวน 35,000 บาท รวมเป็นเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีบ่รษิทั
ประกนัภยั ก. จา่ย จ านวน 65,000 บาท ตอ่มาทางพนกังานสอบสวนสรปุผลทางคดวีา่ นายเขยีวเป็นฝ่ายกระท า
โดยประมาท กรณีนี้ นายแดงเป็นผูป้ระสบภยัทีถ่กูกระท าใหเ้สยีหาย ดงัน ัน้ นายแดงก็สามารถไปเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายเอาจากนายเขยีว หรอืบรษิทัประกนัภยั ข. ซึง่นายเขยีวท าประกนัภยัไว ้โดยบรษิทัประกนัภยั ข. 
จะตอ้งจา่ยคา่เสยีหายกรณีนายแดงสญูเสยีอวยัวะ (มอืขาด) ซึง่กรมธรรมป์ระกนัภยัระบคุวามคุม้ครองไวเ้ป็น 
จ านวน 250,000 บาท เมือ่นายแดงไดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้มาแลว้จากบรษิทัประกนัภยั ก. จ านวน 65,000 บาท 
แลว้บรษิทัประกนัภยั ข. จะตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนกรณีสญูเสยีอวยัวะใหก้บันายแดงเป็นเงนิอกี จ านวน 
185,000 บาท (250,000 บาท - 65,000 บาท) สว่นเงนิ จ านวน 65,000 บาท ทีบ่รษิทัประกนัภยั ก. ไดจ้า่ยไป
กอ่นตามมาตรา 20 น ัน้ทางบรษิทัประกนัภยั ก. ก็จะมาท าการเรยีกรอ้งคนืเอากบับรษิทัประกนัภยั ข. เพราะ
อบุตัเิหตทุ ีเ่กดิขึน้คร ัง้นีน้ายเขยีวเป็นผูท้ าละเมดิซึง่จะตอ้งเป็นผูช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหก้บันายแดง โดยบรษิทั
ประกนัภยั ข. ซึง่เป็นผูร้บัประกนัภยัค า้จนุจงึเป็นผูต้อ้งชดใชใ้นสว่นนีแ้ทนนายเขยีวน ัน่เอง 



ตวัอยา่งที ่11 

นาย ก. ขบัขีร่ถเกดิอุบตัเิหตุเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล มคี่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล 

จ านวน 40,000 บาท ตอ้งถกูตดัขาขา้งหนึง่ออกกรณีนีบ้รษิทัจะจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ส าหรบัคา่รกัษา 

จ านวน 30,000 บาท และคา่เสยีหายเบือ้งตน้ กรณีสูญเสยีขาอกี จ านวน 35,000 บาท รวมเป็นเงนิ

คา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีบ่รษิทัตอ้งจา่ยให้

นาย ก. จ านวน 65,000 บาท ตอ่มาอกี 3 เดอืน นาย ก. มแีผลตดิเชือ้ท าใหเ้สยีชวีติ กรณีเชน่นี้

บรษิทัไม่ตอ้งจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งตน้กรณีเสยีชีวติอกี เนือ่งจากบรษิทัไดจ้่ายไปครบ จ านวนรวม 

65,000 บาทแลว้ 

ตวัอยา่งที ่12
กรณีทีร่ถต ัง้แต่ 2 คนั ชนกนั เป็นเหตใุหผู้ป้ระสบภยัซึง่อยูน่อกรถไดร้บัความเสยีหาย และ

ปรากฏวา่รถคนัใดคนัหนึง่ไมจ่ดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ใหบ้รษิทัผูร้บั
ประกนัภยัของรถทีไ่ดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถโดยเฉลีย่จา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้
ใหแ้กผู่ป้ระสบภยัตามสดัสว่น ส าหรบัรถทีไ่มไ่ดจ้ดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
เจา้ของรถมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ตามสดัสว่นใหแ้กผู่ป้ระสบภยั หากเจา้ของรถไมจ่า่ย
ใหผู้ป้ระสบภยัขอใชส้ทิธริบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั



ตวัอยา่งที ่13 

วนัที ่1 มกราคม 2563 นาย ก. ถกูรถยนตท์ีม่ ีนาย ข. เป็นผูข้บัขีช่นไดร้บับาดเจ็บ ตอ้ง

เขา้รบัการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ตอ่มาในวนัที ่30 มถินุายนปีเดยีวกนั นาย ก .เสยีชวีติลง 

(จากอุบตัเิหตุคร ัง้น ัน้) การขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้เป็นค่ารกัษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายอนั

จ าเป็นเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล นาย ก. จะตอ้งรอ้งขอ  ภายใน 180 วนันบัแตว่นัที ่1 มกราคม 

2563 ตอ่มาในวนัที ่30 มถิุนายนปีเดยีวกนันาย ก. เสยีชวีติลง (จากอุบตัเิหตคุร ัง้น ัน้) ทายาท

ของนาย ก. ตอ้งรอ้งขอค่าปลงศพ หรอืค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นเกีย่วกบัการจดัการศพนาย ก. 

ภายใน 180 วนั นบัแตว่นัทีน่าย ก. เสยีชวีติ หรอืหากเป็นกรณีทีผู่ป้ระสบภยัสญูเสยีอวยัวะ หรอื

ทุพพลภาพอยา่งถาวร ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ใหน้บัแตว่นัทีม่กีารตดัออกซึง่อวยัวะน ัน้ ๆ หรอื

วนัทีแ่พทยล์งความเห็นว่า ผูป้ระสบภยัสูญเสยีสมรรถภาพการใช้งานของอวยัวะน ัน้ หรือ

วนัทีแ่พทยล์งความเห็นวา่ผูป้ระสบภยัทพุพลภาพอยา่งถาวร แลว้แตก่รณี



ตวัอยา่งที ่14

การด าเนนิการโดยไมสุ่จรติ เช่น รถยนตค์นัเอาประกนัภยัมไิดม้สีว่น

ประมาทกอ่ใหเ้กดิอุบตัเิหต ุแตผู่ข้บัขีห่รอืผูเ้อาประกนัภยัไปยอมรบัวา่ตนเอง

เป็นฝ่ายประมาท หรอืประมาทท ัง้สองฝ่าย หรอืไปท าบนัทกึยอมรบัผดิ หรอื

ยอมชดใชก้บัคูก่รณีเองโดยไมแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบกอ่น 



ตวัอยา่งที ่15 

นายแดงขบัรถคนัทีเ่อาประกนัภยัไวไ้ปประสบอุบตัเิหตุ ท าใหน้ายขาว

ผูป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกาย และความเสยีหายน ัน้นายแดงเป็น

ฝ่ายทีจ่ะตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย แลว้นายแดงไปตกลงชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่

นายขาว จ านวน 30,000 บาท ท ัง้ ๆ ทีค่วามเสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีน่ายขาวไดร้บั

เป็น จ านวน 10,000 บาท แมก้ารตกลงดงักล่าวจะไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก

บรษิทัก็ตามก็ไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษิทัปฏเิสธความรบัผดิได ้บรษิทัเพยีงแตไ่มผ่กูพนั

รบัผดิค่าเสยีหาย จ านวน 30,000 บาท ทีผู่เ้อาประกนัภยัไปตกลงชดใชแ้ต่

ยงัคงผูกพนัรบัผดิค่าเสยีหาย    จ านวน 10,000 บาท ซึง่เป็นค่าเสยีหายที่

แทจ้รงิ ส าหรบัคา่เสยีหายสว่นเกนิอกีจ านวน 20,000 บาท เป็นเรือ่งทีน่ายขาว

จะตอ้งไปวา่กลา่วเอากบันายแดงเอง



ตวัอยา่งที ่16 :  กรณีทีบ่รษิทัปฏเิสธโดยมชิอบ เชน่ 

1.บรษิทัปฏเิสธการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน โดยอา้งกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่

คุม้ครอง แต่ขอ้เท็จจรงิปรากฏว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองความสูญเสยีหรอืความ

เสยีหายดงักลา่ว

2.บรษิทัไมช่ดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั

ตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิในขณะเกดิเหต ุซึง่มกีารตกลงเป็นขอ้ยตุแิลว้

ตวัอยา่งที ่17 : กรณีทีไ่มถ่อืวา่บรษิทัไดก้ระท าโดยมชิอบตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั

ขอ้นี ้เชน่

1. กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยั บุคคลภายนอก หรอืผูเ้สยีหายอืน่ใดทีม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่า

สนิไหมทดแทนไดน้ าเร ือ่งมายืน่ค าเสนอขอ้พพิาทตอ่อนุญาโตตลุาการ หรอืยืน่ฟ้องคดตีอ่

ศาล โดยไมเ่คยยืน่เร ือ่งเรยีกรอ้งตอ่บรษิทัมากอ่น 

2. การชดใชค้่าสนิไหมทดแทนบุคคลภายนอกทีย่งัไม่สามารถตกลงในจ านวนเงนิ

คา่เสยีหายไดท้ ัง้จ านวน การทีบ่รษิทัยงัไมช่ดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามตวัอยา่งที ่17 ไม่

ถอืวา่บรษิทัชดใชค้า่สนิไหมทดแทนโดยมชิอบ ไมต่อ้งรบัผดิอตัราดอกเบีย้ผดินดัในอตัรา

รอ้ยละ 15



ตวัอยา่งที ่18 
บรษิทัจ ากดัน ารถสว่นตวัของกรรมการไปท าประกนัภยัในนามของบรษิทั

จ ากดั ตอ่มากรรมการไดโ้อนรถยนตใ์หแ้กน่าย ก. ตอ้งถอืวา่นาย ก. เป็นผูเ้อา
ประกนัภยัและมสีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้


