


กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหมวดเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อ 9. การโอนรถยนต์

ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ

ข้อ 2. ค านิยามศัพท์

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป  

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย

ข้อ 6. การแก้ไข 

ข้อ 7. การลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี

ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี

ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย  

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก  

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี  

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร  

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง



หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย

ข้อ 4. การสละสิทธิ

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย  

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก 

ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 

ข้อ 6. การสละสิทธิ  

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์



หมวดเงื่อนไขทั่วไป

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อ 9. การโอนรถยนต์

ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล

ข้อ 2. ค านิยามศัพท์

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป  

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย

ข้อ 6. การแก้ไข 

ข้อ 7. การลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี

ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี

ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย  

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อ
ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว

ข้อ 2. ค านิยามศัพท์

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย

ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธ     
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ข้อ 9. การโอนรถยนต์

ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อ 13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง



เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาด
ให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด

ข้อ 5 ความรับผิดของบริษัทเม่ือมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ตัวอย่าง กรณีที่บริษัทปฏิเสธโดยมิชอบ ตัวอย่าง กรณีที่ไม่ถือว่าบริษัทได้กระท าโดยมิชอบ

บริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างกรมธรรม์
ประกันภัยไม่คุ้มครอง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

บริษัทไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดเหตุ ซึ่งมีการ      
ตกลงเป็นข้อยุติแล้ว

กรณีที่ผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอก หรือผู้เสียหายอื่นใดที่มี
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้น าเรื่องมายื่นค าเสนอ
ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยไม่เคย
ยื่นเรื่องเรียกร้องต่อบริษัทมาก่อน 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบุคคลภายนอก ที่ยัง ไม่สามารถ
ตกลงในจ านวนเงินค่าเสียหายได้ทั้งจ านวน 



เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทต้อง
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท าประกันภัยประเภทระบุ
ชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตาม
เงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และผู้เอาประกันภัยได้ขายรถยนต์ให้แก่
ผู้มีอาชีพรับซื้อขายรถยนต์ หรือให้เช่ารถยนต์ หรือซ่อมแซมรถยนต์ หรือบ ารุงรักษารถยนต์ ไม่ว่าการขายนั้นจะได้มีการท าเป็น
หนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองนับแต่ วัน เวลา
ที่มีการขายรถยนต์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขายจากผู้เอาประกันภัย หรือกรณีที่
บริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย โดยการส่งหนังสือถึง
ผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ

ข้อ 9 การโอนรถยนต์ 
หมวดเงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย



คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 9

ข้อ 9 การโอนรถยนต์ 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป

การก าหนดเงื่อนไขนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะไม่สิ้นผลบังคับ เพราะเหตุที่มีการโอนรถยนต์ไปให้บุคคล
อื่นโดยมิได้แจ้งการโอนให้บริษัททราบ ทั้งนี้ เนื่องจากโดยปกติเพียงแต่ผู้เอาประกันภัยเดิม หรือผู้รับโอนแจ้งการโอนให้บริษัททราบ 
บริษัทก็มักจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวด าเนินต่อไปตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ โดยบริษัท
เพียงแต่ออกใบสลักหลังเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เงื่อนไขข้อนี้จึงก าหนดให้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยติดตามไปกับตัว
รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือการโอนใด ๆ ก็ไม่ท าให้สัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้น
ผลบังคับ แต่ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี

แต่ ก รมธรรม์ ป ระกั นภั ยดั ง กล่ า วก าหนด เพี ย ง ให้ สิ ท ธิ ต ามกรมธรรม์ ป ระกั นภั ยติ ดตาม ไปกั บตั ว รถยนต์
การก าหนดดังกล่าวหาเป็นเด็ดขาดไม่ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้เอาประกันภัยเดิมซึ่งเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นส าคัญว่า 
ตนประสงค์จะให้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยโอนตามหรือไม่ ก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยนั้น 



คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 9 (ต่อ)

ข้อ 9 การโอนรถยนต์ 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป

การที่ผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ไปให้บุคคลอื่น โดยข้อตกลงในการโอนนั้นแม้จะมิได้กล่าวถึงและมิได้มีการส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้รับโอนก็ตาม ก็ต้องถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว

แม้ผู้เอาประกันภัยเดิมได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยนี้โอนไปยังผู้รับโอน ทั้งมิได้มี
การส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับโอน แต่ตราบใดที่ผู้เอาประกันภัยเดิมยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
และระหว่างนั้นหากรถยนต์คันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุ ความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไป
จนกว่าการบอกเลิกจะมีผลบังคับ (การบอกเลิกไม่มีผลกระทบถึงสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ)



คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 9 (ต่อ)

ข้อ 9 การโอนรถยนต์ 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป

แม้โดยผลของเงือ่นไขตามวรรคแรก ที่ก าหนดให้ผูร้ับโอนเป็นผูเ้อาประกันภัย และให้กรมธรรมป์ระกนัภยัยังคงมีผลบังคับตอ่ไปตลอด
ระยะเวลาประกันภัยที่เหลือก็ตาม แต่หากเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดิมได้ท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ไว้ ดังนั้นเมื่อมีการ โอน
ให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วผู้ที่จะมาใช้หรือขับขี่รถยนต์ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปในวรรคสอง จึงมีการก าหนดหน้าที่ของผู้รับโอนซึ่งถือว่า
เป็นผู้เอาประกันภัยคนใหม่ไว้ว่า ให้ผู้เอาประกันภัยคนใหม่นั้นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อว่ าบริษัท
จะได้มีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยใหม่ให้ถูกต้องตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยจะต้องเริ่ม 
ณ วันที่ที่บริษัทได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน ในการนี้ผู้เอาประกันภัยคนใหม่อาจจะต้องช าระเบี้ ย
ประกันภัยเพิ่มเติม หรืออาจได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยบางส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผู้ขับขี่ที่ถู กจัดอยู่ในกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงภัยสูงหรือต่ ากว่าผู้ขับขี่คนเดิม

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ในที่นี้ให้รวมถึงการเปลี่ยนประเภทการประกันภัยจากการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
ไปเป็นการประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือจากไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นระบุชื่อผู้ขับขี่ด้วย



คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 9 (ต่อ)

ข้อ 9 การโอนรถยนต์ 

หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดิมได้ท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ไว้ และต่อมามีการโอนรถยนต์เกิดขึ้น แม้ผู้รับโอนซึ่งถือเป็นผู้ เอาประกันภัย
คนใหม่จะไม่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ก็ตาม ก็ไม่ท าให้ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยเสียไป กรมธรรม์ประกันภัยยังคงสมบูรณ์ผู กพัน
คู่สัญญา เพียงแต่ว่าเมื่อมีความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือความเสียหายต่อรถยนต์เกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ ผู้ขับขี่ที่ระบุไว้
เดิมเป็นผู้ขับขี่แล้ว ผู้เอาประกันภัยคนใหม่นั้นจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองเป็นจ านวนใดจ านวนหนึ่งหรือทั้งสองจ านวนแล้วแต่
กรณี ดังนี้

- 2,000 บาท ส าหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขข้อ 2. (ค) ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)  
- 6,000 บาท ของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชนหรือการคว่ า (ตามเงื่อนไขข้อ 4. (ค) ของหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์)

แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดความคุ้มครองทันทีนับแต่วันเวลาที่ผู้เอาประกันภัยตกลงขายรถยนต์
ให้แก่ผู้ซื้อที่มีอาชีพรับซื้อขายรถ หรือให้เช่ารถ หรือซ่อมรถ หรือบ ารุงรักษารถ กล่าวคือ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดิมได้ท าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 
หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย



ข้อ 13 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยฉ้อฉล 

บริษัทไม่ต้องรับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉลหรือทุจริตโดยประการใด ๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลที่ท าแทนผู้เอาประกันภัยได้กระท าเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้และบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยได้ทันทีโดยไม่คืนเบี้ยประกันภัย

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ท าแทนผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่มาท าการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือมีการปกปิดข้อความจริงที่ต้องแจ้งให้รู้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 108/4 หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 108/5 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 แล้วบริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนัที โดยไม่คืนเบี้ยประกันภัยได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องด าเนินการตามกฎหมาย
และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัย เช่น การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน การฟ้องคดีอาญา เป็นต้น 

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดเงื่อนไขทั่วไป



ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563



หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก  

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี  

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร  

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง



หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1.1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในหมวดนี้ โดยต้องมีจ านวน               
เงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน

1.1.2 กรณีท่ีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาทต่อ
คน โดยส่วนเกินจาก 2,000,000 บาทต่อคน บริษัทจะชดใช้ตามค่าเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอก 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1.1.3 กรณีทายาทของบุคคลภายนอกผู้เสียชีวิต หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ รวมถึงกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยหลายราย        
เพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยได้ท าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน หรือสืบเนื่องเป็นล าดับกัน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน     
ตามสัดส่วนความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย รวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อคน โดยส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท 
บริษัทจะร่วมชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 



พิจารณาจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัยโดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ ไม่เกิน 2,000,000 บาท เมื่อตกลงเป็นที่ยุติกันได้ทั้งจ านวนแล้ว
ให้บริษัทจ่ายตามจ านวนเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ

2. กรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ เกินกว่า 2,000,000 บาท บริษัทจะต้องตกลงค่าเสียหายไม่ต่ ากว่า 
2,000,000 บาท เมื่อตกลงเป็นที่ยุติกันได้ทั้งจ านวนแล้ว ให้บริษัทร่วมเฉลี่ยจ่ายตามสัดส่วนความคุ้มครองของแต่ละ
กรมธรรม์ตามจ านวนเงินค่าเสียหายที่ตกลงกัน

ข้ันตอนการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาททั้งสองฝ่าย
หรือประกันภัยซ้ าซ้อนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณีข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 



หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สรุปหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 1.1.1 1.1.2 และ 1.1.3

ผลคดีเป็นที่ยุติ รถคันเอาประกันภัยเปน็ฝา่ยประมาทบรษิัทจะตอ้งรับผดิชอบตอ่อบุัตเิหตุที่เกิดขึ้น 1

บริษัทโดยการยอมรับของผูเ้อาประกนัภยัและคู่กรณีสามารถตกลงยุติในจ านวนเงนิค่าเสยีหายได ้2

อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น ผู้เสียชีวิต หรือผู้ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง ไม่ได้มีส่วนประมาทหรือไม่ไดม้ีส่วนตอ้งรับผิดในอบุัตเิหตุที่เกิดขึ้นดว้ย 3

บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แกท่ายาทผูเ้สยีชีวิตตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ตาม 1.1.1 1.1.2 และ 1.1.3 ดังกล่าวข้างตน้4

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 



1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่ง 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์รถยนต์ 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง ทั้งนี้ ส าหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่        
ไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท 
และรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ในกรณีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเฉลี่ย
จ่ายเท่า ๆ กัน

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย



เมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในความความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากรถยนต์
ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์คันเอาประกันภัยแล้ว บริษัทจะเข้ามารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่บุคคลภายนอกนั้นแทน หรือในนามของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแท้จริง 
แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่บริษัทจะต้องเข้ามารับผิดแทนหรือในนามผู้เอาประกันภัยนั้น ให้รวมถึง
ค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น ดังนั้นค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดจึง
มิได้จ ากัดเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรงแต่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย (1.2)



ส าหรับกรณีค่าขาดประโยชน์การใช้รถยนต์ ซึ่งความเสียหายนี้บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะต้องติดต่อเรียกร้องกับบริษัทและเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความเสียหายที่แท้จริง และต้องชดใช้จ านวนเงินต่อวันไม่น้อย
กว่าจ านวนเงินที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ส าหรับรถยนต์ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. รถยนต์ที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผูข้ับขี่ไม่เกิน 7 คน ก าหนดให้ชดใช้ในอตัราไมน่้อยกว่าวันละ 500 บาท
2.รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มทีี่นั่งไม่เกิน 7 คน เช่น รถยนต์รับจ้างสามล้อสาธารณะ รถยนต์แท็กซี่ ก าหนดให้ชดใช้ในอตัราไมน่้อยกว่า
วันละ 700 บาท และ
3. รถยนต์ที่มีท่ีนั่งเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขับขี่เกิน 7 คน เช่น รถตู้ ท่ีมีที่นั่งรวมทั้ง ผู้ขับขี่เกิน 7 คน รถยนต์กลุ่มนี้
เป็นท้ังรถส่วนบุคคลและรถรับจา้งสาธารณะ ก าหนดให้ชดใช้ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย (1.2) ต่อ



การใช้รถยนต์นอก
อาณาเขตคุ้มครอง 

การใช้ รถยนต์ ในทางผิ ด
กฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไป
ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้
ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการ
ดัดแปลงรถหรือไม่ ก็ตาม 
หรือใช้รถยนต์หลบหนีจาก
การกระท าความผิดทาง
อาญา หรือหลบหนีการตรวจ
ค้ น ห รื อ ก า ร จั บ กุ ม ข อ ง
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

การใช้ในการ
แข่งขันความเร็ว

การใช้ลากจูงหรือผลักดัน
รถหรือทรัพย์สินอื่ นใด 
เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือ
ถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้
กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ
ลากจูงโดยสภาพ หรือรถ
ที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยง
ถึงกัน

ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สั ญ ญ า ห รื อ บั น ทึ ก ที่      
ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มี
สัญญาหรื อบันทึ กนั้ น
แล้ว ความรับผิดของ    
ผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น

การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะ
ขั บ ขี่ มี ส า ร เ ส พ ติ ด ต า ม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์
ต่ อจิ ต และประสาทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทใน
ร่างกาย

การขับขี่ โดยบุคคล
ซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือ
ว่าเมาสุราหรือของ
เ ม า อ ย่ า ง อื่ น ต า ม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
การจราจรทางบก 

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

click



ทรัพย์สินอื่นใด หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่ไม่มีสภาพเป็นรถ เช่น ล้อเลื่อน ล้อลาก หรือล้อเลื่อนล้อลากที่น ามาต่อเติมเป็นบ้าน 
หรือน ามาบรรทุกเรือ หรือสิ่งของอื่นใด เป็นต้น โดยน าไปต่อพ่วงกับรถยนต์คันเอาประกันภัยไม่ว่าจะต่อแบบถาวร 
หรือแยกส่วนได้ก็ตาม

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 7.4



7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า

ยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ 

7.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ จนถูกด าเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก          
และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก



ข้อยกเว้นตาม 7.6 นี้เป็นข้อยกเว้นกรณีที่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุตามกฎหมายถือว่าขับขี่ในขณะเมาสุรา กล่าวคือ บุคคลทั่วไปที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือมีใบอนุญาตขับรถ
ชั่วคราว หรือไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรืออยู่ระหว่างพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ที่ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า    
20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มาขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยจนเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกแล้วความเสียหาย     
ที่เกิดต่อบุคคลภายนอกนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นนี้ น าปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุมาเป็นตัวก าหนด ฉะนั้น ถ้าไม่มีการตรวจปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเส้นเลือดแล้ว บริษัทก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ แม้ผู้ขับขี่จะมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเมาสุราก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม
หากเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ผู้ขับขี่ไม่ยินยอมให้     
ท าการทดสอบ จนเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีกับผู้ขับขี่ฐานขับรถขณะเมาสุรา ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และผู้ขับขี่        
ได้ยอมรับผิดหรือศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าวก็ถือว่าผู้ขับขี่เมาสุราเข้าข้อยกเว้นนี้

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 7.6

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป



การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีเป่าลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) 
การตรวจจากปัสสาวะ การตรวจจากเลือด และสามารถค านวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ณ เวลาที่เกิดเหตุได้ แม้ระยะเวลา
ที่ตรวจวัดจะตรวจวัดหลังเกิดเหตุก็ตาม ซึ่งถ้าค านวณตามหลักทางการแพทย์ของแพทยสภาและตามผลการวิจัยของสถาบันนิติเวช
วิทยากรมต ารวจ เรื่อง การลดลงของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ผลการวิจัยของทั้ง           
2 สถาบัน) “ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะลดลงภายหลังดื่มครั้งสุดท้ายประมาณ            
15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง) เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีการใด หรือตรวจวัดเวลาใด หากผลที่ได้เมื่อเทียบค่าออกมาแล้ว
ปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นในขณะเกิดเหตุมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือเกิน
กว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส าหรับบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดย
บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรืออยู่ระหว่างพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถก็จะเข้าข้อยกเว้นนี้

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 7.6 (ต่อ)

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป



7.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้น ตาม 7.7 นี้ เป็นข้อยกเว้นกรณีผู้ขับขี่รถประกันภัย ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี   
ได้ตรวจสอบพบว่ามีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกายของผู้ขับขี่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่ว่าได้กระท าความผิด
ฐานขับขี่รถโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ วรรค 1 ก็จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรานี้

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย



หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย

ข้อ 4. การสละสิทธิ

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง



หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่       
ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไปอันเกิดจากการ
กระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการ
กระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 

ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็น       
การไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

รถยนต์สูญหาย

รถยนต์ไฟไหม้



การสูญหายของรถยนต์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามหมวดนี้ ต้องเป็นการสูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
หรือยักยอกทรัพย์เท่านั้น ความสูญหายจากการถูกฉ้อโกงจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

การสูญหายที่ได้รับความคุ้มครองนี้จะเป็นการสูญหายทั้งคัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์สูญหาย และไม่ว่าการสูญหายนั้น
จะเกิดจากการกระท าของลูกจ้าง หรือของบุคคลอื่น เช่น ผู้ขับขี่ซึ่งระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย (เว้นแต่ผู้ขับขี่นั้นเป็นผู้เอา
ประกันภัย) ก็เป็นความสูญหายท่ีจะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ทั้งสิ้น ส่วนการชดใช้จะชดใช้อย่างไรให้เป็นไปตามข้อ 2. ของหมวดนี้

กรณีอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายและถอดออกจากตัวรถยนต์ได้ หากสูญหายจะต้องปรากฏร่องรอยของการกระท าความผิด
ต่อทรัพย์ที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน และมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบตามความในหมวดนี้ หมายถึง อุปกรณ์          
เครื่องตกแต่งที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบเพิ่มเติมอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทได้พิจารณาก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย     
ให้เหมาะสมตามมูลค่าของอุปกรณ์เครื่องตกแต่งดังกล่าว 

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 1 

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง



หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 2 การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย
ไม่ถึงกับความเสียหายโดยสิ้นเชิงบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน

บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดยีวกันแทนได ้ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของ
รถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้

ในกรณีไม่สามารถตกลงจ านวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยและสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก    
นายทะเบียน

2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย 

2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางส่วน  



หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยา    
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย ผู้ค้ าประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ บุคคลได้      
รับมอบรถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจ าน า หรือโดยบุคคลที่จะกระท า
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 5 การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย



เนื่องจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกโดยคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของ
ผู้เอาประกันภยั หรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกจิกับผู้เอาประกนัภัยหรือบคุคลที่ช าระราคาค่าซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต ์หรือผู้ค้ าประกัน
ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจ าน า 
หรือโดยบุคคลที่จะกระท าสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลนั้นมีเจตนาแท้จริงจะท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากสามารถ
กระท าได้โดยง่าย ความเสี่ยงสูง กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่อาจให้ความคุ้มครองได้ตาม 5.1 นี ้

ในกรณีของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจ าน า หรือโดยบุคคลที่
จะกระท าสัญญาดังกล่าวนั้นแม้บุคคลที่ตกลงจะท าสัญญาหรือท าสัญญาดังกล่าว กับผู้เอาประกันภัยนั้นจะมีเจตนาแท้จริงที่จะท าสัญญา
ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการท าสัญญาเข้าข้อยกเว้น 5.1 นี้ (ถือตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2861/2560) 

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 5.1

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 5 การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก



กรณีการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ท่ีจะเข้าข้อยกเวน้ 5.1 นี้ ต้องเป็นกรณีที่คู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กันฉนัท์สามีภรรยาโดย
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตาม
สัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจ าน า หรือโดยบุคคลที่จะกระท าสัญญาดังกล่าวนั้นเป็นผู้ลักหรือยักยอกไปเท่านั้น 

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 5.1 (ต่อ)

หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ข้อ 5 การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก



หมวดการคุ้มครองความเสียหายตอ่รถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย  

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก 

ข้อ 5. การรักษารถยนต์ 

ข้อ 6. การสละสิทธิ  

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก 

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง



หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบ
รถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบ
ด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ไฟไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการ

ไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด

ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย



การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับ
ตัวรถยนต์จะเป็นการคุ้มครองความเสยีหายอันเกดิจากอบุัตเิหตุหรือเหตุใดก็ตาม แต่ไม่รวมถึงความเสยีหายที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนา
ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย 

ความ เสี ยหายที่ ไ ด้ รั บความคุ้ มครอง เช่ น  ความ เสี ยหายที่ เ กิ ดจากการชน  ถู ก ราดน้ า มั น เบรก  ถู กกลั่ นแกล้ ง
ถูกน้ าท่วม เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือแม้จะเกิดจากการใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตวัรถ มิได้เกิดจากการใช้งานอย่าง
รถก็ตาม ก็ยังจะได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้นยกเว้นความเสียหายท่ีมีการไหม้ของไฟ หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับรถยนต์คันเอาประกันภัย  
และมิใช่กรณีที่ถูกระบุยกเว้นความรับผิดของบริษัทไว้ เช่น กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัย เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายจากการเติมน้ ามันผิด 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวน     
เงินเอาประกันภัย แล้วบริษัทไปไล่เบี้ยกับผู้ที่กระท าละเมิดต่อไป

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 1 



อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งจ าเป็นที่ใช้ควบคู่ไปกับตัวรถยนต์ ซึ่งโดยสภาพปกติอุปกรณ์นั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ต่อการใช้รถ และเก็บไว้เพื่อ
ใช้ประจ าอยู่ที่รถ เช่น แม่แรง ยางอะไหล่ ฯลฯ

กรณีอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายและถอดออกจากตัวรถยนต์ได้ หากได้รับความเสียหายขณะที่อยู่นอกรถ ไม่ถือว่าอุปกรณ์นั้น ๆ 
ได้รับความคุ้มครอง ยกเว้นกรณีกุญแจรถยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนควบซึ่งควรให้ความคุ้มครอง เนื่องจากโดยสภาพการใช้งานกุญแจรถ
เป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่จ าเป็นของรถยนต์ 

เครื่องตกแต่ง คือ สิ่งที่ตกแต่งเป็นมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว อาทิ ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ได้มีการตกแต่ง
รถยนต์ในแต่ละรุ่นเพิ่มเติมเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายรถยนต์รุ่นนั้น ๆ 

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 1 (ต่อ)



การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย

หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์
อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุก
น้ าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิด
จากอุบัติเหตุ

ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด      
หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของ
รถยนต์ในเวลาเดียวกัน

ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่
การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อม
ล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไป      
ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการ
ดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการ     
กระท าความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือ
การจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์



7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์
ในเวลาเดียวกัน

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 7.4

ข้อ 7การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขข้อยกเว้นข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด 
หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิด ความเสียหายดังกล่าว 

ตัวอย่างที่ 63 ผู้เอาประกันภัยได้ขับรถยนต์ไปบนท้องถนนแล้วได้เหยียบหรือทับวัสดุมีคมจนยางรั่ว ฉีกขาด หรือระเบิด หรือขณะ
รถยนต์ก าลังแล่นอยู่ เกิดยางระเบิดท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวพุ่งชนรถท่ีวิ่งสวนมาท าให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย บริษัทไม่ต้องรับผิด
ต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นนั้น เพราะการที่ยางระเบิดมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่บริษัทยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอื่ นที่
เกิดจากอุบัติเหตุ  



แต่หากเป็นกรณีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุแล้ว เป็นเหตุให้ยางฉีกขาดหรือระเบิด นอกจากตัวรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับ
ความคุ้มครองแล้ว ยางที่ฉีกขาดหรือระเบิดก็ยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน 

อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทจะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ท่ีเกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย 7.4 (ต่อ)

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

ข้อ 7การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง



การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถ
หรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่
รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดัน
ได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ 
หรื อ รถที่ มี ร ะบบห้ ามล้ อ
เชื่อมโยงถึงกัน

การขับขี่ โ ดยบุคคลซึ่ ง
ในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมา
สุราหรือของเมาอย่างอื่น
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
การจราจรทางบก 

การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะ
ขั บ ขี่ มี ส า ร เ ส พ ติ ด ต า ม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์
ต่ อ จิ ต แล ะปร ะส าทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทใน
ร่างกาย

การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคย
ได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ 
หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ ใ ช้
ใบขับขีรถจักรยานยนต์ไป
ขับขี่รถยนต์

ข้อ 9 การยกเว้นการใช้อื่นๆ

1

2

3

4

5

การใช้รถยนต์นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิด
อุบัติเหตุ

click

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์



กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 



กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งได้

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือก าลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 
ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุไว้ในตาราง

ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะคุ้มครองเฉพาะ
1. รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก และ
2. ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้



กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก

กรณีข้อ 2 ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกนัภยัจะไดร้ับความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยตอ่เมื่อชนกบัรถยนตค์ู่กรณี
ที่เป็นยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้น การแจ้งให้บริษัททราบถึง
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้หมายความรวมถึง ผู้เอาประกันภัยต้องสามารถแจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีให้บริษัททราบ โดยไม่
จ าเป็นต้องให้รายละเอียดถึงผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณี เช่น กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยถูกรถยนต์คู่กรณีชนแล้วหลบหนี ความคุ้มครอง
จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณี หรือหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีได้
และให้หมายความรวมถึง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวอันพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถยนต์
คันเอาประกันภัยเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบถึงหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีได้
แต่หากต่อมาบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ารถยนต์คู่กรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดเหตุชนกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ดังนั้น ความเสียหายของ
รถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย



กรณีรถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งรายละเอียดของรถยนต์คู่กรณีที่สามารถตรวจสอบ
และพิสูจน์ได้ว่าได้เกิดเหตุชนกับรถยนต์คู่กรณีดังกล่าวจริง

ค าว่า “คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง”ให้หมายความรวมถึง ยานพาหนะทางบกที่มกีารเฉีย่วชนกับรถยนต์คันท่ีเอาประกนัภัยไมว่่าความเสียหาย
จะเกิดขึ้นจากความประมาทของยานพาหนะทางบกนัน้ รถยนต์คันที่เอาประกันภัย หรือยานพาหนะทางบกคันอืน่หรือบคุคลอื่นที่หลบหนี
ไปก็ตาม เช่น กรณีรถยนต์คัน A เฉี่ยวชนกับรถยนต์อกีคันหนึ่ง (หรือหักหลบรถยนตอ์กีคันหนึง่) ท าให้รถยนต์คัน A แฉลบไปชนกับรถยนต์
คันท่ีเอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากรถยนต์อกีคันนัน้เปน็ฝา่ยประมาท ซึ่งรถยนต์อีกคันน้ันหลบหนีไป ให้ถือว่ารถยนต์ A นั้นเป็นรถยนต์
คู่กรณี

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก




