คำนำ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ได้มี
คาสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ มาเป็นระยะ
โดยมีการปรับปรุง แบบ ข้อความ และรายละเอียดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ชมรมพิจารณารับประกันภัยรถยนต์จึงได้มีการรวบรวม
พบว่ามีคาสั่งนายทะเบียนที่ออกมาปรับปรุง แบบข้อความของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ดังนี้
1. คาสั่งนายทะเบียนที่ 6/2548 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ถูกยกเลิก สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2548
2. คาสั่งนายทะเบียนที่ 18/2548 เรื่อง แก้ ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่
24 พฤศจิกายน 2548
3. คาสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ
และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ
และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ 29 กันยายน 2551
4. คาสั่งนายทะเบียนที่ 37/2551 เรื่อง ให้แก้ไข แบบข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
5. ค าสั่ ง นายทะเบี ย นที่ 27/2552 เรื่ อ ง ให้ แ ก้ ไ ขแบบ ข้ อ ความกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
6. ค าสั่ ง นายทะเบี ย นที่ 28/2552 เรื่ อ ง ให้ แ ก้ ไ ขแบบข้ อ ความกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ ม ครอง
ผู้ป ระสบภัย จากรถ กรมธรรม์ป ระกั น ภั ยรถยนต์ และกรมธรรม์ ป ระกั นภั ย รถยนต์ร วมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
7. คาสั่งนายทะเบียนที่ 37/2552 เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 29
ธันวาคม 2552
8. คาสั่งนายทะเบียนที่ 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตาราง
อัตราเบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ครใจส าหรั บ รถยนต์ล ากจู ง (รหัส ) 420 สั่ ง ณ วั น ที่ 14
มกราคม 2554
9. คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไข แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
10. ค าสั่ ง นายทะเบี ย นที่ 1/2558 เรื่ อ ง ให้ แ ก้ ไ ขแบบ ข้ อ ความกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ
วันที่ 27 มกราคม 2558
11. คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559

คณะกรรมการประกั น ภั ย ยานยนต์ โดยชมรมพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย ยานยนต์ จึ งตระหนั กและเห็ น
ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ตรงกัน จึงได้หารือร่วมกับสานักงาน คปภ.
เพื่อปรับปรุงแบบและข้อความของคาสั่งนายทะเบียนที่กล่าวถึงข้างต้น ให้เป็นฉบับปัจจุบัน และให้ถือเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์ สาหรับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย โดยชมรมฯ ดาเนินการปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานฯ ให้เป็นฉบับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทาการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย( www.tgia.org) ให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์ต่อไป
ชมรมพิ จำรณำรับประกันภัยยำนยนต์
คณะกรรมกำรประกันภัยยำนยนต์
ประจำปี 2558-60

สารบัญ
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าที่ ด้านการประกันภัยรถยนต์
1. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(3) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(4) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี/
ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(5) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(6) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี/
ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(7) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ “PVR SLIP”
(8) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
อย่ำงย่อ “PVR SLIP”
(9) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(10) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(11) เอกสำรแนบท้ำยกำรสำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ค่ำทดแทน ค่ำชดเชยรำยวัน
และค่ำปลงศพ
2. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(3) คำขอเอำประกันภัยรถยนต์
(4) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
(5) หมวดเงื่อนไขทั่วไป
(6) หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
(7) หมวดกำรคุ้มครองรถยนต์สูญหำย ไฟไหม้
(8) หมวดกำรคุ้มครองควำมเสียหำยต่อรถยนต์
(9) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
* ร.ย.01 กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
* ร.ย.02 กำรประกันภัยค่ำรักษำพยำบำล
* ร.ย.03 กำรประกันตัวผู้ขับขี่
* ร.ย.04 กำรขยำยอำณำเขต
* ร.ย.05 กำรขยำยระยะเวลำประกันภัย
* ร.ย.06 กำรประกันภัยกำรค้ำรถยนต์ (ป้ำยแดง)
* ร.ย.07 กำรประกันภัยกำรค้ำรถยนต์ (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ)
* ร.ย.08 กำรเพิ่มควำมคุ้มครอง
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* ร.ย.09 กำรเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่เอำประกันภัย
* ร.ย.10 กำรลดจำนวนรถยนต์ที่เอำประกันภัย
* ร.ย.11 กำรเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
* ร.ย.12 กำรเลิกควำมคุ้มครอง
* ร.ย.13 กำรลดเบี้ยประกันภัยประวัตดิ ี
* ร.ย.14 กำรกำหนดควำมเสียหำยส่วนแรก
* ร.ย.15 กำรหยุดใช้รถยนต์
* ร.ย.16 กำรเริ่มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดกำรใช้
* ร.ย.17 กำรแก้รำยกำรรถยนต์
* ร.ย.18 กำรแก้ไขอัตรำเบี้ยประกันภัย
* ร.ย.19 กำรเปลี่ยนระยะเวลำประกันภัย
* ร.ย.20 กำรเปลี่ยนจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด
* ร.ย.21 กำรเปลี่ยนจำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรก
* ร.ย.22 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้รถยนต์
* ร.ย.23 กำรเปลี่ยนแปลงผู้เอำประกันภัย ชื่อ ที่อยู่ อำชีพ
* ร.ย.24 กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์
* ร.ย.25 กำรเปลี่ยนรถยนต์
* ร.ย.26 กำรประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
* ร.ย.27 กำรประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
* ร.ย.28 กำรเปลี่ยน/เพิ่มผู้ขบั ขี่
* ร.ย.29 กำรขยำยควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย
* ร.ย.30 ข้อยกเว้นภัยก่อกำรร้ำย
3. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิ ดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
(1) คำขอเอำประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอก
(2) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(3) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
(4) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอก
4. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(3) คำขอเอำประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
(4) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
(5) หมวดเงื่อนไขทั่วไป
(6) หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
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(7) หมวดกำรคุ้มครองรถยนต์สูญหำย ไฟไหม้
(8) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
* ร.ย.ภ.10
เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองควำมเสียหำยต่อรถยนต์เนื่องจำกกำร
ชนกับยำนพำหนะทำงบก
* ร.ย.01
เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองเพิ่มเติมกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล
* ร.ย.02
เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองเพิ่มเติมกำรประกันภัยค่ำ
รักษำพยำบำล
* ร.ย.03
เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองเพิ่มเติมกำรประกันตัวผู้ขับขี่
* ร.ย.30
เอกสำรแนบท้ำย ข้อยกเว้นภัยก่อกำรร้ำย
* ร.ย.ภ.00
เอกสำรแนบท้ำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
* ร.ย.ภ.01
เอกสำรแนบท้ำยกำรเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย
5. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(3) หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถเพื่อใช้
สำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง
(4) คำขอเอำประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(5) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(6) หมวดเงื่อนไขทั่วไป
(7) หมวดกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(8) หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
(9) หมวดกำรคุ้มครองรถยนต์สูญหำย ไฟไหม้
(10) หมวดกำรคุ้มครองควำมเสียหำยต่อรถยนต์
(11) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
* ร.ย.01
กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
* ร.ย.02
กำรประกันภัยค่ำรักษำพยำบำล
* ร.ย.03
กำรประกันตัวผู้ขับขี่
* ร.ย.04
กำรขยำยอำณำเขต
* ร.ย.05
กำรขยำยระยะเวลำประกันภัย
* ร.ย.06
กำรประกันภัยกำรค้ำรถยนต์ (ป้ำยแดง)
* ร.ย.07
กำรประกันภัยกำรค้ำรถยนต์ (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ)
* ร.ย.08
กำรเพิ่มควำมคุ้มครอง
* ร.ย.09
กำรเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่เอำประกันภัย
* ร.ย.10
กำรลดจำนวนรถยนต์ที่เอำประกันภัย
* ร.ย.11
กำรเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

96
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102
104
105
106
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108
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111
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114
115
116
121
125
128
130
133
134
138
140
142
143
144
145
146
147
148
149

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ร.ย.12
ร.ย.13
ร.ย.14
ร.ย.15
ร.ย.16
ร.ย.17
ร.ย.18
ร.ย.19
ร.ย.20
ร.ย.21
ร.ย.22
ร.ย.23
ร.ย.24
ร.ย.25
ร.ย.26
ร.ย.27
ร.ย.28
ร.ย.29

กำรเลิกควำมคุ้มครอง
กำรลดเบี้ยประกันภัยประวัตดิ ี
กำรกำหนดควำมเสียหำยส่วนแรก
กำรหยุดใช้รถยนต์
กำรเริ่มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดกำรใช้
กำรแก้รำยกำรรถยนต์
กำรแก้ไขอัตรำเบี้ยประกันภัย
กำรเปลี่ยนระยะเวลำประกันภัย
กำรเปลี่ยนจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด
กำรเปลี่ยนจำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรก
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้รถยนต์
กำรเปลี่ยนแปลงผู้เอำประกันภัย ชื่อ ที่อยู่ อำชีพ
กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์
กำรเปลี่ยนรถยนต์
กำรประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
กำรประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
กำรเปลี่ยน/เพิ่มผู้ขบั ขี่
เอกสำรกำรขยำยควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อชีวิต
ร่ำงกำย หรืออนำมัย
* ร.ย.30
เอกสำรแนบท้ำยข้อยกเว้นภัยก่อกำรร้ำย
6. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิ ดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(3) หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถเพื่อใช้
สำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง
(4) คำขอเอำประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอกรวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(5) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(6) หมวดเงื่อนไขทั่วไป
(7) หมวดกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(8) หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
(9) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คมุ้ ครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอกรวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
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7. แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยรวมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
(2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
(3) หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยรถตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถเพื่อ
ใช้สำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง
(4) คำขอเอำประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(5) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย รวมกำรคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ
(6) หมวดเงื่อนไขทั่วไป
(7) หมวดกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(8) หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
(9) หมวดกำรคุ้มครองรถยนต์สูญหำย ไฟไหม้
(10) เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพำะภัย รวมกำร
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
* ร.ย.ภ.10 เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองควำมเสียหำยต่อรถยนต์เนื่องจำกกำรชนกับ
ยำนพำหนะทำงบก
* ร.ย.ภ.00 เอกสำรแนบท้ำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
* ร.ย.ภ.01 เอกสำรแนบท้ำยกำรเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย
พิ กดั อัตราเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
ข้อบังคับทัวไป
่
1. กำรประกันภัยรถยนต์
2. ประเภทควำมคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดพื้นฐำน
3. ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
4. ประเภทรถยนต์ภำคสมัครใจ
5. รหัสรถยนต์ภำคสมัครใจ
6. ลักษณะกำรใช้รถยนต์ภำคสมัครใจ
7. ขนำดรถยนต์
8. กำรรับประกันภัยรถยนต์-กำรระบุข้อควำมในรำยกำรกำรใช้รถยนต์
9. อัตรำเบี้ยประกันภัย
10. ส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ
11. เงื่อนไขอื่นๆ
12. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์)
1. รถยนต์นั่ง (รหัส 110 120)
2. รถยนต์โดยสำร (รหัส 210 220 230)

186
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188
189
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191
192
197
201
204
206
207
210
211
212
213
213
213
214
215
216
217
217
218
221
224
227
229
231
232
242

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รถยนต์บรรทุก (รหัส 320 340)
รถยนต์ลำกจูง (รหัส 420)
รถยนต์พ่วง (รหัส 520 540)
รถจักรยำนยนต์ (รหัส 610 620 630)
รถยนต์นั่งรับจ้ำงสำธำรณะ (รหัส 730)
รถยนต์ป้ำยแดง (รหัส 801)
รถพยำบำล (รหัส 802)
รถดับเพลิง (รหัส 803)
รถใช้ในกำรเกษตร (รหัส 804)
รถใช้ในกำรก่อสร้ำง (รหัส 805)

250
258
265
272
279
287
294
302
309
316

พิ กดั อัตราเบีย้ ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิ ดต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ข้อบังคับทัวไป
่
1. กำรประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองควำมรับผิดต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
2. ควำมคุ้มครอง
3. ควำมเสียหำยส่วนแรก
4. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
6. อัตรำเบี้ยประกันภัย

323

พิ กดั อัตราเบีย้ ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ข้อบังคับทัวไป
่
1. กำรประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
2. ประเภทควำมคุ้มครอง
3. ส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย
4. เงื่อนไขอื่นๆ
5. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. กำรกำหนดรหัสเอกสำรแนบท้ำย และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย
7. กำรใช้เอกสำรแนบท้ำย ข้อยกเว้นภัยก่อกำรร้ำย
8. กำรกรอกข้อควำมบนหน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย
9. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
10. อัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ

325

ภำคผนวก – วิธีกำรคำนวณเบี้ยประกันภัย
**************

323
323
323
323
323
324
324

325
325
326
329
331
331
331
332
332
332
338

1

แบบ ข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ

2

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1. ใบเสร็จรั บเงิน/ใบกากั บภาษี หรื อใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ พร้อ มกับตารางกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ
2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/ใบกากับภาษี
อย่างย่อ หรือ
3. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ “PVR Slip”
4. เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

3

ชื่อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน

4

ชื่อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ ำงย่ อ
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน

5

ชื่อและที่ อยู่บริษัท
ทะเบี ยนเลขที่

เลขที่

เลขประจำตัวผู้เ สียภำษีอำกร

วันที่

ข ควบคุม
บาร์ ค
กั

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
THE SCHEDULE
รหัสบริษทั :
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
Co. Code
Policy No.
รายการ
1. ผูเ้ อาประกันภัย
ชือ่ :
Item
1. The Insured
Name
ทีอ่ ยู่ :
Address
รายการ
Item
รายการ
Item

อาณาเขตทีค่ ุ้มครอง
Territorial Limit Covered
: ประเทศไทย
Thailand

2. ระยะเวลาประกันภัย : เริม่ ต้นวันที่
2. Period Insured
From
3. รถทีเ่ อาประกันภัย :
3. Particulars of Motor Vehicle

ถึงวันที่
To

เวลา 16.30 น.
at 16.30 hours

รหัส

ชือ่ รถ

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

แบบตัวถัง

Code

Make

Licence No.

Chassis No.

Body Type

รายการ
Item

ขนาดเครือ่ งยนต์ /
จานวนทีน่ ั่ง/น้าหนักรวม
Capacity

4. จานวนเงินคุ้มครองผูป้ ระสบภัย :
4. Limit of Covered

(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3
(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
ทัง้ นี้จานวนเงินคุ้มครองสูงสุดสาหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน
และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทสาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีไ่ ม่เกินเจ็ดคน
และไม่เกินสิบล้านบาท สาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กินเจ็ดคน
ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้
รายการ
5. จานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น :
ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
Item
5. Limit of Preliminary Compensation
ความเสียหายต่อร่างกาย สาหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
จานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจานวนเงินคุ้มครองผูป้ ระสบภัยตามรายการ 4
รายการ
6. เบีย้ ประกันภัย : (บาท)
Item
6. Premium : (Baht)
เบีย้ ประกันภัย
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Premium
Premium Discounts
Net Premium
Stamps
VAT

รวมเงิน
Total

รายการ
7. การใช้รถ :
Item
7. Use of Motor Vehicle
¨ การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance………… o ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent .............. ¨ นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker................... ใบอนุญาตเลขที่ License No...................
วันทาสัญญาประกันภัย :.........................................................................
Agreement made on

วันทากรมธรรม์ประกันภัย :................................................................................
Policy issued on

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผูม้ ีอานาจได้ลงลายมือชือ่ และประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษทั
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office




กรรมการ Director

กรรมการ Director



ผู้รับมอบอานาจ Authorized Signature
/
/

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบั ญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
เพื่อใช้สำหรับกำรจดทะเบี ยนรถใหม่ห รือขอเสียภำษีประจำปี ต่อนำยทะเบี ยนขนส่ง

ข ควบคุม
บาร์ ค
กั

เอกสารนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนที.่ .......................................................................ตัวถังรถเลขที.่ ........................................................................................
ได้ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย
เริม่ ต้นวันที.่ ......................................................................................................................ถึงวันที.่ ............................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั .............................................................................................................................


กรรมการ Director



กรรมการ Director



ผู้รับมอบอานาจ Authorized Signature
/
/

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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ชื่อและที่ อยู่บริษัท
ทะเบี ยนเลขที่

เลขที่

เลขประจำตัวผู้เ สียภำษีอำกร

วันที่

ข ควบคุม
บาร์ ค
กั

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
THE SCHEDULE/RECEIPT/TAX INVOICE
รหัสบริษทั :
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
Co. Code
Policy No.
รายการ
1. ผูเ้ อาประกันภัย
ชือ่ :
Item
1. The Insured
Name
ทีอ่ ยู่ :
Address
รายการ
Item
รายการ
Item

อาณาเขตทีค่ ุ้มครอง
Territorial Limit Covered
: ประเทศไทย
Thailand

2. ระยะเวลาประกันภัย : เริม่ ต้นวันที่
2. Period Insured
From
3. รถทีเ่ อาประกันภัย :
3. Particulars of Motor Vehicle

ถึงวันที่
To

เวลา 16.30 น.
at 16.30 hours

รหัส

ชือ่ รถ

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

แบบตัวถัง

Code

Make

Licence No.

Chassis No.

Body Type

รายการ
Item

ขนาดเครือ่ งยนต์ /
จานวนทีน่ ั่ง/น้าหนักรวม
Capacity

4. จานวนเงินคุ้มครองผูป้ ระสบภัย :
4. Limit of Covered

(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3
(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
ทัง้ นี้จานวนเงินคุ้มครองสูงสุดสาหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน
และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทสาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีไ่ ม่เกินเจ็ดคน
และไม่เกินสิบล้านบาท สาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กินเจ็ดคน
ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้
รายการ
5. จานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น :
ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
Item
5. Limit of Preliminary Compensation
ความเสียหายต่อร่างกาย สาหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
จานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจานวนเงินคุ้มครองผูป้ ระสบภัยตามรายการ 4
รายการ
6. เบีย้ ประกันภัย : (บาท)
Item
6. Premium : (Baht)
เบีย้ ประกันภัย
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Premium
Premium Discounts
Net Premium
Stamps
VAT

รวมเงิน
Total

รายการ
7. การใช้รถ :
Item
7. Use of Motor Vehicle
¨ การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance………… o ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent .............. ¨ นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker................... ใบอนุญาตเลขที่ License No...................
วันทาสัญญาประกันภัย :.........................................................................
Agreement made on

วันทากรมธรรม์ประกันภัย :................................................................................
Policy issued on

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผูม้ ีอานาจได้ลงลายมือชือ่ และประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษทั
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office




กรรมการ Director

กรรมการ Director



ผู้รับมอบอานาจ Authorized Signature/ผู้รับเงิน Cashier
/
/

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบั ญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
เพื่อใช้สำหรับกำรจดทะเบี ยนรถใหม่ห รือขอเสียภำษีประจำปี ต่อนำยทะเบี ยนขนส่ง

ข ควบคุม
บาร์ ค
กั

เอกสารนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนที.่ .......................................................................ตัวถังรถเลขที.่ ........................................................................................
ได้ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย
เริม่ ต้นวันที.่ ......................................................................................................................ถึงวันที.่ ................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั .............................................................................................................................


กรรมการ Director



กรรมการ Director



ผู้รับมอบอานาจ Authorized Signature
/
/

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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ชื่อและที่ อยู่ บริ ษัท
ทะเบี ยนเลขที่

เลขที่

เลขประจำตัวผู้เ สียภำษีอำกร

วันที่

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้ มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
THE SCHEDULE
รหัสบริษทั :
กรมธรรม์ประกั นภัยเลขที่
Co. Code
Policy No.
1. ผูเ้ อาประกั นภัย
รายการ
ชือ่ :
Item
1. The Insured
Name
ทีอ่ ยู่ :
Address
รายการ
Item
รายการ
Item

อาณาเขตทีค่ ุ้ มครอง
Territorial Limit Covered
: ประเทศไทย
Thailand

2. ระยะเวลาประกั นภัย : เริม่ ต้ นวั นที่
2. Period Insured
From
3. รถทีเ่ อาประกั นภัย :
3. Particulars of Motor Vehicle

ถึงวั นที่
To

เวลา 16.30 น.
at 16.30 hours

รหัส

ชือ่ รถ

เลขทะเบียน

เลขตั วถัง

แบบตั วถัง

Code

Make

Licence No.

Chassis No.

Body Type

รายการ
Item

ขนาดเครือ่ งยนต์ /
จานวนทีน่ ั่ง/น้าหนักรวม
Capacity

4. จานวนเงินคุ้ มครองผูป้ ระสบภัย :
4. Limit of Covered

(1) 80,000 บาท ต่ อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่ อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่ อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท ต่ อหนึ่งคน สาหรับการสูญเสียอวั ยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3
(4) 200 บาทต่ อวั น รวมกั นไม่เกิ น 20 วั น สาหรับการชดเชยรายวั นกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
ทัง้ นี้จานวนเงินคุ้ มครองสูงสุดสาหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกั นไม่เกิ น 304,000 บาท ต่ อหนึ่งคน
และรวมกั นไม่เกิ นห้าล้านบาทสาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งไม่เกิ นเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีไ่ ม่เกิ นเจ็ดคน
และไม่เกิ นสิบล้านบาท สาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งเกิ นเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กิ นเจ็ดคน
ต่ ออุ บตั ิ เหตุ แต่ ละครัง้
5. จานวนเงินค่ าเสียหายเบือ้ งต้ น :
รายการ
ความเสียหายต่ อร่างกาย ไม่เกิ น 30,000 บาท ต่ อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
Item
5. Limit of Preliminary Compensation
ความเสียหายต่ อร่างกาย สาหรับการสูญเสียอวั ยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ความเสียหายต่ อชีวิต 35,000 บาท ต่ อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
จานวนเงินค่ าเสียหายเบือ้ งต้ นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจานวนเงินคุ้ มครองผูป้ ระสบภัยตามรายการ 4
รายการ
6. เบีย้ ประกั นภัย : (บาท)
Item
6. Premium : (Baht)
เบีย้ ประกั นภัย
ส่วนลดจากการประกั นภัยโดยตรง
เบีย้ ประกั นภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมูลค่ าเพิ่ ม
Premium
Premium Discounts
Net Premium
Stamps
VAT

รวมเงิน
Total

รายการ
7. การใช้รถ :
Item
7. Use of Motor Vehicle
 การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance…………  ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent ..............  นายหน้ าประกันภัยรายนี้ Broker................... ใบอนุ ญาตเลขที่ License No...................

ให้คำแนะนำและวิธกี ำรในกำรตรวจสอบและยืนยันกรมธรรม์ประกันภัย
วั นทาสัญญาประกั นภัย :.........................................................................
Agreement made on

วั นทากรมธรรม์ประกั นภัย :................................................................................
Policy issued on

เพื่ อเป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผูม้ ีอานาจได้ ลงลายมือชือ่ และประทับตราของบริษทั ไว้ เป็นสาคั ญ ณ สานักงานของบริษทั
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office


Director



Director



Authorized Signature/
Cashier

หลักฐำนแสดงกำรประกั นภัยตำมพระรำชบั ญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
เพื่อใช้สำหรั บกำรจดทะเบี ยนรถใหม่ห รื อขอเสียภำษีประจำปี ต่อนำยทะเบี ยนขนส่ง
เอกสารนี้ให้ไว้ เพื่ อแสดงว่ า รถหมายเลขทะเบียนที.่ .......................................................................ตั วถังรถเลขที.่ ........................................................................................
ได้ ทาประกั นภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกั นภัย
เริม่ ต้ นวั นที.่ ......................................................................................................................ถึงวั นที.่ ................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกั นภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั .............................................................................................................................


Director



Director



Authorized Signature/
  

Cashier

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

8
ชื่อและที่ อยู่ บริ ษัท
ทะเบี ยนเลขที่

เลขที่

เลขประจำตัวผู้เ สียภำษีอำกร

วันที่

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้ มครองผู้ประสบภัยจำกรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
THE SCHEDULE/RECEIPT/TAX INVOICE
รหัสบริษทั :
กรมธรรม์ประกั นภัยเลขที่
Co. Code
Policy No.
1. ผูเ้ อาประกั นภัย
รายการ
ชือ่ :
Item
1. The Insured
Name
ทีอ่ ยู่ :
Address
รายการ
Item
รายการ
Item

อาณาเขตทีค่ ุ้ มครอง
Territorial Limit Covered
: ประเทศไทย
Thailand

2. ระยะเวลาประกั นภัย : เริม่ ต้ นวั นที่
2. Period Insured
From
3. รถทีเ่ อาประกั นภัย :
3. Particulars of Motor Vehicle

ถึงวั นที่
To

เวลา 16.30 น.
at 16.30 hours

รหัส

ชือ่ รถ

เลขทะเบียน

เลขตั วถัง

แบบตั วถัง

Code

Make

Licence No.

Chassis No.

Body Type

รายการ
Item

ขนาดเครือ่ งยนต์ /
จานวนทีน่ ั่ง/น้าหนักรวม
Capacity

4. จานวนเงินคุ้ มครองผูป้ ระสบภัย :
4. Limit of Covered

(1) 80,000 บาท ต่ อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่ อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่ อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท ต่ อหนึ่งคน สาหรับการสูญเสียอวั ยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3
(4) 200 บาทต่ อวั น รวมกั นไม่เกิ น 20 วั น สาหรับการชดเชยรายวั นกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
ทัง้ นี้จานวนเงินคุ้ มครองสูงสุดสาหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกั นไม่เกิ น 304,000 บาท ต่ อหนึ่งคน
และรวมกั นไม่เกิ นห้าล้านบาทสาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งไม่เกิ นเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีไ่ ม่เกิ นเจ็ดคน
และไม่เกิ นสิบล้านบาท สาหรับรถทีม่ ีทนี่ ั่งเกิ นเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูข้ บั ขีเ่ กิ นเจ็ดคน
ต่ ออุ บตั ิ เหตุ แต่ ละครัง้
5. จานวนเงินค่ าเสียหายเบือ้ งต้ น :
รายการ
ความเสียหายต่ อร่างกาย ไม่เกิ น 30,000 บาท ต่ อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
Item
5. Limit of Preliminary Compensation
ความเสียหายต่ อร่างกาย สาหรับการสูญเสียอวั ยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ความเสียหายต่ อชีวิต 35,000 บาท ต่ อหนึ่งคน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
จานวนเงินค่ าเสียหายเบือ้ งต้ นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจานวนเงินคุ้ มครองผูป้ ระสบภัยตามรายการ 4
รายการ
6. เบีย้ ประกั นภัย : (บาท)
Item
6. Premium : (Baht)
เบีย้ ประกั นภัย
ส่วนลดจากการประกั นภัยโดยตรง
เบีย้ ประกั นภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมูลค่ าเพิ่ ม
Premium
Premium Discounts
Net Premium
Stamps
VAT

รวมเงิน
Total

รายการ
7. การใช้รถ :
Item
7. Use of Motor Vehicle
 การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance…………  ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent ..............  นายหน้ าประกันภัยรายนี้ Broker................... ใบอนุ ญาตเลขที่ License No...................

ให้คำแนะนำและวิธกี ำรในกำรตรวจสอบและยืนยันกรมธรรม์ประกันภัย
วั นทาสัญญาประกั นภัย :.........................................................................
Agreement made on

วั นทากรมธรรม์ประกั นภัย :................................................................................
Policy issued on

เพื่ อเป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผูม้ ีอานาจได้ ลงลายมือชือ่ และประทับตราของบริษทั ไว้ เป็นสาคั ญ ณ สานักงานของบริษทั
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office





Director

Director



Authorized Signature/
Cashier

หลักฐำนแสดงกำรประกั นภัยตำมพระรำชบั ญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
เพื่อใช้สำหรั บกำรจดทะเบี ยนรถใหม่ห รื อขอเสียภำษีประจำปี ต่อนำยทะเบี ยนขนส่ง
เอกสารนี้ให้ไว้ เพื่ อแสดงว่ า รถหมายเลขทะเบียนที.่ .......................................................................ตั วถังรถเลขที.่ ........................................................................................
ได้ ทาประกั นภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกั นภัย
เริม่ ต้ นวั นที.่ ......................................................................................................................ถึงวั นที.่ ................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกั นภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั .............................................................................................................................




Director

Director



Authorized Signature/
  

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

Cashier

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"
เอกสำรนี้เป็นหลักฐำนกำรทำประกันภัยรถ
ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
เลขที่เครื่อง
00000
รหัสตัวแทน/นายหน้า
000RVP000-000
ลาดับที่
0000000000000
วันทาสัญญา ว/ด/ป เวลา 00:00:00 น.
....................................................................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
XXXX XXXX XXXX XXXX
ชื่อผู้เอาประกันภัย xxxxxxxx
นามสกุล xxxxxxxxxxxxxxx
ID x xxxx xxxxx xx x
โทร. 000-000-0000
ที่อยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รหัสรถ 0.00X
การใช้รถ xxxxxxxxxxx
เลขทะเบียน xxx-000 xxx
ชื่อรถ xxxxxxx
ขนาดรถ xxxxxxx
แบบตัวถัง ....................................................
เลขตัวถัง xxxxxxxxxxxxxxx
ระยะเวลาเอาประกันภัย
เริ่มต้น ว/ด/ป
สิ้นสุด ว/ด/ป เวลา 16.30 น.
เบี้ยประกันภัย
0000.00 บาท
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง
000.00 บาท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
0000.00 บาท
อากรแสตมป์
00.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่
00.00 บาท
รวมเงิน
0000.00 บาท
เพือ่ เป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานบริษทั
..................................
กรรมการ

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

..................................
ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
หมายเหตุ : หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
สามารถติดต่อได้ที่สาขาบริษทั ...................ทั่วประเทศ

หลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพือ่ ใช้สาหรับจดทะเบียนรถใหม่หรือขอ
เสียภาษีประจาปีตอ่ นายทะเบียน
เอกสารนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า
รถหมายเลขทะเบียนที.่ ...............................................
ตัวถังรถเลขที.่ ..................................................... ได้ทา
ประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้นวันที่
.............................. ถึงวันที.่ ...................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที.่ ........................................
ของบริษทั .................................................................
.............................
กรรมการ

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

---------------------------------ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

"เพือ่ เป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ชาระตามจานวนข้างต้น บริษทั ตกลงให้ความ
คุม้ ครองผู้เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดความคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฉบับมาตรฐานที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา"
จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย
(1) 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
สาหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
(2) 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
สาหรับการเสียชีวติ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาทถึง 300,000 บาท สาหรับการสูญเสียอวัยวะ
ตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3
(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน
สาหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ในฐานะคนไข้ใน
ทั้งนี้จานวนเงินคุม้ ครองสูงสุดสาหรับ (1) (2) (3) และ (4)
รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน และ
รวมกันไม่เกินห้าล้านบาทสาหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือ
รถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบั ขี่ไม่เกินเจ็ดคน
และไม่เกินสิบล้านบาท สาหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือ
รถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบั ขี่เกินเจ็ดคน ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง



ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ


ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"
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ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"
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จำนวนค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถงึ กับสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวร : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสญ
ู เสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวร : จานวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ค่าเสียหายต่อชีวติ : 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
รวมไม่เกิน 65,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกาหนด

xxxxxxxxxxxxxxxx

ส่วนนี้ใช้สาหรับการจดทะเบียนใหม่
หรือขอเสียภาษีประจาปีตอ่ นายทะเบียนขนส่ง

เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุกรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-6032-8, 0-2256-6041-2
Fax : 0-2256-6039, 0-2256-6040

xxxxxxxxxxxxxxxx


ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภั

เอกสำรนี้เป็นหลักฐำนกำรทำประกันภัยรถ
ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
เลขที่เครื่อง
00000
รหัสตัวแทน/นายหน้า
000RVP000-000
ลาดับที่
0000000000000
วันทาสัญญา ว/ด/ป เวลา 00:00:00 น.
....................................................................................
กรมธรรม์ประกันภัย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ำงย่อ
XXXX XXXX XXXX XXXX
ชื่อผู้เอาประกันภัย xxxxxxxx
นามสกุล xxxxxxxxxxxxxxx
ID x xxxx xxxxx xx x
โทร. 000-000-0000
ที่อยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รหัสรถ 0.00X
การใช้รถ xxxxxxxxxxx
เลขทะเบียน xxx-000 xxx
ชื่อรถ xxxxxxx
ขนาดรถ xxxxxxx
แบบตัวถัง ....................................................
เลขตัวถัง xxxxxxxxxxxxxxx
ระยะเวลาเอาประกันภัย
เริ่มต้น ว/ด/ป
สิ้นสุด ว/ด/ป เวลา 16.30 น.
เบี้ยประกันภัย
0000.00 บาท
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง
000.00 บาท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
0000.00 บาท
อากรแสตมป์
00.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่
00.00 บาท
รวมเงิน
0000.00 บาท
เพือ่ เป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานบริษทั
..................................
กรรมการ

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

..................................
ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
หมายเหตุ : หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
สามารถติดต่อได้ที่สาขาบริษทั ...................ทั่วประเทศ

หลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพือ่ ใช้สาหรับจดทะเบียนรถใหม่หรือขอ
เสียภาษีประจาปีตอ่ นายทะเบียน
เอกสารนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า
รถหมายเลขทะเบียนที.่ ...............................................
ตัวถังรถเลขที.่ ..................................................... ได้ทา
ประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้นวันที่
.............................. ถึงวันที.่ ...................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที.่ ........................................
ของบริษทั .................................................................
.............................
กรรมการ

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

---------------------------------ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

"เพือ่ เป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ชาระตามจานวนข้างต้น บริษทั ตกลงให้ความ
คุม้ ครองผู้เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดความคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฉบับมาตรฐานที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา"
จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย
(1) 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
สาหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
(2) 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
สาหรับการเสียชีวติ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาทถึง 300,000 บาท สาหรับการสูญเสียอวัยวะ
ตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3
(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน
สาหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ในฐานะคนไข้ใน
ทั้งนี้จานวนเงินคุม้ ครองสูงสุดสาหรับ (1) (2) (3) และ (4)
รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน และ
รวมกันไม่เกินห้าล้านบาทสาหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือ
รถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบั ขี่ไม่เกินเจ็ดคน
และไม่เกินสิบล้านบาท สาหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือ
รถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบั ขี่เกินเจ็ดคน ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง





ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"


ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"


ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"

จำนวนค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถงึ กับสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวร : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสญ
ู เสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวร : จานวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ค่าเสียหายต่อชีวติ : 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
รวมไม่เกิน 65,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกาหนด

xxxxxxxxxxxxxxxx

ส่วนนี้ใช้สาหรับการจดทะเบียนใหม่
หรือขอเสียภาษีประจาปีตอ่ นายทะเบียนขนส่ง

เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุกรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-6032-8, 0-2256-6041-2
Fax : 0-2256-6039, 0-2256-6040

xxxxxxxxxxxxxxxx



ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"
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ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจให้
รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2 นิ ยามศัพ ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่
ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึง
แก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง” หมายความว่า เหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง หรื อ หลายเหตุ ก ารณ์สื บ เนื่ อ งกั น ซึ่ ง เกิ ด จาก
สาเหตุอันเดียวกัน
ข้อ 3 การคุ้มครองผู้ประสบภัย1 ภายใต้บังคับข้อ 6 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อผู้ประสบภั ย เนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่ บรรทุ ก หรื อติด ตั้งในรถนั้ น ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
3.1 ผู้ประสบภัย
3.1.1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพอย่างถาวร ตาม 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จานวนเงินคุ้มครอง ดังนี้

1

คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สัง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 1
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(1) กรณี ทุ พ พลภาพอย่ า งถาวร บริ ษั ทจะจ่ า ยค่ าสิ นไหมทดแทน 300,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อ
เท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขา
หนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด)ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อ
เท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000
บาท ต่อหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิ การอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษั ทจะจ่ ายค่าสิ นไหมทดแทน
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจานวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3 1 1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 3 1 2
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 3 1 2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3 1 1 และต่อมาได้รับ
ความเสียหายตามข้อ 3 1 3 หรือทั้งข้อ 3 1 2 และข้อ 3 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน
3 1 5 ในกรณีที่เข้า รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่า ย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองที่ระบุใน 3 1 1 ข้อ 3 1 2 ข้อ 3 1 3 และข้อ 3 1 4
3.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่
ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3 1 4
และข้อ 3 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจานวนคุ้มครองสูงสุดต่อ
หนึ่งคน และรวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง
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ข้อ 4 ค่ า สย าย บื้องต้ น2 ภายใต้บังคับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่า ยค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
อันจาป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจาเป็น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จานวนตาม 4.1 และ 4 2 รวมกันหรือจานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับ
ความเสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นรวมกันไม่เกินจานวน 65,000 บาท
4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3
ข้อ 5 การขอรับค่า สย าย บื้องต้ น3 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
5.1.2 สาเนาบั ตรประจาตัว หรื อสาเนาใบส าคั ญประจ าตัว คนต่า งด้า ว หรื อส าเนาหนั งสื อ
เดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อใน
หลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
2

คาสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 หน้า 1
3
คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เรื่อง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 2
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ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจาก
ต้องยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุ
ว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
ข้อ 6. การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบา ค่ า แ น ค่ าช ชยรายวัน แ ะค่าป งศพ 4 ในกรณีรถที่เอา
ประกั น ภั ย ไว้กับ บริ ษั ทประสบอุบั ติเ หตุชนกั บ รถอื่ น ซึ่งมี การประกั น ภั ย ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสารองจ่าย ให้แก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
6 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีได้รับ
บาดเจ็บ
6 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจานวนเงินตามข้อ 3 1 2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจานวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
6 3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท
รวมไม่เกิน 20 วัน
6 4 ข้อ 6 1 และข้อ 6 2 รวมกันจานวนเงินตามข้อ 3 1 4
สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน
เมื่อมี การส ารองจ่ายค่ารั กษาพยาบาล ค่ าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรื อค่า ปลงศพตาม
เงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเ หตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่ เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่า
ปลงศพที่บริษัทได้สารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกาลังขึ้นหรือกาลัง
ลงจากรถที่ ตนรับประกันภั ยไว้ หรือผู้ประสบภัย ที่อยู่นอกรถแล้ ว และปรากฏว่า อุบัติเหตุนั้น เกิ ดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สารองจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

4

คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 2
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ข้อ 7 การคุ้มครองผู้ขบั ข บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้ รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภั ย
เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่
ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 8 การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้น
จะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ข้อ 9. การแจ้งอุบตั ิ ตุเมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้อง
9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
9.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรือคาสั่ง หรือคาบังคับของศาล
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการดาเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจ
ท าให้ เ กิ ด สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ถ้ า ผู้ เ อาประกั น ภั ย มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ นี้
บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภั ยเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้
ข้อ 10. การจั การ รยกร้อง
10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคล
ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่ความเสียหายนั้น ผู้เอาประกัน ภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย และบริษัทไม่จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการต่อสู้คดี
10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้เอาประกันภัย
ในการนี้ผู้เอาประกันภัยต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควร
10.4 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนที่บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่
กรณีแล้วก่อนดาเนินคดีทางศาล บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นาคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาท
ต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการ เมื่ อ ศาลพิ พ ากษาหรื อ อนุ ญ าโตตุ ล าการชี้ ข าดให้ บ ริ ษั ท แพ้ ค ดี บริ ษั ท จะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายตามคาพิพากษาหรือตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรา
5
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระทาความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทาให้เกิดสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยไม่ชักช้า
ข้อ 12 ค่าใช้ จ่ายต่ อสู้ค ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภั ยนี้มีการคุ้มครอง
บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5

คาสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่งณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 3
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ข้อ 13 การ อนรถ ในกรณีที่รถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ
ดังกล่ า วมี ฐานะเสมือนเป็ นผู้เ อาประกัน ภั ยตามกรมธรรม์ป ระกั นภั ย นั้น และบริ ษั ทต้องรับ ผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
ข้อ 14 การใช้ รถ กรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งทาให้การเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกั นภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืน ให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกิ น
2,000 บาท
ข้อ 15 การ ิ กกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบ
ในกรณีนี้ บ ริ ษั ท จะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ให้แ ก่ ผู้เ อาประกั น ภั ย โดยหั กเบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
จานวนเดือนที่คุ้มครอง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0
ข้อ 16 การระงับข้อพิ พา ยอนุ ญา ตตุ าการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิ
เรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการ
วินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 17. การตความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ป รากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 18 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการ
ทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมื อง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวั ติ การต่อต้า นรัฐบาล การยึ ด
อานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือ
เท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจาก
กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผา
ไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดาเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์
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18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิ ศษ ภายใต้จานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรั บผิดตาม
กฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
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ชื่ อบริ ษัท
ที่ตงั ้ ของบริ ษัท

แบบ ปร.1
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ENDORSEMENT
รหัสบริ ษทั :
Co. Code
ผูเ้ อาประกันภัย
The Insured

เอกสารแนบท้ายเลขที่
Endorsement No.

เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
Attaching to and forming apart of Policy No.
เอกสารแนบท้ายทาวันที่
Endorsement Issued on

ที่อยู่
Address

การเปลี่ ยนแปลงเริ่ มบั งคับวันที่
Effective date of the amendment

เป็ นที่ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ดังกล่ าวได้มกี ารเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดดังนี้
It is hereby noted and agreed that the details of the following items (s)
เปลี่ ยนแปลงรายการตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ (
under this policy is/are amended : Item no.
รายการ
1. ผูเ้ อาประกันภัย
ชื่อ :
Item
1. The Insured
Name
ที่อยู่ :
Address
รายการ
Item
รายการ
Item

2. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่
2. Period Insured
From
3. รถที่เอาประกันภัย :
3. Particulars of Motor Vehicle

รหัส
Code

ชื่อรถ
Make

) (

) (

) (

) (

)

สิ้นสุดวันที่
To

เลขทะเบี ยน
Licence No.

เลขตัวถัง
Chassis No.

4. จานวนเงิ นคุ้มครองผูป้ ระสบภัย :
4. Limit of Covered
จานวนเงิ นคุ้มครองสูงสุดรวมไม่เกิน...........................................บาท ต่ออุ บัตเิ หตุแต่ละครั้ ง
The maximum limit of liability shall not exceed ……………..Baht per accident.
รายการ
6. เบี้ ยประกันภัย : (บาท)
Item
6. Premium : (Baht)
เบี้ ยประกันภัย
ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง
เบี้ ยประกันภัยสุทธิ
Premium
Premium Discounts
Net Premium

เวลา 16.30 น.
at 16.30 hours

ขนาดเครื่ องยนต์
จานวนที่นั่ ง/น้าหนั กรวม
Capacity

แบบตัวถัง
Body Type

รายการ
Item

อากรแสตมป์
Stamps

ภาษีมลู ค่าเพิม่
VAT

รวมเงิ น
Total

รายการ
7. การใช้รถ :
Item
7. Use of Motor Vehicle
ปรั บเบี้ ยประกันภัย (บาท)
Premium Adjustment (Baht)
เบี้ ยประกันภัย เพิม่ .......................................คืน.......................................... อากรแสตมป์ ............................. ภาษีมลู ค่าเพิม่ .................................. รวมเงิ น.................................บาท
Additional Premium
Refund Premium
Stamps
VAT
Total
Baht

เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออื่ นๆ ไม่เปลีย่ นแปลง
Other terms and conditions remain unchanged.
เพือ่ เป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผู้มอี านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษทั
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company 's stamp to be affixed at its office.


กรรมการ Director



กรรมการ Director



ผู้รบั มอบอานาจ Authorized Signature
........./........./..........
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อกสารแนบ ้าย
การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบา ค่า แ น ค่าช ชยรายวัน แ ะค่าป งศพ
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้บังคับเงื่อนไขการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน
ค่ า ชดเชยรายวั น และค่ า ปลงศพ ที่ ป รากฏในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย แต่ ห ากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถอื่นนั้นเป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทจะ
สารองจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ดังนี้
1. ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม่ เ กิ น 50,000 บาท ต่ อหนึ่ งคน ในกรณี ได้ รั บ
บาดเจ็บ
2. ค่ า ทดแทน หรื อค่ า ปลงศพ เป็ น จ านวนเงิ น 200,000 บาท ต่อ หนึ่ งคน ส าหรั บ กรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
3. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท
ไม่เกิน 20 วัน
4. ข้อ 1 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท
สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน
หากปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัย
ไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายค่าปลงศพ ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร เพิ่มจน
เต็มความคุ้มครองตามเงือ่ นไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
มาย ตุ สิ ธิ ในการไ ่ บย้ ของบริ ษั รือ น้ า ของบริ ษั ในการช ใช้ค่ารักษาพยาบา ค่า แ น
ค่ าช ชยรายวัน แ ะค่ าป งศพคื นใ ้ แก่ บริ ษั ผู้รบั ประกันภัยรถอื น ใ ้ นา งือนไขการ
ส ารองจ่ า ยค่ า รัก ษาพยาบา ค่ า แ น ค่ า ช ชยรายวัน แ ะค่ า ป งศพ ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บงั คับ ยอนุ ม

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 8
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แบบ ข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
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แบบ ข้อความ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ประกอบด้วย
1.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
1.2 คาขอเอาประกันภัย
1.3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
1.4 เงื่อนไขความคุ้ ม ครอง ได้ แ ก่ หมวดเงื่อนไขทั่ ว ไป หมวดการคุ้ ม ครองความรั บ ผิด ต่ อ
บุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ หมวดการคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม
2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 ประกอบด้วย
2.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
2.2 คาขอเอาประกันภัย
2.3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
2.4 เงื่อนไขความคุ้ ม ครอง ได้ แ ก่ หมวดเงื่อนไขทั่ ว ไป หมวดการคุ้ ม ครองความรั บ ผิด ต่ อ
บุ ค คลภายนอก หมวดการคุ้ ม ครองรถยนต์ สู ญ หายและไฟไหม้ และเงื่ อ นไข
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม
3 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ประกอบด้วย
3.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
3.2 คาขอเอาประกันภัย
3.3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
3.4 เงื่อนไขความคุ้ ม ครอง ได้ แ ก่ หมวดเงื่อนไขทั่ ว ไป หมวดการคุ้ ม ครองความรั บ ผิด ต่ อ
บุคคลภายนอก และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม
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ชื่อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.......................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.......................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ ำงย่ อ
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.......................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.......................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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คำขอเอำประกันภัยรถยนต์
ผูข้ อเอำประกันภัย ชื่อ :
ทีอ่ ยู่ :
ประเภทกำรประกันภัยทีต่ อ้ งกำร

อำชีพ
ไม่ระบุชื่อผูข้ บั ขี่
ระบุชื่อผูข้ บั ขี่ คือ 1……………………………….
2 …………………………...….

วัน/เดือน/ปี เ กิด ………………………. อำชีพ …...................
วัน/เดือน/ปี เ กิด ………………………. อำชีพ …...................
(โปรดแนบสำเนำบัดรประจำตัวประชำชน ใบอนุญำตขับขี่)

กำรใช้รถยนต์
ผูร้ บั ประโยชน์…………………........……………………………………...……………………………………..……………………………………………………………………
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น แบบตัวถัง จำนวนทีน่ ่ัง / ขนำด / น้ ำหนัก
มูลค่ำเต็มรวมตกแต่ง

รำยกำรตกแต่งเปลี่ยนแปลงรถยนต์เ พิ่มเติม (โปรดระบุรำยละเอียด)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
…...................……………บำท/ครั้ง
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน ….……….……บำท
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
…...................……………บำท/ครั้ง
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน …..……...….…บำท/คน
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
…...................……………บำท
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
….…....….…...บำท/สัปดำห์
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน ......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
2) ค่ำรักษำพยำบำล
……….....……..…..….…….......….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
……….....……..…..……….......….…บำท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก ………………………….. บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ บั ขี่ ………………. บำทแล้ว)

เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย............บำท

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ คำบอกกล่ำวตำมรำยกำรข้ำงบนเป็ นควำมจริ งและให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญำระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับบริ ษทั โดยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์
ให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ ………………………………………. เป็ นต้นไป

ลงชื่อผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ิมพ์ :

ลำยมือชื่อผูข้ อเอำประกันภัย ……………………………………………………
วันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ. ………….

คำเตือ นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ ตอบคำถำมข้ ำงต้ นตำมควำมเป็ นจริ งทุกข้ อ มิฉะนั้นบริ ษทั อำจถื อ เป็ นเหตุปฏิเสธควำมรั บผิดตำมสั ญญำประกันภัยได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิชย์มำตรำ 865
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ชื่ อบริ ษทั
ทีอ่ ยู่

ทะเบียนกำรค้ำเลขที่
เลขทีป่ ระจำตัวผูเ้ สียภำษี

รหัสบริ ษทั
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
อำณำเขตคุม้ ครอง
ประเทศไทย
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
…………………………..................................................………….
อำชีพ ……………………….........................................................................................…..
ทีอ่ ยู่
…................................................................................……...............................………………………………………………………………………....................................
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ…………......................................……………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ…………......................................……………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง / ขนำด / น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
…...................……………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
…...................……………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
…...................……………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน ………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน …..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
….…....….…...บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน ......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
……….....……..…..….…….......….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
……….....……..…..……….......….…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
ส่วนเพิ่ม
ประวัตเิ พิ่ม…………………บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อำกรแสตมป์
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

รวม

รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยทีแ่ นบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กำรใช้รถยนต์ :
ตัวแทนประกันภัยรำยนี้
นำยหน้ำประกันภัยรำยนี้ ………………………………….…… ใบอนุญำตเลขที่ …………………………………
วันทำสัญญำประกันภัย …………………………………………………
วันทำกรมธรรม์ประกันภัย ……………………………………….
เพื่อเป็ นหลักฐำน บริ ษทั โดยบุคคลผูม้ ีอำนำจได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำของบริ ษทั ไว้เ ป็ นสำคัญ ณ สำนักงำนของบริ ษทั
……………………………………..
กรรมกำร

…………………………………….
กรรมกำร

……………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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มว งือนไข วไป
ั
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจให้
รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. คานิ ยามศัพ :์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”
หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสี ยหายอันมีการคุ้มครอง
ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยก ว้น วไป
ั
กรมธรรม์ประกันภัยน้ ไม่ค้มุ ครองความ สย าย รือความรับผิ อัน กิ ขึน้ ป็ นผ ยตรง รือ
ยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระ าของชาติ ศตั รู การสู้รบ รือการปฏิ บตั ิ การ ม กั ษณะ ป็ น
การ าสงคราม (จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็ าม)
3.2 สงครามก าง มือง การแข็งข้อของ าร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้าน รัฐบา การยึ
อานาจการปกครอง ยกา งั าร รือ ยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา รือ ่ากับ
การ ุกฮือต่อต้านรัฐบา
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั ส การกระ บกับกัมมันตภาพรังสจาก ชื้ อ พ ิ งปรมาณู
รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ชื้อ พ ิ งปรมาณู แ ะสา รับจุ ประสงค์ของข้อสัญญาน้
การ ผานัน้ รวมถึงกรรมวิ ธใ ๆแ ่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึง า นิ นติ ต่อกันไป ้วยตัวของมัน อง
ข้อ 4. การจั การ รยกร้อง มือ กิ ความ สย าย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดาเนินการอันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกั บอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
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ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5 ความรับผิ ของบริ ษั มือมการปฏิ สธการจ่ายค่าสิ นไ ม แ น6
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู้ เ สี ย หายน าคดี ขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลหรื อ เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรั บผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ ไ ข สั ญญาคุ้ ม ครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ป ระกั น ภั ยนี้ จะเปลี่ย นแปลงแก้ ไขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น
ข้อ 7. การ บย้ ประกันภัยประวัติ
7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์ คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คั นที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
คาว่ า “รถยนต์ คันที่ ไม่ มี การเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่ มี การเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็น
ฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจานวนเงิน
เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
บริษัทจะนาความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
6

คาสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 เรื่อง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 3
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ข้อ 8. การ พิ ม บย้ ประกันภัยประวัติไม่
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท
2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท
3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท
4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณี ที่ผู้ เ อาประกั น ภั ย ถู ก เพิ่ ม เบี้ ย ประกั น ภั ย ประวั ติ ไ ม่ ดี ไม่ ว่ า ล าดั บ ขั้ น ใด และในปี ก รมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกัน ภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิมเช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ
รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9 การ อนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่า ผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การระงับข้อพิ พา ยอนุญา ตตุ าการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11. การตความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตาม
คู่มือการตีความที่นายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
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ข้อ 12. การสิ้ นผ บังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณี นี้ บ ริ ษั ท จะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ให้แ ก่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย โดยหั ก เบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ข้างล่าง
อัตราคืน บย้ ประกันภัย
จานวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

จานวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

จานวนวัน
ประกันภัย

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี

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

72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

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

44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

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

20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0
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มว การคุ้มครองความรับผิ ต่อบุคค ภายนอก
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง7
บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อั น เกิ ด แก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
1.1 ความ สย ายต่อชวิ ต ร่างกาย รืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้ จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสี ยชี วิ ตนั้ นทาให้ มี ผู้ขาดไร้ อุปการะตามกฎหมาย บริ ษั ทจะชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนต่อการเสี ยชี วิ ตของ
บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1 1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
1.2 ความ สย ายต่อ รัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความ สย ายต่อ รัพย์สิน งั ต่อไปน้ จะไม่ไ ้รบั ความคุ้มครอง
(ก) รัพย์สิ น ผู้ อาประกันภัย ผู้ขบั ข ป็ นฝ่ ายต้ องรับผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า
มาร า บุ ต รของผู้ อาประกัน ภัย รื อ ผู้ขบั ข นั ้น ป็ น จ้ า ของ รื อ ป็ นผู้ ก็บ รัก ษา
ควบคุม รือครอบครอง
(ข) ครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน างวิ ง าง ิ น สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ อยู่
ใต้ สิ ง งั ก ่ า ว อัน กิ จากการสันสะ ื อ น รื อจากน้ า นั ก รถยนต์ รื อน้ า นั ก
บรร ุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระ รือ รัพย์สินอืนใ นาติ ตัวขึ้นบนรถยนต์ รือ รัพย์สิน บรร ุกอยู่ใน
รถยนต์ รือกา งั ยกขึ้น รือกา งั ยก ง จากรถยนต์ รือ รัพย์สิน รถยนต์กา งั
ยกจาก นึ งไปยังอก นึ ง
7

คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 1
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(ง) รัพย์สิน ไ ้รบั ความ สย ายจากการรัวไ ของสาร คม รือวัตถุอนั ตราย บรร ุก
อยู่ในรถยนต์ ว้นแต่การรัวไ นัน้ กิ จากอุบตั ิ ตุจากรถยนต์ รือการรัวไ ของแกส รือ ชื้อ พ ิ ง
พือการ ิ น ครืองของรถยนต์
ข้อ 2. ความ สย ายส่วนแรก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรั พย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับ
ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ ผู้เ อาประกั น ภั ย จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในความเสี ย หายส่ ว นแรก เกิ น หนึ่ งข้ อ ให้ถือ ว่ า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ค
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษั ทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 7. การยก ว้น วไป
ั การประกันภัยตาม มว น้ ไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขตคุ้มครอง
7.2 การใช้รถยนต์ใน างผิ กฎ มาย ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รัพย์ ชิ ง รัพย์ รือใช้ขนยา สพ
ติ ป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความ ร็ว
7.4 การใช้ ากจูง รือผ กั นั ว้นแต่ รถ ถูก ากจูง รือถูกผ กั นั ไ ้ประกันภัยไว้กบั บริ ษั
้วย รือ ป็ นรถ ากจูง ยสภาพ รือรถ มระบบ ้าม ้อ ชือม ยงถึงกัน
7.5 ความรับผิ ซึ ง กิ จากสัญญา ผู้ขบั ข าขึ้น ซึ งถ้ าไม่ มสัญญานั น้ แ ้ ว ความรับผิ ของ
ผู้ขบั ขจะไม่ กิ ขึน้
7.6 การขับข ยบุ ค ค ซึ งในขณะขับข ม ปริ มาณแอ กอฮอ ์ใ น ส้ น ื อ ไม่ น้ อยกว่ า 150
มิ ิ กรัม ปอร์ ซ็นต์
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิ ศษ ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความ
รับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่นามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ
1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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มว การคุ้มครองรถยนต์สญ
ู ายไฟไ ม้
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติด ประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับ รถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ ห รื อ ศู น ย์ จ าหน่ า ยรถยนต์ และให้ ร วมถึ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งตกแต่ ง ที่ ไ ด้ ท าเพิ่ ม ขึ้ น และผู้ เ อา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทาความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทาความผิด หรือการ
พยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น
รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การช ใช้ความ สย าย รือสูญ ายต่อรถยนต์
2.1. ในกรณ รถยนต์สูญ าย อัน เกิ ด จากการลั กทรั พ ย์ ชิ งทรั พ ย์ ปล้ น ทรั พ ย์ และยั กยอกทรั พ ย์
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริ ษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริ ษัทได้รั บรถยนต์คืน มาแล้ว บริ ษัทต้องมีหนั งสื อแจ้ งให้ผู้เ อาประกันภั ยทราบ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้
บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้า
รถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณรถยนต์ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ที่
ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีที่เอาประกันภั ยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.3 ในกรณรถยนต์ไ ้รบั ความ สย าย แต่ไม่ถึงกับ สย ายสิ้ น ชิ ง รือสูญ ายบางส่วน บริษัท
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์
ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้อจากั ความรับผิ ของบริ ษั
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3 การ แู ขนย้าย
เมื่อมีความเสี ยหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4 การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เกี่ยวกับการซ่ อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่ อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 5 การยก ว้นรถยนต์สูญ าย ไฟไ ม้ การประกันภัยน้ ไม่ค้มุ ครองความสูญ าย รือไฟไ ม้อนั
กิ จาก
5.1 ความ ส ย าย รื อสูญ ายอัน กิ จากการ ัก รัพย์ รื อยักยอก รัพย์ ยบุคค ไ ้ ร บั
มอบ มาย รือครอบครองรถยนต์ตามสัญญา ช่า สัญญา ช่าซื้อ รือสัญญาจานา รือ ย
บุคค จะกระ าสัญญา งั ก ่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขต คุ้มครอง
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มว การคุ้มครองความ สย ายต่อรถยนต์
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมา
กับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่อ งตกแต่งที่ได้ทา
เพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ไฟไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัว
ของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด
ข้อ 2. การช ใช้ความ สย ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณรถยนต์ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตาราง
ในกรณี ที่ เ อาประกั น ภั ย ไว้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า รถยนต์ ใ นขณะที่ เ อาประกั น ภั ย ผู้ เ อา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณรถยนต์ไ ้รบั ความ สย าย แต่ไม่ถึงกับ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจ
ตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้ งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือ
จะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้อจากั ความรับผิ ของบริ ษั
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศบริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. การ แู ขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. ความ สย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่า หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้
เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 6,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ รถยนต์ ที่ เ กิ ด จากการชน การคว่ า ในกรณี เ ป็ น การ
ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อใน
กรมธรรม์ประกันภัย
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ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบ
แต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้น
จากการกระทาของบุ คคลภายนอกและรู้ ตัวผู้ต้องรั บผิด ตามกฎหมาย ซึ่ งมี ผลทาให้บ ริ ษัทมี สิ ทธิ ที่จ ะเรี ย ก
ค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 5. การรักษารถยนต์
ผู้เ อาประกั น ภั ย จะต้อ งรั บ ผิด ชอบเอง เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายเพิ่ ม ขึ้ น หรื อต้ องประสบอุบั ติเ หตุ อื่ น
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
หรือเครื่องเสีย
ข้อ 6. การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับ
การซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เติม เมื่อรถยนต์ได้ส่ง
มอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 7. การยก ว้นความ สย ายต่อรถยนต์ การประกันภัยน้ ไม่ค้มุ ครอง
7.1 การ สือมราคา รือการสึก รอของรถยนต์
7.2 การแตก กั ของ ครืองจักรก ไกของรถยนต์ รือการ สย รือการ ยุ ิ นของ ครืองจักร
ก ไก รือ ครืองไฟฟ้ าของรถยนต์อนั มิ ไ ้ กิ จากอุบตั ิ ตุ
7.3 ความ สย าย ยตรงต่อรถยนต์ อัน กิ จากการบรร ุกน้า นัก รือจานวนผู้ ยสาร กิ น
กว่า ไ ้รบั อนุญาต อันมิ ไ ้ กิ จากอุบตั ิ ตุ
7.4 ความ สย ายต่ อยางรถยนต์ อัน กิ จากการฉกขา รือการระ บิ ว้นแต่ กรณมความ
สย าย กิ ขึน้ ต่อส่วนอืนของรถยนต์ใน ว า ยวกัน
7.5 ความ สย ายอัน กิ จากการขา การใช้รถยนต์ ว้นแต่การขา การใช้รถยนต์นัน้ กิ จาก
บริ ษั ประวิ งการซ่อม รือซ่อม ่าช้า กิ นกว่า ควรจะ ป็ น ยไม่ม ตุผ อันสมควร
ข้อ 8. การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขต คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ไปใน าง ผิ กฎ มาย ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รัพย์ ชิ ง รัพย์ รือใช้ขนยา
สพติ ป็ นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความ ร็ว
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ข้อ 9. การยก ว้นการใช้อืนๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ ากจูง รือผ กั นั ว้นแต่รถ ถูก ากจูง รือถูกผ กั นั ไ ้ประกันภัยไว้กบั บริ ษั
้วย รือ ป็ นรถ ากจูง ยสภาพ รือรถ มระบบ ้าม ้อ ชือม ยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอก นื อจาก ระบุไว้ในตารางในขณะ กิ อุบตั ิ ตุ
9.3 การขับ ข ยบุ ค ค ซึ งในขณะขับ ข ม ปริ ม าณแอ กอฮอ ์ใ น ส้ น ื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 150
มิ ิ กรัม ปอร์ ซ็นต์
9.4 การขับข ยบุคค ไม่ คยไ ้ รบั ใบอนุญาตขับขใ ๆ รือ คยไ ้ รบั แต่ ถกู ตั สิ ธิ ตาม
กฎ มาย รือใช้ใบขับขรถจักรยานยนต์ไปขับขรถยนต์
การยก ว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นามาใช้ในกรณ มความ สย ายต่อรถยนต์ กิ ขึ้น
แ ะมิ ใช่ความประมา ของผู้ขบั ขรถยนต์ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้
แต่ในกรณ ป็ นการประกันภัยประ ภ ระบุชือผู้ขบั ข การยก ว้นตาม 9.4 จะไม่นามาใช้บงั คับ
ากผู้ขบั ขในขณะ กิ ความ สย าย ป็ นผู้ขบั ข ถูกระบุชือในกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
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กำรประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล

รหัสบริ ษทั

ร.ย.01

เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เมื่อใช้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
ผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครอง
อุบตั เิ หตุ

ผูข้ บั ขี่ และ/หรื อผูโ้ ดยสำรตำมจำนวนทีร่ ะบุในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ซึ่งอยู่ในหรื อกำลังขับขี่ หรื อกำลังขึ้ นหรื อกำลังลงจำกรถยนต์
เหตุกำรณ์ทเี่ กิดขึ้ นอย่ำงฉับพลันจำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและทำให้เ กิดผลทีผ่ ไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองมิได้เ จตนำหรื อมุ่งหวัง
และให้หมำยควำมรวมถึงกำรถูกฆำตกรรมด้วย
กำรสูญเสียโดยถำวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะนั้นโดยถำวรสิ้นเชิง
กำรสูญเสียสำยตำ
หมำยถึง
ตำบอดสนิ ท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไป
ทุพพลภำพถำวร
หมำยถึง
ทุพพลภำพถึงขนำดทีไ่ ม่สำมำรถประกอบอำชีพใดหรื อทำงำนใดเพื่อสินจ้ำงได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภำพชัว่ ครำว
หมำยถึง
ทุพพลภำพถึงขนำดทีไ่ ม่สำมำรถประกอบหน้ำทีก่ ำรงำนในอำชีพประจำตำมปกติได้โดยสิ้นเชิงในชัว่ ระยะเวลำหนึ่ ง
หมำยถึง
หมำยถึง

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรขยำยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริ ษทั จะชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนเพื่อ ควำมสูญเสียอันเกิดจำกควำมบำดเจ็บของผูใ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองโดยอุบตั เิ หตุ ซึ่งทำให้เ กิดผลดังต่อไปนี้
กำรคุ้มครองข้ อ 1 : เสี ยชี วิต
ถ้ำควำมบำดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทำให้ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเสียชีวติ ใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ ี หรื อควำมบำดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทำให้
ผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองต้องรักษำตัวติดต่อกันในโรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน และเสียชีวติ เพรำะเหตุบำดเจ็บนั้นก็ดี บริ ษทั จะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้ตำม
จำนวนเงินเอำประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ให้แก่ทำยำทของผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครอง
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กำรคุ้ มครองข้ อ 2 : สู ญเสี ย มือ เท้ ำ สำยตำ
ถ้ำควำมบำดเจ็บทีไ่ ด้รบั ไม่มีผลทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองต้องเสียชีวติ ภำยใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุแต่มีผลทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำม
คุม้ ครองได้รบั กำรสูญเสียโดยถำวรสิ้นเชิง ภำยใน 180 วัน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุกด็ หี รื อควำมบำดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองต้องรักษำตัวติดต่อ
กันในโรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองได้รบั กำรสูญเสียโดยถำวรสิ้นเชิงดังกำหนดข้ำงล่ำงนี้ บริ ษทั จะจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนให้แก่ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองดังนี้
100% ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือสองข้ำง ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้ำสองข้ำง ตั้งแต่ขอ้ เท้ำ หรื อสำยตำสองข้ำง
100 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือหนึ่ งข้ำง ตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้ำหนึ่ งข้ำง ตั้งแต่ขอ้ เท้ำ
100 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือหนึ่ งข้ำง ตั้งแต่ขอ้ มือ และสำยตำหนึ่ งข้ำง
100 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับเท้ำหนึ่ งข้ำง ตั้งแต่ขอ้ เท้ำ และสำยตำหนึ่ งข้ำง
60 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับมือหนึ่ งข้ำง ตั้งแต่ขอ้ มือ
60 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับเท้ำหนึ่ งข้ำง ตั้งแต่ขอ้ เท้ำ
60 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย สำหรับตำหนึ่ งข้ำง
บริ ษทั จะจ่ำยค่ำทดแทนตำมข้อนี้ เ พียงรำยกำรทีส่ ูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำนั้น
กำรคุ้ มครองข้ อ 3 : ทุ พ พลภำพถำวร
ถ้ำควำมบำดเจ็บมีผลภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเกิดทุพพลภำพถำวรและทุพพลภำพถำวรนั้นได้เ ป็ น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทำงกำรแพทย์วำ่ ผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองนั้นตกเป็ นบุคคลทุพพลภำพถำวร บริ ษทั จะใช้คำ่ สินไหมทดแทนให้
ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยดังระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ หักด้วยจำนวนเงินทีใ่ ช้ หรื อต้องใช้ตำมควำมคุม้ ครองข้อ1. หรื อ ข้อ 2. ให้แก่ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครอง
กำรคุ้ มครองข้ อ 4 : ทุ พ พลภำพชั่ วครำว
ถ้ำควำมบำดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภำพชัว่ ครำวภำยใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรื อควำม
บำดเจ็บทีไ่ ด้รบั ทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองต้องรักษำตัวติดต่อกันในโรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน และเป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองตกเป็ นบุคคลทุพพลภำพ
ชัว่ ครำว บริ ษทั จะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลำทีย่ งั ทุพพลภำพอยู่ตำมจำนวนเงินทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
แต่ไม่เ กิน 52 สัปดำห์ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะไม่ชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนตำมควำมคุม้ ครองนี้ หำกอุบตั เิ หตุมีผลทำให้ผไู ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเกิดควำมสูญเสียตำมกำรคุม้ ครอง
ตำมข้อ 1 หรื อข้อ 2 หำกควำมสูญเสียมีผลทำให้มีทพุ พลภำพถำวรเกิดขึ้ นต่อผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองตำมกำรคุม้ ครอง ข้อ 3 ค่ำสินไหมทดแทนทีบ่ ริ ษทั จะใช้
ตำมกำรคุม้ ครองข้อนี้ จะมีกำรหักจำกจำนวนเงินเอำประกันภัยทีบ่ ริ ษทั ต้องใช้ตำมกำรคุม้ ครอง ข้อ 3
กำรยกเว้ น : กำรขยำยเพิ่ มเติมนี้ไม่ค้ ุ มครองกำรเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ หรื อ กำรทุ พ พลภำพ อั นเกิดขึน้ เป็ นผลโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มทั้ งหมดหรื อ บำงส่ วน
จำกกำรกระทำผิดอำชญำกรรมสถำนหนักโดยผู้ได้ รับควำมคุ้ มครองนั้น
เงื่ อนไขอื่น : กำรขยำยเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ อยู่ภำยใต้บงั คับของเงื่ อนไขและกำรยกเว้นแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รำกฏในสัญญำหมวดเงื่ อนไขทัว่ ไป

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

หมำยเหตุ : แบบฟอร์ มนี้ใช้ ในกรณีทำประกันภัยเพิ่ มหลั งจำกที่ มกี ำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ ว

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันภัยอุบตั ิ ตุส่วนบุคค ร.ย.01
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
หมายถึง

ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจานวนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งอยู่
ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์
อุบัติเหตุ
หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทาให้
เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความ
รวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพื่อ
สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว
หมายถึง
ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่ก ารงานในอาชีพประจา
ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ใด้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง
ทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่
ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บ
นั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้แก่ทายาทของ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา
คุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้
ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับ
การสูญเสียโดยถาวรกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวร
สิ้นเชิงดังกาหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52
สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด
ความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มีทพุ พลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผูไ้ ด้รับความ
คุ้มครองตามการคุ้มครองข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครองข้อ 3
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง
หรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทาผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น
เงื่อนไขอื่น : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีทาประกันภัยเพิ่มหลังจากที่มีการออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
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รหัสบริ ษทั
กำรประกันภัยค่ำรักษำพยำบำล
ร.ย.02
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรขยำยเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ :บริ ษทั จะใช้คำ่ รักษำพยำบำล ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์ ค่ำผ่ำตัด และค่ำบริ กำรอื่นๆ ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง ซึ่งได้เ กิดขึ้ นภำยใน 12 เดือนนับแต่วนั เกิดอุบตั เิ หตุเ พื่อบุคคลใด
ซึ่งได้รบั ควำมบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย เนื่ องจำกอุบตั เิ หตุในขณะอยู่ใน หรื อกำลังขึ้ น หรื อกำลังลงจำกรถยนต์
ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เ กินจำนวนเงินเอำประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตำรำง
กำรขยำยเพิ่มเติมนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในตำรำง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

หมำยเหตุ : แบบฟอร์ มนี้ใช้ ในกรณีทำประกันภัยเพิ่ มหลั งจำกที่ มกี ำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ ว

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบา ร.ย.02
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้
เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุ
ในขณะอยู่ใน หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยาย
เพิ่มเติมนีม้ ีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
หมายเหตุ แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย

46

รหัสบริ ษทั
กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
ร.ย.03
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรขยำยเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ :บริ ษทั จะประกันตัวผูเ้ อำประกันภัยหรื อบุคคลใดซึ่งขับขี่ รถยนต์โดยได้รบั ควำมยินยอมจำกผูเ้ อำประกันภัย ในกรณี รถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
เกิดอุบตั เิ หตุเ ป็ นเหตุให้บคุ คลดังกล่ำวถูกควบคุมตัวในคดีอำญำ
กำรประกันตัวบุคคลดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนิ นกำรโดยไม่ชกั ช้ำตำมจำนวนเงินทีพ่ นักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำรหรื อศำลกำหนดจนกว่ำคดีจะถึงทีส่ ุด
เงื่ อนไข : กำรขยำยเพิ่มเติมนี้ อยู่ภำยใต้บงั คับของเงื่ อนไขและกำรยกเว้นแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รำกฏในสัญญำหมวดเงื่ อนไขทัว่ ไป
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

หมำยเหตุ : แบบฟอร์ มนี้ใช้ ในกรณีทำประกันภัยเพิ่ มหลั งจำกที่ มกี ำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ ว

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันตัวผูข้ บั ข ร.ย.03)
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ใน
กรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญา
หมวดเงื่อนไขทั่วไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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รหัสบริ ษทั
กำรขยำยอำณำเขต
ร.ย.04
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรขยำยควำมคุม้ ครองกำรใช้รถยนต์ในอำณำเขตเพิ่มเติม
ตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
กำรขยำยเพิ่มเติมนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขกำรขยำยตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ อยู่ภำยใต้บงั คับของข้อสัญญำ กำรยกเว้น และเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรขยำยระยะเวลำประกันภัย
ร.ย.05
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรขยำยระยะเวลำประกันภัยจำกทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นให้สิ้นสุดวันที…
่ ……….…………………เวลำ 16.30 น.
กำรขยำยเพิ่มเติมนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรประกันภัยกำรค้ำรถยนต์ (ป้ ำยแดง)
ร.ย.06
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กำรประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตอ่ รถยนต์ซ่ ึงมีป้ำยแดงติดอยู่ดงั ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยไม่คมุ ้ ครอง
1. รถยนต์เ มื่ออยู่ในสถำนทีป่ ระกอบธุรกิจของผูเ้ อำประกันภัย
2. รถยนต์เ มื่อขับขี่ โดยบุคคล ซึ่งมิใช่ผเู ้ อำประกันภัยหรื อมิใช่ลกู จ้ำงของผูเ้ อำประกันภัย
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรประกันภัยกำรค้ำรถยนต์ (ผูข้ บั ขี่ ระบุชื่อ)
ร.ย.07
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กำรประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตอ่ รถยนต์ในระหว่ำงขับขี่ โดยบุคคลทีม่ ีชื่อระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คมุ ้ ครองรถยนต์ทอี่ ยู่ในสถำนทีป่ ระกอบธุรกิจ
ของผูเ้ อำประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในตำรำง ซึ่งมีกำรประกันภัยต่ำงหำก
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเพิ่มควำมคุม้ ครอง
ร.ย.08
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรขยำยไปคุม้ ครอง ตำมข้อตกลงคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
ควำมเสียหำยส่วนแรก : ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยส่วนแรกเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้งตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขกำรขยำยตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ อยู่ภำยใต้บงั คับของข้อสัญญำ กำรยกเว้น และเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเพิ่มจำนวนรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ร.ย.09
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรขยำยไปคุม้ ครองรถยนต์ทรี่ ะบุไว้
ควำมเสียหำยส่วนแรก : ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยส่วนแรกเอง ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้งตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขกำรขยำยตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ อยู่ภำยใต้บงั คับของข้อสัญญำ กำรยกเว้น และเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรลดจำนวนรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ร.ย.10
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ให้ยกเลิกกำรประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตอ่ รถยนต์ สำหรับรำยกำรรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ร.ย.11
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรยกเลิกไป

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเลิกควำมคุม้ ครอง
ร.ย.12
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ควำมคุม้ ครองบำงควำมคุม้ ครองได้ถกู ยกเลิกไป และยังคงมีควำมคุม้ ครอง
เฉพำะเท่ำทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
กำรยกเลิกตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรลดเบี้ยประกันภัยประวัตดิ ี
ร.ย.13
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
ตำมเงื่ อนไขผูเ้ อำประกันภัยจะได้รบั ส่วนลดประวัตดิ ี ดังนี้
(1) ร้อยละ ………………. ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ
(2) ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึ้ นในปี ทเี่ อำประกันภัย
(1) - (2) เป็ นส่วนลดประวัตดิ ี

……………………………..
กรรมกำร

= ……………………………… บำท
= ……………………………… บำท
= ……………………………… บำท

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรกำหนดควำมเสียหำยส่วนแรก
ร.ย.14
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง ตำมจำนวนเงินควำมเสียหำย
ส่วนแรกทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เมื่อบริ ษทั ได้ใช้เ งินทีผ่ เู ้ อำประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผูเ้ อำประกันภัยต้องใช้คนื ให้บริ ษทั ภำยใน 7 วัน
กำรเปลี่ยนแปลงตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรหยุดใช้รถยนต์
ร.ย.15
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ได้มีกำรระงับควำมคุม้ ครอง ตำมข้อตกลงคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
กำรระงับควำมคุม้ ครองนี้ จะมีผลบังคับจนกว่ำผูเ้ อำประกันภัยได้มีหนังสือแจ้งให้เ ริ่ มกำรคุม้ ครองต่อไป
บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตำมส่วนของเบี้ยประกันภัยตำมข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีกำรระงับ แต่มีเ งื่ อนไขว่ำกำรระงับนั้นต้องมีเ วลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเริ่ มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดกำรใช้
ร.ย.16
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน .….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ ได้มีกำรเริ่ มควำมคุม้ ครองใหม่ ตำมข้อตกลงคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
กำรเริ่ มควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรแก้รำยกำรรถยนต์
ร.ย.17
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. รถยนต์ในลำดับที่ ………. ทีร่ ะบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ได้มีกำรแก้ไขรำยกำรให้เ ป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
2. ปรับเบี้ยประกันภัยให้เ ป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรแก้ไขอัตรำเบี้ยประกันภัย
ร.ย.18
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกอัตรำเบี้ยประกันภัยเดิม
2. ให้ใช้อตั รำเบี้ยประกันภัยตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นแทน
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยนระยะเวลำประกันภัย
ร.ย.19
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกระยะเวลำประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และใช้ระยะเวลำประกันภัยตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ แทน
2. ปรับเบี้ยประกันภัยให้เ ป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยนจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด
ร.ย.20
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกจำนวนเงินเอำประกันภัยเดิมทั้งหมด
2. ให้ใช้จำนวนเงินเอำประกันภัย และอัตรำเบี้ยประกันภัยตำมทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ แทน
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยนจำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรก
ร.ย.21
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกจำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรกเดิม
2. ผูเ้ อำประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตำมจำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรก ตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้รถยนต์
ร.ย.22
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกรำยกำรใช้รถยนต์เ ดิม และใช้รำยกำรกำรใช้รถยนต์ตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ แทน
2. ให้ปรับเบี้ยประกันภัยให้เ ป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยนแปลงผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ ทีอ่ ยู่ อำชีพ
ร.ย.23
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ ทีอ่ ยู่ อำชีพ
ให้เ ป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ แทนทีร่ ะบุไว้เ ดิม
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ผรู ้ บั ประโยชน์
ร.ย.24
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ในกรณี ทมี่ ีควำมสูญหำยหรื อควำมเสียหำยทีม่ ิอำจซ่อมได้ ซี่งมีกำรคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เ กิดขึ้ นต่อรถยนต์
บริ ษทั จะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ ………………………….. ผูร้ บั ประโยชน์ตำมส่วนได้เ สียก่อน
ผูเ้ อำประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เ ว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูร้ บั ประโยชน์
ในกรณี บริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ผรู ้ บั ประโยชน์ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรยกเลิกมีผลบังคับ
เงื่ อนไขและสัญญำประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เ ปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

หมำยเหตุ : แบบฟอร์ มนี้ใช้ ในกรณีทำประกันภัยเพิ่ มหลั งจำกที่ มกี ำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ ว

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยนรถยนต์
ร.ย.25
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวได้มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ให้ยกเลิกกำรประกันภัยต่อรถยนต์ในลำดับที่ ……….. ทีร่ ะบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย
2. ให้มีกำรประกันภัยต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ แทน
3. ควำมรับผิดของบริ ษทั ต่อรถยนต์ทเี่ ข้ำแทนตำม 2. จะมีไม่เ กินจำนวนเงินเอำประกันภัยทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
4. ควำมเสียหำยส่วนแรก : ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยส่วนแรกเองต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้งตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
กำรประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ อยู่ภำยใต้ขอ้ สัญญำ กำรยกเว้น และเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัย

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ บั ขี่
ร.ย.26
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้เ ปลี่ยนจำกกำรประกันภัยประเภท
ไม่ระบุชื่อผูข้ บั ขี่ ไปเป็ นกำรประกันภัยประเภทระบุชื่อผูข้ บั ขี่ โดยมีผขู ้ บั ขี่ ดงั ทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผูข้ บั ขี่
ร.ย.27
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้เ ปลี่ยนจำกกำรประกันภัยประเภท
ระบุชื่อผูข้ บั ขี่ ไปเป็ นกำรประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผูข้ บั ขี่
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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รหัสบริ ษทั
กำรเปลี่ยน/เพิ่มผูข้ บั ขี่
ร.ย.28
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่ :
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่อ
………………………………...………………..……………….
อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..
ทีอ่ ยู่
………………………………………………………………………………..
ผูข้ บั ขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูข้ บั ขี่ 2 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อำชีพ………………………………………….
ผูร้ บั ประโยชน์………………………………………………………………………………………
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ …………………………. เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
ลำดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ ่ัง/ขนำด/น้ ำหนัก
จำนวนเงินเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ ีจำนวนเงินเอำประกันภัยระบุไว้เ ท่ำนั้น
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
รถยนต์เ สียหำย สูญหำย ไฟไหม้
1) ควำมเสียหำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
1) ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
….…………………….………บำท/ครั้ง
………………….………………..บำท/คน
1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………..…………………บำท/ครั้ง
2) ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………….…….………………บำท
2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
………………...….…………….. บำท/ครั้ง

ควำมคุม้ ครองตำมเอกสำรแนบท้ำย
1) อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน …………….……บำท
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……..……...……บำท/คน
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน
.….…...……...…บำท/สัปดำห์
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน …......…….....….บำท/คน/สัปดำห์
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………..……..…………….….…บำท/คน
3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...…………..….....……..…บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยตำมเอกสำรแนบท้ำย…………………บำท

เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครองหลัก………………………..บำท
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หกั ส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี…
่ …………บำทแล้ว)
ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ …
ี ……………….บำท อื่นๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
กำรใช้รถยนต์
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย : คืน ……………… เพิ่ม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม …………………. รวม ……………………….. บำท
วันทีม่ ีผลบังคับ
วันทำเอกสำร

เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ีผลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กำรประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้น ได้เ ปลี่ยน/เพิ่มผูข้ บั ขี่ โดยมีผขู ้ บั ขี่
ดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้
กำรเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลบังคับเฉพำะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ขำ้ งต้น

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
กรรมกำร

……………………………..
ผูร้ บั มอบอำนำจ
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อกสารแนบ ้าย
การขยายความคุ้มครองความ สย ายต่อชวิ ต ร่างกาย รืออนามัย ร.ย.29
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะให้ค วามคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามัยโดยไม่จากัดจานวนหากบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายนั้นมิได้เป็นผู้โดยสารอยู่ใน
หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย
แต่หากบุ คคลภายนอกที่ ได้ รับ ความเสี ยหายเป็ นผู้ที่โ ดยสารอยู่ใ น หรื อกาลั งขึ้ น หรื อกาลั งลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ความรับผิดของบริษัทต่อคนและต่อครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนและ
ต่อครั้งที่ระบุในตาราง
การขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้าย
ข้อยก ว้นภัยก่อการร้าย ร.ย.30)
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่า
จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสาหรับความสูญเสียนั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่งใช้กาลังหรือ
ความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การกระทา
การแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อมเป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทาใดๆ ที่ต้องกระทาขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะ
รูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1 คาขอเอาประกันภัย
2 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
3. เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
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ชื่อบริษทั .................................................................... ทะเบียนการค้าเลขที.่ ...........................................................
ทีอ่ ยู่............................................................................ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี.........................................................
คำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
รายการ 1 ผูเ้ อาประกันภัย ชื่อ...............................................................อาชีพ...................................................
ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................
รายการ 2 ระยะเวลาประกันภัย : เริม่ ต้นวันที.่ ................................ถึงวันที.่ ...............................เวลา 16.30 น.
รายการ 3 รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัย
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ง/ขนาด/น
ั่
้าหนัก

รายการ 4 จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง
ความรับผิดต่อทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
รายการ 5 เบีย้ ประกันภัย.........................................บาท
รายการ 6 การใช้รถ : ใช้สว่ นบุคคล ไม่ใช้รบั จ้างหรือให้เช่า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็นความจริงและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษทั โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้กรมธรรม์มีผลบังคับตั้งแต่วันที่
เป็นต้นไป

ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ :

ลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย
วันที่

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

เดือน

พศ

..

คา ตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับแ ะส่ง สริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย
ใ ้ตอบคาถามข้างต้นตามความ ป็ นจริ ง ุกข้อ มิ ฉะนัน้ บริ ษั อาจถือ ป็ น ตุปฏิ สธความรับผิ ตามสัญญาประกันภัยไ ้ ตาม
ประมว กฎ มายแพ่งแ ะพาณิ ชย์มาตรา 865
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ชื่อบริษทั ...................................................................ทะเบียนการค้าเลขที.่ ...............................................................
ทีอ่ ยู่..........................................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี............................................................
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
ใบเสร็จรับเงิ น/ใบกำกับภำษี
รหัสบริษทั .................กรมธรรม์ประกันภัยเลขที.่ ......................................................อาณาเขตคุม้ ครอง ประเทศไทย
รายการ 1 ผูเ้ อาประกันภัย ชื่อ...............................................................อาชีพ...................................................
ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................
รายการ 2 ระยะเวลาประกันภัย : เริม่ ต้นวันที.่ ................................ถึงวันที.่ ...............................เวลา 16.30 น.
รายการ 3 รถยนต์ทเ่ี อาประกันภัย
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ง/ขนาด/น
ั่
้าหนัก

รายการ 4 จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครอง
ความรับผิดต่อทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
รายการ 5 เบีย้ ประกันภัย (บาท)
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวมเป็ นเงิน
รายการ 6 การใช้รถ : ใช้สว่ นบุคคล ไม่ใช้รบั จ้างหรือให้เช่า
ตัวแทนประกันภัยรายนี้ นายหน้าประกันภัยรายนี้................................... ใบอนุญาตเลขที.่ ............................
วันทาสัญญาประกันภัย...................................................... วันทากรมธรรม์ประกันภัย...............................................
เพื่อเป็ นการตอบแทนเบีย้ ประกันภัยที่ผู้ เอาประกันภัยได้ชาระตามจานวนข้างต้น บริษัทตกลงให้ความคุ้มครองผู้เอา
ประกันภัย โดยมีรายละเอียดความคุม้ ครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุม้ ครองความ รับผิด
ต่อทรัพย์สนิ บุคคลภายนอกฉบับมาตรฐานทีน่ ายทะเบียนให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

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

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

................................................
ผูร้ บั มอบอานาจ/
ผูร้ บั เงิน
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภั ย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจ
ให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. นิ ยามศัพ ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า
บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า
บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายความว่า
รถยนต์ที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายความว่า
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง” หมายความว่า
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน
ข้อ 3. ข้อตก งคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย
ความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
4 1 บุ ค คลนั้ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ตนเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น ผู้ เ อาประกั น ภั ย เอง และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
4 2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6 2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
6 3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 7. ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
7.1 กรมธรรม์ประกันภัยไม่ค้มุ ครองความ สย าย รือความรับผิ อัน กิ ขึ้น ป็ นผ ยตรง
รือ ยอ้อมจาก
7.1.1 สงคราม การรุก ราน การกระ าของชาติ ศ ตั รู การสู้รบ รือการปฏิ บตั ิ การ ม
กั ษณะ ป็ นการ าสงคราม จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็ าม
7.1.2 สงครามก าง มือง การแข็งข้อของ าร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้านรัฐบา
การยึ อานาจการปกครอง ยกา งั าร รือ ยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา รือ
่ากับการ ุกฮือต่อต้านรัฐบา
7.1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
7.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั ส การกระ บกับกัมมันตภาพรังสจาก ชื้ อ พ ิ ง
ปรมาณู รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ชื้อ พ ิ งปรมาณู แ ะสา รับจุ ประสงค์ข้อสัญญา
น้ การ ผาไ ม้นัน้ รวมถึงกรรมวิ ธใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึง า นิ นต่อไป ้วยตัวของมัน อง
7.1.5 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขตคุ้มครอง
7.1.6 การใช้รถยนต์ใน างผิ กฎ มาย ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รัพย์ ชิ ง รัพย์ รือใช้ขนยา
สพติ ป็ นต้น
7.1.7 การใช้ในการแข่งขันความ ร็ว
7.1.8 การใช้ ากจูง รือผ กั นั ว้นแต่รถ ถูก ากจูง รือถูกผ กั นั ไ ้ประกันภัยไว้กบั
บริ ษั ้วย รือ ป็ นรถ ากจูง ยสภาพ รือรถ มระบบ ้าม ้อ ชือม ยงถึงกัน
7.1.9 ความรับผิ ซึง กิ จากสัญญา ผู้ขบั ข าขึ้น ซึงถ้าไม่มสัญญานัน้ แ ้ว ความรับผิ
ของผู้ขบั ขจะไม่ กิ ขึน้
7.1.10 การขับข ยบุคค ซึ งในขณะขับขมปริ มาณแอ กอฮอ ์ใน ส้ น ื อ ไม่น้อยกว่ า
150 มิ ิ กรัม ปอร์ ซ็นต์
งือนไขข้อ 7.1.10 บริ ษั จะไม่นามา ป็ นข้อต่อสู้บุคค ภายนอก พือปฏิ สธความรับผิ แต่
มือบริ ษั ไ ้ช ใช้ค่าสิ นไ ม แ นไปแ ้ว ผู้ อาประกันภัยต้องใช้จานวน งิ น บริ ษั ไ ้จ่ายไปนัน้ คืน
ใ ้บริ ษั ภายใน 7 วัน นับแต่ไ ้รบั นังสือ รยกร้องจากบริ ษั
7.2 กรมธรรม์ประกันภัยน้ ไม่ค้มุ ครองความ สย ายต่อ รัพย์สิน งั ต่อไปน้
7.2.1 รัพย์สิน ผู้ อาประกันภัย ผู้ขบั ข ป็ นฝ่ ายต้องรับผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า
มาร า บุ ต รของผู้ อาประกัน ภัย รื อ ผู้ข ับ ข นั ้น ป็ น จ้ า ของ รื อ ป็ นผู้ ก็ บ รัก ษา ควบคุ ม รื อ
ครอบครอง
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7.2.2 ครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน างวิ ง าง ิ น สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ
อยู่ใต้สิง งั ก ่าว อัน กิ จากการสันสะ ือน รือจากน้า นักรถยนต์ รือน้า นักบรร ุกของรถยนต์
7.2.3 สัมภาระ รือ รัพย์สินอืนใ นาติ ตัวขึน้ บนรถยนต์ รือ รัพย์สิน บรร ุกอยู่ใน
รถยนต์ รือกา งั ยกขึ้น รือกา งั ยก งจากรถยนต์ รือ รัพย์สิน รถยนต์กา งั ยกจาก นึ งไปยัง
อก นึ ง
7.2.4 รัพ ย์สิ น ไ ้ รบั ความ สย ายจากการรัวไ ของสาร คม รือวัตถุอนั ตราย
บรร ุกอยู่ในรถยนต์ ว้นแต่การรัวไ นัน้ กิ จากอุบตั ิ ตุจากรถยนต์ รือการรัวไ ของแกส รือ
ชื้อ พ ิ ง พือการ ิ น ครืองของรถยนต์
ข้อ 8. การจั การ รยกร้อง มือ กิ ความ สย าย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดาเนินการอันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้หากความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 9. ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค
ถ้าผู้เอาประกันภัย ถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 10. การ อนรถยนต์
เมื่ อผู้เ อาประกัน ภั ย ได้ โ อนรถยนต์ให้แ ก่ ผู้อื่น ให้ถือว่ า ผู้รั บ โอนเป็น ผู้เ อาประกั น ภัย ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ 11. การใช้รถ
กรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 6 ของตารางซึ่งทาให้การเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ข้อ 12. การระงับข้อพิ พา ยอนุญา ตตุ าการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 13. การตความกรมธรรม์ประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
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ข้อ 14. การแก้ ไข สัญญาคุ้ มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ จะเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น
ข้อ 15. การสิ้ นผ บังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมื่อ
15 1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
15 2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
15 2 1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย ประกันภัยสาหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
15 2 2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ข้างล่าง
อัตราคืน บย้ ประกันภัย
จานวนวัน
ประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้อย ะของ
จานวนวัน
บ้ยประกันภัย ประกันภัย
ต็มป
72
120-129
68
130-139
65
140-149
63
150-159
61
160-169
59
170-179
56
180-189
54
190-199
52
200-209
50
210-219
48
220-229
46
230-239

ร้อย ะของ
บ้ยประกันภัย
ต็มป
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

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

ร้อย ะของ
บ้ยประกันภัย
ต็มป
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
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ตัง้ ของบริษั

อกสารแนบ ้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
รหัสบริษัท : …… เอกสารแนบท้ายที…่ ………………………… เป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที…่ ……………
ชื่อผู้เอาประกันภัย……………………………………………
เอกสารแนบท้ายทาวันที…่ …………………………………
ที่อยู…่ ………………………………………………………..
การเปลี่ยนแปลงเริ่มบังคับวันที…่ …………………………
………………………………………………………………..

เป็นที่ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้
เปลี่ยนแปลงรายการตารางกรมธรรม์ประกันภัยที…่ ……………………………………………………………
รายการ 1 ผู้เอาประกันภัย ชื่อ…………………………………………อาชีพ………………………………..……………
ที่อยู…่ …………………………………………………………………………………………
รายการ 2 ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที…่ ……………………… ถึงวันที…่ ………..……………… เวลา 16.30 น.
รายการ 3 รถที่เอาประกันภัย
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
จานวนที่นั่ง/
ขนาด/น้าหนัก
รายการ 5 เบี้ยประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย
อากรแสตมป์

ภาษีมูลค่าเพิม่

รวมเป็นเงิน

การปรับเบี้ยประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย เพิ่ม…………… คืน……………… ภาษี…………… อากรแสตมป์……………รวม……………บาท
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตามของบริษัทไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษัท
…………………………………………

กรรมการ

…………………………………….…

……………..…………………………

กรรมการ

ผู้รับมอบอานาจ
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
2 คาขอเอาประกันภัย
3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
4. เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และ/หรือ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และเงื่อนไข
เอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายเฉพาะภัย
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ชื่อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ ำงย่ อ
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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คาขอ อาประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
รายการที่ 1 ผู้เอาประกันภัย ชื่อ : ………………………………………………………
อาชีพ ………………………………………
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
รายการที่ 2 ประเภทการประกันภัยที่ตอ้ งการ

 ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
 ระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ 1

วัน/เดือน/ปีเกิด

2

อาชีพ

วัน/เดือน/ปีเกิด
อาชีพ
(โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่)

รายการที่ 3. ระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้นวันที่
สิ้นสุดวันที่
รายการที่ 4 การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
รายการที่ 5. ผู้รับประโยชน์..............................................................................................................................................................................................
รายการที่ 6. รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ลาดับ รหัส

ชื่อรถยนต์/รุ่น

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ปี รุ่น

แบบตัวถัง

จานวนที่นั่ง/ขนาด/น้าหนัก มูลค่าเต็มรวมตกแต่ง

รายการที่ 7. รายการตกแต่งเปลีย่ นแปลงรถยนต์เพิม่ เติม (โปรดระบุรายละเอียด)
.........................................................................................................................................................................................................................................
รายการที่ 8 จานวนเงินเอาประกันภัย: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองหลัก (1)
1)

ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ ร บ
บาท/คน
บาท/ครั้ง
1 2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บาท/ครั้ง
1.2.1) ความเสียหายส่วนแรก
บาท/ครั้ง

1)

2)
3)
4)

2) ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2.1) รถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้
บาท

ความคุม้ ครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตาม
เอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย (2)
ความคุม้ ครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด
2,000………. บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง

เบีย้ ประกันภัยตามความคุ้มครอง (1)
บาท(เบีย้ เบีย้ ประกันภัย
ประกันภัยนี้ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว)
ตามความคุม้ ครอง (2)

บาท

ความคุม้ ครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย
และเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย (3)
1) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
2) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
3) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
4) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง

เบีย้ ประกันภัย
ตามความคุม้ ครอง (3)

บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็นความจริงและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท และรับทราบว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายประเภท 2 หรือประเภท 3และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะภัย ที่ระบุตามรายการที่ 8 ช่องที่ 2
และความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยตามรายการที่ 8 ช่องที่ 3 เท่านั้น
ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ :

ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย
วันที่
เดือน

......................................................
พ ศ ..

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 865
ชื่อบริษัท
ทะเบียนการค้าเลขที่
ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
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ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
รหัสบริษัท
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รายการที่ 1 ผู้เอาประกันภัย ชื่อ : …………………………
ที่อยู่ : ………………………………………………………………………………

อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย
.อาชีพ ………………………………………
…………………………

รายการที่ 2 ผู้ขับขี่ 1
ผู้ขับขี่ 2 ...............

อาชีพ
อาชีพ

วัน/เดือน/ปีเกิด
วัน/เดือน/ปีเกิด

รายการที่ 3. ผู้รับประโยชน์................................................................................................................................................................................................
รายการที่ 4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที.่ .........................................…........…..สิ้นสุดวันที.่ ...................................................................... .เวลา16:30น
รายการที่ 5 รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ลาดับ รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ปี รุ่น

แบบตัวถัง

จานวนที่นั่ง / ขนาด/น้าหนัก

รายการที่ 6 จานวนเงินเอาประกันภัย: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองหลัก (1)
2)

ความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.2) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ ร บ
บาท/คน
บาท/ครั้ง
1 2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บาท/ครั้ง
1.2.1) ความเสียหายส่วนแรก
บาท/ครั้ง

1)

2)
3)
4)

2) ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2.1) รถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้
บาท

ความคุม้ ครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตาม
เอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย (2)
ความคุม้ ครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด
2,000………. บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง

ความคุม้ ครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย
และเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย (3)
1) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
2) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
3) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
4) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง

รายการที่ 7 เบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยตามความคุ้มครอง (1) และ (3)
.บาท (เบี้ยประกันภัยนี้ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว)
ส่วนลด/ส่วนเพิ่มตาม
ความเสียหายส่วนแรก.......................บาท ส่วนลดกลุ่ม
บาท ประวัติดี.................บาท รวมส่วนลด..................บาท
ความคุม้ ครอง (1) และ (3)
ประวัตเิ พิม่
... บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุ้มครอง (2)
ส่วนลดอื่นๆ

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

เบีย้ ประกันภัยสุทธิ

.บาท
บาท
บาท

อากรแสตมป์…………………บาท

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม…………….…บาท

รวม………

รายการที่ 8 การใช้รถยนต์ :
รายการที่ 9  การประกันภัยโดยตรง  ตัวแทนประกันภัยรายนี้  นายหน้าประกันภัยรายนี้

ใบอนุญาตเลขที่

วันทาสัญญาประกันภัย
วันทากรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มอี านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษัท
กรรมการ

กรรมการ

ผู้รับมอบอานาจ

………………บาท
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มว งือนไข วไป
ั
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจให้
รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. คานิ ยามศัพ :์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“รถยนต์”
หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“ตาราง”
หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”
หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสี ยหายอันมีการคุ้มครอง
ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3. การยก ว้น วไป
ั
กรมธรรม์ประกันภัยน้ ไม่ค้มุ ครองความ สย าย รือความรับผิ อัน กิ ขึน้ ป็ นผ ยตรง รือ
ยอ้อมจาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระ าของชาติ ศตั รู การสู้รบ รือการปฏิ บตั ิ การ ม กั ษณะ ป็ น
การ าสงคราม (จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็ าม)
3.2 สงครามก าง มือง การแข็งข้อของ าร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้ าน รัฐบา การยึ
อานาจการปกครอง ยกา งั าร รือ ยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา รือ ่ ากับ
การ ุกฮือต่อต้านรัฐบา
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั ส การกระ บกับกัมมันตภาพรังสจาก ชื้อ พ ิ งปรมาณู รือ
จากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ชื้อ พ ิ งปรมาณู แ ะสา รับจุ ประสงค์ของข้อสัญญาน้ การ
ผานัน้ รวมถึงกรรมวิ ธใ ๆแ ่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึง า นิ นติ ต่อกันไป ้วยตัวของมัน อง
ข้อ 4. การจั การ รยกร้อง มือ กิ ความ สย าย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดาเนินการอันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
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ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5 ความรับผิ ของบริ ษั มือมการปฏิ สธการจ่ายค่าสิ นไ ม แ น8
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู้ เ สี ย หายน าคดี ขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลหรื อ เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด
ข้อ 6. การแก้ ไ ข สั ญ ญาคุ้ ม ครองและเงื่ อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ จะเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขได้ โ ดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น
ข้อ 7. การ บย้ ประกันภัยประวัติ
7 1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1
20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2
30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3
40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4
50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
คาว่ า “รถยนต์ คันที่ ไม่ มี การเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย” ให้หมายความรวมถึ งรถยนต์คั นที่ มี การเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็น
ฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจานวนเงิน
เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย

8

คาสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 เรื่อง ให้แก้ไข แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 หน้า 4
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7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
บริษัทจะนาความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 8. การ พิ ม บย้ ประกันภัยประวัติไม่
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1
20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2
30% ของอัตราเบี้ย ประกั น ภัย ในปี ที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่า เสี ย หายดั งกล่ า วเกิ ดขึ้ น ต่ อ
บริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3
40% ของอัตราเบี้ย ประกั น ภัย ในปี ที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่า เสี ย หายดั งกล่ า วเกิ ดขึ้ น ต่ อ
บริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4
50% ของอัตราเบี้ย ประกั น ภัย ในปี ที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่า เสี ย หายดั งกล่ า วเกิ ดขึ้ น ต่ อ
บริษัท 4 ปีติดต่อกันหรือกว่านั้น
ในกรณี ที่ ผู้เ อาประกั น ภั ย ถู กเพิ่ ม เบี้ ย ประกั น ภั ย ประวั ติ ไม่ ดี ไม่ ว่ า ล าดั บ ขั้ น ใด และในปี ก รมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิไ ด้เกิดจากความประมาทของ
รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 9 การ อนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การระงับข้อพิ พา ยอนุญา ตตุ าการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
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ข้อ 11. การตความกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตาม
คู่มือการตีความที่นายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 12. การสิ้ นผ บังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมื่อ
12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้
บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณี นี้ บ ริ ษั ท จะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ให้แ ก่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย โดยหั ก เบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ข้างล่าง
อัตราคืน บย้ ประกันภัย
จานวนวัน
ประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

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

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

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

ร้อยละ ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
20
18
16
15
13
12
10
8
6
4
3
1
0
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มว การคุ้มครองความรับผิ ต่อบุคค ภายนอก
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อั น เกิ ด แก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรือ
อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้
1.1 ความ สย ายต่อชวิ ต ร่างกาย รืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000
บาท/คน ในกรณีที่บุคคล ภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน
อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง
และความรับผิดของบริษัทต่อครั้ง ในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ใน
ตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพ
ประจา และอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ ับขี่นั้น
1.2 ความ สย ายต่อ รัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
(ก.) ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข.) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่ง
ดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้าหนักรถยนต์ หรือน้าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นาติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่ บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกาลังยกขึ้น หรือกาลังยกลง จากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง.) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้ นแต่การรั่ว ไหลนั้ นเกิด จากอุบั ติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่ วไหลของแก๊ สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเครื่องของรถยนต์
ข้อ 2. ความ สย ายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
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(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับ
ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ผู้เ อาประกั น ภั ย จะต้องรั บ ผิด ชอบในความเสี ย หายส่ ว นแรก เกิ น หนึ่ งข้ อ ให้ถือว่ า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ค
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 บุ ค คลนั้ น ต้อ งปฏิ บั ติต นเสมื อนหนึ่ งเป็ น ผู้เ อาประกั น ภั ย เอง และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ กาหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 บุคคลนั้น ไม่ได้รั บ การชดใช้ ค่า สิน ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ประกั น ภัย อื่น หรื อได้ รับ แต่ ไม่
เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกั นภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6.2 นายจ้ างไม่ได้รับ การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ป ระกั นภั ยอื่น เว้นแต่ค่าสิน ไหม
ทดแทนที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
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ข้อ 7. การยก ว้น วไป
ั การประกันภัยตาม มว น้ ไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขตคุ้มครอง
7.2 การใช้ รถยนต์ใน างผิ กฎ มาย ช่ น ใช้ รถยนต์ไปป ้น รัพย์ ชิ ง รัพย์ รือใช้ ขนยา
สพติ ป็ นต้น
7.3 การใช้ในการแข่งขันความ ร็ว
7.4 การใช้ ากจูง รือผ กั นั ว้นแต่รถ ถูก ากจูง รือถูกผ กั นั ไ ้ประกันภัยไว้กบั บริ ษั
้วย รือ ป็ นรถ ากจูง ยสภาพ รือรถ มระบบ ้าม ้อ ชือม ยงถึงกัน
7.5 ความรับผิ ซึง กิ จากสัญญา ผู้ขบั ข าขึ้น ซึงถ้าไม่มสัญญานัน้ แ ้ว ความรับผิ ของผู้
ขับขจะไม่ กิ ขึน้
7.6 การขับข ยบุคค ซึ งในขณะขับข มปริ มาณแอ กอฮอ ์ใน ส้ น ื อ ไม่ น้ อยกว่ า 150
มิ ิ กรัม ปอร์ ซ็นต์
ข้อ 8. ข้อสัญญาพิ ศษ ภายใต้จานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความ
รับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่นามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความ รับผิดทั้งตาม 1.1 และ
1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษั ทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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มว การคุ้มครองรถยนต์สญ
ู าย ไฟไ ม้
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติด ประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ ห รื อ ศู น ย์ จ าหน่ า ยรถยนต์ และให้ ร วมถึ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งตกแต่ ง ที่ ไ ด้ ท าเพิ่ ม ขึ้ น และผู้ เ อา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทาความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทาความผิด หรือการ
พยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น
รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2. การช ใช้ความ สย าย รือสูญ ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณรถยนต์สูญ าย อัน เกิดจากการลักทรัพย์ ชิ งทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ และยักยอกทรัพ ย์
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้ วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบ
และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์
นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์
จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณรถยนต์ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณี ที่ เ อาประกั น ภั ย ไว้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า รถยนต์ ใ นขณะที่ เ อาประกั น ภั ย ผู้ เ อา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.3 ในกรณรถยนต์ไ ้ รบั ความ สย าย แต่ ไม่ ถึงกับ สย ายสิ้ น ชิ ง รือสูญ ายบางส่ วน
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้ง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอูก่ ลางการ
ประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้อจากั ความรับผิ ของบริ ษั
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3 การ แู ขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4 การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เกี่ยวกับการซ่ อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่ อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 5 การยก ว้นรถยนต์สูญ าย ไฟไ ม้ การประกันภัยน้ ไม่ค้มุ ครองความสูญ าย รือไฟไ ม้อนั
กิ จาก
5.1 ความ สย าย รือสูญ ายอัน กิ จากการ กั รัพย์ รือยักยอก รัพย์ ยบุคค ไ ้รบั
มอบ มาย รือครอบครองรถยนต์ตามสัญญา ช่า สัญญา ช่าซื้อ รือสัญญาจานา รือ ยบุคค จะ
กระ าสัญญา งั ก ่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขต คุ้มครอง
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครองความ สย ายต่อรถยนต์ นื องจากการชนกับยานพา นะ างบก ร.ย.ภ.10
ข้อ 1 ข้อตก งคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้ง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกัน ภัยหรือคู่กรณี และผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ โดยใช้
พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ามัน ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ข้อ 2 การช ใช้ความ สย ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณรถยนต์ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตาราง
ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอา
ประกั นภัยหรือผู้รั บประโยชน์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แ ก่บริษั ททันที โดยค่ าใช้จ่ ายของบริษั ทและให้ถือว่าการ
คุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณรถยนต์ไ ้รบั ความ สย าย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจ
ตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะ
ชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในการ
ซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตั้งให้
ข้อจากั ความรับผิ ของบริ ษั
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. ความ สย ายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด
จากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอา
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 4 การ แู ขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
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ข้อ 5 การรักษารถยนต์
ผู้เ อาประกั น ภั ย จะต้องรั บ ผิด ชอบเอง เมื่ อเกิ ด ความเสี ย หายเพิ่ ม ขึ้ น หรื อต้องประสบอุบั ติเ หตุ อื่ น
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุ บัติเหตุ
หรือเครื่องเสีย
ข้อ 6 การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับ
การซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่ง
มอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 7 การยก ว้นความ สย ายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก
หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนัก หรือจานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่
ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิ ดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิง
การซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 8 การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดเป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9 การยก ว้นการใช้อืนๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย
หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และ
มิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่นามาใช้บังคับ หากผู้
ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
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เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป ยก ว้น งือนไขข้อ 7. การ บ้ยประกันภัยประวัติ แ ะ
ข้อ 8. การ พิ ม บย้ ประกันภัยประวัติไม่ จะไม่นามาบังคับใช้
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันภัยอุบตั ิ ตุส่วนบุคค ร.ย.01
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง

ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจานวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือกาลัง
ขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทาให้
เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความ
รวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพื่อ
สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจา
ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษัทจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพื่ อความสูญเสียอัน เกิดจากความบาดเจ็บ ของผู้ ได้รับ ความคุ้มครองโดย
อุบัติเหตุ ซึ่งทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : สยชวิ ต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
ก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกั นในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญ สย มือ ้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่
วันเกิดอุบัติเหตุแต่มีผลทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลใน
ฐานะ คน ไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกาหนดข้างล่างนี้
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่
ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่
ข้อเท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
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60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
การคุ้มครองข้อ 3 : ุพพ ภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด
ทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอา
ประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ุพพ ภาพชัวคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180
วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินที่
ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทาให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มีทุพพลภาพถาวร
เกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมี
การหักจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3
การยก ว้น : การขยาย พิ ม ติ มน้ ไม่ค้มุ ครองการ สยชวิ ต สูญ สยอวัยวะ รือการ ุพพ ภาพ อัน
กิ ขึน้ ป็ นผ ยตรง รือ ยอ้อม งั ้ ม รือบางส่วนจากการกระ าผิ อาชญากรรมสถาน นัก ย
ผู้ไ ้รบั ความคุ้มครองนัน้
งือนไขอืน:การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
มาย ตุ แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบา ร.ย.02)
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่ง
ได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
งือนไขอืน : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
มาย ตุ แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันตัวผูข้ บั ข ร.ย.03
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริ ษั ทจะประกัน ตัว ผู้เ อาประกั น ภัย หรื อบุ คคลใดซึ่ งขับ ขี่ ร ถยนต์โ ดยได้ รับ ความยิ นยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
งือนไขอืน : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
มาย ตุ แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้าย
ข้อยก ว้นภัยก่อการร้าย ร.ย.30
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็น
ที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็น
สาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือ
เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสาหรับความสูญเสียนั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทา ซึ่งใช้กาลังหรือความ
รุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการแทน หรือ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึง
กันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่า ใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม
เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทาใดๆ ที่ต้องกระทาขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบ
ใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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อกสารแนบ ้ายการแก้ไข ป ยนแป งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย

ร.ย.ภ.00

รหัสบริษัท : ….............… เอกสารแนบท้ายเลขที่………………………….....................…….. เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่………………………
รายการที่ 1. ผู้เอาประกันภัย ชื่อ…………………………………..............................…………………. อาชีพ……………………………………………………
ที่อยู…
่ ……………………………………………………......................................….………………………………………………
รายการที่ 2. ผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ 1 : ……………………………………………………
……………………………………………………...........
ผู้ขับขี่ 2 : ………………………………………………………….………………………………………………..........................................
รายการที่ 3. ผู้รับประโยชน์ ……………………………………………………
……………………………………………………...................
รายการที่ 4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที…
่ ……………………..……..……….…… สิ้นสุดวันที…
่ ………..………………………………… เวลา 16:30 น.
รายการที่ 5. รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ลาดับ รหัส ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
แบบตัวถัง
จานวนที่นั่ง/ขนาด/น้าหนัก
รายการที่ 5 จานวนเงินเอาประกันภัย: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตาม
ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย
ความคุ้มครองหลัก (1)
เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (2)
และเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (3)
1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
1) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
1.1) ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
บาท/ครั้ง
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ ร บ
บาท/ครั้ง
2) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/คน
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด
บาท/ครั้ง
บาท/ครัง้
2,000………... บาท/ครั้ง
3) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ)
1.2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
2) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
บาท/ครัง้
บาท/ครั้ง
4) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ)
1.2.1) ความเสียหายส่วนแรก
3) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)
บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย)
2) ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
4) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)
2.1) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
บาท/ครั้ง
บาท
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองที่รับประกันภัย)
รายการที่ 7 เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครอง (1) และ (3)
.บาท (เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว)
ส่วนลด/ส่วนเพิ่มตาม
ความเสียหายส่วนแรก.......................บาท ส่วนลดกลุ่ม
บาท ประวัติด.ี ................บาท รวมส่วนลด..................บาท
ความคุ้มครอง (1) และ (3) ประวัติเพิ่ม
บาท
เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครอง (2)
.บาท
ส่วนลดอื่นๆ ........................ บาท
รายการที่ 8 การใช้รถยนต์
รายการที่ 9 อาณาเขตคุ้มครอง
การปรับเบี้ยประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย คืน……………....เพิ่ม…......……..………อากร………………… ภาษีมูลค่าเพิ่ม………………………. รวม
……......……………..บาท
วันที่มีผลบังคับ
วันทาเอกสาร
เป็นที่ตกลงกันว่า ณ วันที่มีผลบังคับดังที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนี้
1.
2.
3.
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษัท
……………………………………………….
……………………..........………………..
….............………………………………
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ
มาย ตุ แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยแ ะ อกสารแนบ ้ายภาย งั การออกกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้ายการ ิ กกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครอง ฉพาะภัย

ร.ย.ภ.01

รหัสบริษัท : ….............… เอกสารแนบท้ายเลขที่………………………….....................…….. เป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่………………………
รายการที่ 1. ผู้เอาประกันภัย ชื่อ…………………………………..............................…………………. อาชีพ……………………………………………………
ที่อยู…
่ ……………………………………………………......................................….………………………………………………
รายการที่ 2. ผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ 1 : ……………………………………………………
……………………………………………………...........
ผู้ขับขี่ 2 : ………………………………………………………….………………………………………………..........................................
รายการที่ 3. ผู้รับประโยชน์ ……………………………………………………
……………………………………………………...................
รายการที่ 4. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที…
่ ……………………..……..……….…… สิ้นสุดวันที…
่ ………..………………………………… เวลา 16:30 น.
รายการที่ 5. รายการรถยนต์ท่เี อาประกันภัย
ลาดับ รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
แบบตัวถัง
จานวนที่นั่ง/ขนาด/น้าหนัก
รายการที่ 6 จานวนเงินเอาประกันภัย: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองหลัก (1)
1)

ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.2) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ ร บ
บาท/คน
บาท/ครั้ง
1.2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บาท/ครั้ง
1.2.1) ความเสียหายส่วนแรก
บาท/ครั้ง
2) ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2.1) รถยนต์สญ
ู หาย/ไฟไหม้
บาท

1)

2)
3)
4)

ความคุม้ ครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตาม
เอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย (2)
ความคุม้ ครองความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชน กับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด
2,000………… บาท/ครัง้
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)
บาท/ครั้ง
(ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)
บาท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุม้ ครองที่รบั ประกันภัย)

ความคุม้ ครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย
และเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย (3)
1) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
2) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ )
บาท/ครั้ง
3) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ)
บาท/ครั้ง
4) (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย หรือ ร ย ภ)
บาท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุม้ ครองที่รบั ประกันภัย)

รายการที่ 7 เบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยตามความคุ้มครอง (1) และ (3)
.บาท (เบี้ยประกันภัยนี้ได้หกั ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว)
ส่วนลด/ส่วนเพิ่มตาม
ความเสียหายส่วนแรก.......................บาท ส่วนลดกลุ่ม
บาท ประวัติดี.................บาท รวมส่วนลด..................บาท
ความคุม้ ครอง (1) และ (3)
ประวัตเิ พิม่
บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุ้มครอง (2)
.บาท
ส่วนลดอื่นๆ ........................ บาท
รายการที่ 8 การใช้รถยนต์
รายการที่ 9 อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย (บาท)
เบีย้ ประกันภัย คืน……………....เพิม่ …......……..………อากร………………… ภาษีมลู ค่าเพิ่ม………………………. รวม
วันที่มีผลบังคับ

……......……………..บาท

วันทาเอกสาร

เป็นที่ตกลงกันว่า ณ วันที่มีผลบังคับดังที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการยกเลิกไป

กรรมการ

กรรมการ

ผู้รับมอบอานาจ
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แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
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แบบ ข้อความ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ประกอบด้วย
1.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
1.2 หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อใช้
สาหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจาปีต่อนายทะเบียนขนส่ง
1.3 คาขอเอาประกันภัย
1.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
1.5 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและ
ไฟไหม้ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความ
คุ้มครองเพิ่ม
2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 ประกอบด้วย
2.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
2.2 หลั กฐานแสดงการประกั น ภั ย รถตามพระราชบั ญญัติ คุ้ม ครองผู้ป ระสบภั ย จากรถ
เพื่อใช้สาหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจาปีต่อนายทะเบียนขนส่ง
2.3 คาขอเอาประกันภัย
2.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
2.5 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและ
ไฟไหม้ และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม
3 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ประกอบด้วย
3.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
3.2 หลั กฐานแสดงการประกั น ภั ย รถตามพระราชบั ญญัติ คุ้ม ครองผู้ป ระสบภั ย จากรถ
เพื่อใช้สาหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจาปีต่อนายทะเบียนขนส่ง
3.3 คาขอเอาประกันภัย
3.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
3.5 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความ
คุ้มครองเพิ่ม
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ ำงย่ อ
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร
เพือ่ ใช้สำหรับกำรจดทะเบียนใหม่หรื อขอเสี ยภำษีประจำปี ต่อนำยทะเบียนขนส่ ง
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
บำท
อำกรแสตมป์
บำท
รวมเงิน
บำท
ภำษีมูลค่ำเพิม่
บำท
อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
รวมเป็ นเงิน
บำท
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
................
จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เอกสำรนี้ ให้ไว้เ พื่อแสดงว่ำรถยนต์ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ได้ทำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 แล้ว

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

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

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

กรรมกำร

กรรมกำร

ผูร้ บั เงิน
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คำขอเอำประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
…………………………………….
อาชีพ …………………………..
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………..
ประเภทการประกันภัยทีต่ อ้ งการ
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
ระบุชื่อผู้ขับขี่
คือ 1 ..........................................
วัน/เดือน/ปีเกิด………………อาชีพ…………………
คือ 2 ...............................................
วัน/เดือน/ปีเกิด………………
อาชีพ…............……
ผู้เอาประกันภัย

ชื่อ

(โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี)่

ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ ………………………….
การใช้รถยนต์....................................................................................................................................................................................................
ผู้รับประโยชน์………………………………………………………………………………………
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ลาดับ
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น แบบตัวถัง จานวนทีน่ ั่ง/ขนาด/น้าหนัก

มูลค่าเต็มรวมตกแต่ง

รายการตกแต่งเปลี่ยนแปลงรถยนต์เพิม่ เติม (โปรดระบุรายละเอียด)
.............................................................................................................................................................................................................
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
.…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
…….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง

………….…………………บาท

จานวนเงินค่าเสียหายเบือ้ งต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.…..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน …….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่
…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง
ก) ความเสียหายส่วนแรก
……...…...….…………….. บาท/ครั้ง
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท
เบีย้ ประกันภัยความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ........................................บาท

เบีย้ ประกันภัยเอกสารแนบท้ายตาม 1) - 3)........บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็นความจริงและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษทั โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์
ให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับตัง้ แต่วันที่ ………………………………………. เป็นต้นไป

ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พมิ พ์ :

ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย ……………………………………………………
วันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ. …………

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษทั อาจถือเป็นเหตุปฎิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 865
ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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ชื่อ-ทีอ่ ยูบ่ ริษทั
ทีอ่ ยู่
เลขทีป่ ระจาตัวผู้เสียภาษี
รหัสบริษทั
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
อาณาเขตคุม้ ครอง
ประเทศไทย
ผู้เอาประกันภัย ชื่อ........................................................................................................................
อาชีพ .......................................................................
ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1..................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................
อาชีพ.............................................................
ผู้ขับขี่ 2........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................
อาชีพ...............................................................
ผู้รับประโยชน์.........................................................................................................
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ...................................................................... สิ้นสุดวันที่ ......................................................................เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
รหัสรถ
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
แบบตัวถัง
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ.......................................................................................................................................................................
รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่

รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
ตัวแทนประกันภัยรายนี้..................................................
นายหน้าประกันภัยรายนี้ ………………………………….…… ใบอนุญาตเลขที่ ……………………………
วันทาสัญญาประกันภัย …………………………………………………
วันทากรมธรรม์ประกันภัย ……………………………………….
เพือ่ เป็นหลักฐาน บริษทั โดยบุคคลผู้มอี านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษทั
บาร์ ค






กรรมการ Director

กรรมการ Director

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

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
มว งือนไข วไป
ั
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจ
ให้รั บ ช าระเบี้ ย ประกัน ภั ย ตลอดจนบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่ บริ ษั ทยอมรั บการกระทาของบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2 นิ ยามศัพ ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้ น และหมายความรวมถึ งทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“พ ร บ ”
หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“รถยนต์”
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”
หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายความว่า ส่ ว นแรกของความรั บ ผิ ด หรื อ ความเสี ย หายอั น มี ก าร
คุ้มครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระ าของชาติ ศตั รู การสู้รบ รือการปฏิ บตั ิ การ ม กั ษณะ ป็ น
การ าสงคราม จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็ าม
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3.2 สงครามก าง มือง การแข็งข้อของ าร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้านรัฐบา การยึ
อานาจการปกครอง ยกา งั าร รือ ยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา รือ ่ ากับ
การ ุกฮือต่อต้านรัฐบา
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั ส การกระ บกับกัมมันตภาพรัง สจาก ชื้ อ พ ิ งปรมาณู
รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ชื้อ พ ิ งปรมาณู แ ะสา รับจุ ประสงค์ข้อสัญญาน้ การ
ผาไ ม้นัน้ รวมถึงกรรมวิ ธใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึง า นิ นต่อไป ้วยตัวของมัน อง
ข้อ 4 การจั การ รยกร้อง มือ กิ ความ สย าย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดาเนินการอันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้หากความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5 ความรับผิ ของบริ ษั มือมการปฏิ สธการจ่ายค่าสิ นไ ม แ น
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม จนเป็ น เหตุใ ห้ผู้เ อาประกั น ภั ย หรื อผู้เ สี ย หายนาคดี ขึ้ น สู่ การพิ จ ารณาของศาลหรื อเสนอข้ อพิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุล าการ หากศาลพิ พากษาหรื ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษั ทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกาหนด นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 6 การ บย้ ประกันภัยประวัติ
ให้ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
6.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ ต่ อ อายุ ส าหรั บ รถยนต์ คั น ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ต่อ อายุ ส าหรั บ รถยนต์คั น ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ ต่ อ อายุ ส าหรั บ รถยนต์ คั น ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ ต่ อ อายุ ส าหรั บ รถยนต์ คั น ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
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ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกั นภัยให้ต่อเมื่ อผู้เอาประกัน ภัยได้ต่ออายุ การประกันภัย กับบริษัท และ
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
คาว่ า “รถยนต์คั นที่ ไม่ มี การเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ คันที่ มี การเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่ า งปี กรมธรรม์ ที่ ผู้เ อาประกั น ภั ย ได้ รั บ ส่ ว นลดเบี้ ย ประกั น ภั ย ประวั ติดี มี การเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่ งล าดับ ขั้ นจากเดิ ม หากการเรี ย กร้ องนั้ น เกิ ด จากความประมาทของรถยนต์ คั นเอา
ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัย
เป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกัน มี
จานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
6 2 กรณีผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
บริษัทจะนาความใน 6.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 7. การ พิ ม บย้ ประกันภัยประวัติไม่
ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่ส ามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2
ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3
ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 4
ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณีที่ ผู้เ อาประกั น ภั ย ถูก เพิ่ ม เบี้ ย ประกั น ภั ย ประวั ติ ไ ม่ ดี ไม่ ว่ า ล าดั บ ขั้ น ใด และในปี ก รมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ
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รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค
ถ้าผู้เอาประกันภัย ถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 9 การ อนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่ ท าประกั น ภั ย ประเภทระบุ ชื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย จะต้ อ งแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ย ประกัน ภัยตามสภาพความเสี่ ยงภัย ที่
เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การสิ้ นผ บังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ ะสิ้นผลบังคับเมื่อ
10.1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
10.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
10.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณี นี้ บ ริ ษั ท จะคื น เบี้ ย ประกั น ภั ย ให้ แ ก่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย โดยหั ก เบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
10.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ข้างล่าง
ก อัตราคืน บ้ยประกันภัย ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จานวนเดือนที่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ
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ข อัตราคืน บย้ ประกันภัย ความคุ้มครองอืนนอกจาก ก
จานวนวัน
ประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัย
เต็มปี
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

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

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัย
เต็มปี
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

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

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

ข้อ 11 การระงับข้อพิ พา ยอนุญา ตตุ าการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 12 การตความกรมธรรม์ประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 13. การแก้ไข
สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของ
บริษัทเท่านั้น
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มว การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 1 การคุ้มครองผู้ประสบภัย9
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย
ของผู้ประสบภัย ในนามผู้เอาประกันภั ย ซึ่งผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ป ระสบภั ย
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ดังนี้
1 1 ผู้ประสบภัย
1 1 1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่า งกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล
ภาพอย่างถาวร ตามข้อ 1.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
1.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จานวนเงินคุ้มครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่ง
ข้าง สายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรื อเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
กรณีได้ รับ ความเสี ย หายต่อร่ า งกาย หรื ออนามั ย หลายกรณี บริ ษั ทจะจ่ า ยจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
1.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
1.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 2 บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 1 1 2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 1 และต่อมาได้รับความ
เสียหายตามข้อ 1 1 3 หรือทั้งข้อ 1 1 2 และข้อ 1 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน
1 1 5 ในกรณี ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใ น บ ริ ษั ท จะจ่ า ย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองที่ระบุในข้อ 1 1 1 ข้อ 1 1 2 ข้อ 1 1 3 และข้อ 1 1 4
9

คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 3
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1.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ ผู้
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นาความในข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 ข้อ 1 1 4
และข้อ 1 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจานวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน
และรวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ข้อ 2 ค่า สย าย บือ้ งต้น10
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2.2 กรณี ผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อไปนี้ บริ ษั ท จะจ่ า ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
2.3 กรณีผู้ป ระสบภั ยได้ รับ ความเสีย หายต่อชีวิ ต บริษั ทจะจ่ า ยค่ าปลงศพและค่ าใช้จ่ ายอันจ าเป็ น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
2.4 จานวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจานวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย
ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่
เกินจานวน 65,000 บาท
2.5 กรณีร ถตั้งแต่ส องคั น ขึ้ น ไป ก่ อให้เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ผู้ป ระสบภั ย บริ ษั ทจะจ่ า ยค่ า เสี ย หาย
เบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิด ความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.
10

คาสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558
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ข้อ 3 การขอรับค่า สย าย บือ้ งต้ น11 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
3.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
3.1.1 ใบเสร็จรั บเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
3.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ ประสบภัย แล้วแต่
กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดั งกล่าว พร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
3.2 ความเสียหายต่อชีวิต
3.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้
ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
3.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
3.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 3.1 และ 3.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2
ข้อ 4 การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบา ค่า แ น ค่าช ชยรายวัน แ ะค่าป งศพ12 ในกรณีรถที่เอา
ประกัน ภั ย ไว้ กับ บริ ษั ทประสบอุบั ติเ หตุช นกั บรถอื่น ซึ่ งมี การประกัน ภั ยตามกรมธรรม์ ประกั นภั ย คุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสารองจ่ายให้แ ก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
4 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรั บเงิน ไม่เ กิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีได้รั บ
บาดเจ็บ
4 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจานวนเงินตามข้อ 3 1 2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิ ต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจานวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4 2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวม
ไม่เกิน 20 วัน
4 4 ข้อ 4 1 และข้อ 4 2 จานวนเงินตามข้อ 1 1 4
สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริ ษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน
เมื่อมีการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้
แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้
11

คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 2
12
คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 4
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กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพที่
บริษัทได้สารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลั บ กั น หากบริ ษั ทผู้ รั บ ประกั น ภั ย รถอื่น ได้ ส ารองจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกาลังขึ้นหรือกาลัง
ลงจากรถที่ ตนรับ ประกั นภัยไว้ หรื อผู้ประสบภั ยที่อยู่ นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิด จากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ค่า ทดแทน ค่ าชดเชยรายวัน หรื อค่า ปลงศพคื น แก่ บ ริ ษัทผู้รับ ประกั นภั ย รถอื่นซึ่ งได้ ส ารองจ่ า ยค่ า สิน ไหม
ทดแทนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 5 การคุ้มครองผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 6 การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่ง
ที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ข้อ 7 การใช้รถ
กรณีรถที่ทาประกันภัยลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
ทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาท
ข้อ 8 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
8.1 ความ สย าย กิ จากรถ ถูกยักยอก ฉ้ อ กง กรร ชก กั รัพย์ ร อา รัพย์ ชิ ง รัพย์
รือป ้น รัพย์
8.2 การใช้นอกประ ศไ ย
8.3 การใช้ใน าง ผิ กฎ มาย ไ ้แก่ ใช้รถไปป ้น รัพย์ ชิ ง รัพย์ รือใช้ขนยา สพติ ป็ นต้น
8.4 การใช้ในการแข่งขันความ ร็ว
ข้อ 9 ข้อสัญญาพิ ศษ
ภายใต้จ านวนเงิน คุ้ มครองผู้ป ระสบภั ย ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นตาราง บริ ษั ทจะไม่ ย กเอาความไม่ส มบู ร ณ์ แ ห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่เงื่อนไขทั่วไป และข้อ 8 1 และ 8 2 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตาม
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ต่อผู้ เ อาประกั น ภั ย เพราะกรณีดั งกล่ า วข้ า งต้น นั้ น ซึ่ งผู้เ อาประกั น ภั ย ต้องรั บ ผิด ต่ อ
ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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มว การคุ้มครองความรับผิ ต่อบุคค ภายนอก
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง13
บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อั น เกิ ด แก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
1.1 ความ สย ายต่อชวิ ต ร่างกาย รืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสี ยชี วิ ตนั้ นทาให้มี ผู้ขาดไร้ อุปการะตามกฎหมาย บริ ษั ทจะชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนต่อการเสี ยชี วิ ต ของ
บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุ ค คลภายนอกที่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม 1 1 นี้ ไม่ ร วมถึ ง ผู้ขั บ ขี่ ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยที่ จ ะต้ องรั บ ผิด ตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
1.2 ความ ส ย ายต่ อ รัพ ย์สิน บริ ษั ท จะรั บ ผิด ชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะ
มีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
(ก) ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา
บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่ง
ดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้าหนักรถยนต์ หรือน้าหนักบรรทุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นาติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ ในรถยนต์
หรือกาลังยกขึ้น หรือกาลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
(ง) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ใน
รถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้น เกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้ อเพลิงเพื่อการ
เดินเครื่องของรถยนต์
13

คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 1
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ข้อ 2. ความ สย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรกของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สิ นของบุ คคลภายนอก ในกรณีเป็น การประกันภั ย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับ
ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ผู้ เ อาประกั น ภั ย จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายส่ ว นแรกเกิ น หนึ่ ง ข้ อ ให้ ถื อว่ า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ใช้คืนให้บริษัทภายในวัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
3.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
3.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
5.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
5.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 6. การยก ว้น วไป
ั
การประกันภัยตาม มว น้ ไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
6.1 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขตคุ้มครอง

127

6.2 การใช้ รถยนต์ ใน างผิ กฎ มาย ช่ น ใช้ รถยนต์ ไปป ้ น รัพย์ ชิ ง รัพย์ รื อใช้ ขนยา
สพติ ป็ นต้น
6.3 การใช้ในการแข่งขันความ ร็ว
6.4 การใช้ ากจูง รือผ กั นั ว้นแต่รถ ถูก ากจูง รือถูกผ กั นั ไ ้ประกันภัยไว้กบั บริ ษั
้วย รือ ป็ นรถ ากจูง ยสภาพ รือรถ มระบบ ้าม ้อ ชือม ยงถึงกัน
6.5 ความรับผิ ซึ ง กิ จากสัญญา ผู้ขบั ข าขึ้น ซึงถ้าไม่มสัญญานัน้ แ ้ว ความรับผิ ของผู้
ขับขจะไม่ กิ ขึน้
6.6 การขับข ยบุ คค ซึ งในขณะขับข ม ปริ มาณแอ กอฮอ ์ใ น ส้ น ื อ ไม่ น้ อยกว่ า 150
มิ ิ กรัม ปอร์ ซ็นต์
ข้อ 7. ข้อสัญญาพิ ศษ
ภายใต้ จ านวนเงิ น จ ากั ด ความรั บ ผิด ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นตาราง บริ ษั ท จะไม่ ย กเอาความไม่ ส มบู ร ณ์ แ ห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไข 6.6 บริษัทจะไม่นามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ
1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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มว การคุ้มครองรถยนต์สญ
ู าย ไฟไ ม้
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากั บรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ห รื อ ศู น ย์ จ าหน่ า ยรถยนต์ และให้ ร วมถึ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งตกแต่ ง ที่ ไ ด้ ท าเพิ่ ม ขึ้ น และผู้ เ อา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทาความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อ รถยนต์อันเกิดจากการกระทาความผิด หรือการ
พยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น
รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 2 การช ใช้ความ สย าย รือสูญ ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณ รถยนต์สูญ าย อัน เกิ ด จากการลั กทรั พ ย์ ชิ งทรั พ ย์ ปล้ น ทรั พ ย์ และยั กยอกทรั พ ย์
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บ ริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัย แจ้งให้บริษัททราบ
และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์
นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์
จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณรถยนต์ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณี ที่ เ อาประกั น ภั ย ไว้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า รถยนต์ ใ นขณะที่ เ อาประกั น ภั ย ผู้ เ อา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.3 ในกรณรถยนต์ไ ้ รบั ความ สย าย แต่ ไม่ ถึงกับ สย ายสิ้ น ชิ ง รือสูญ ายบางส่ วน
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้ง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้อจากั ความรับผิ ของบริ ษั
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทาง
เรือ
ข้อ 3 การ แู ขนย้าย
เมื่อมี ความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เกิด จากไฟไหม้ บริษั ทจะจ่ายค่าดู แลรั กษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4 การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เ อาประกั น ภั ย บริ ษั ทสละสิ ทธิ ใ นการไล่ เ บี้ ย จากผู้ใ ช้ ร ถยนต์นั้ น เว้น แต่การใช้ โ ดยบุ คคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 5 การยก ว้ น รถยนต์ สู ญ าย ไฟไ ม้ การประกั น ภั ย นี้ ไ ม่ คุ้ ม ครองความสู ญ หาย หรื อ ไฟไหม้
อันเกิดจาก
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรั พย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมาย
หรื อครอบครองรถยนต์ตามสั ญญาเช่ า สั ญญาเช่ า ซื้ อ หรื อสั ญญาจ าน า หรื อโดยบุ คคลที่ จ ะกระทาสั ญญา
ดังกล่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
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มว การคุ้มครองความ สย ายต่อรถยนต์
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
ความเสี ย หายต่ อ รถยนต์ บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
ระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่
ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่
ได้ทาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ไฟไหม้ ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ โดยตัว
ของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด
ข้อ 2. การช ใช้ความ สย ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย ที่
ระบุไว้ในตาราง
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่า
การคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลง
กันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้อจากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ข้อ 3. การ แู ขนย้าย เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะ
จ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4. ความ สย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่า หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่
ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 6,000บาทแรกของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน การคว่า ในกรณีเป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์
ประกันภัย
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ในกรณี ที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วเกิ น กว่ า หนึ่ ง ข้ อ ให้ ถื อ ว่ า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) (ค) หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้นจาก
การกระทาของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหาย
ที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 5. การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้อง
ประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
ข้อ 6. การส ะสิ ธิ ในกรณีที่มี ความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้ รถยนต์โดยได้ รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 7. การยก ว้นความ สย ายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก
หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนัก หรือจานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่
ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัท
ประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ 8. การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพ
ติด เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9. การยก ว้นการใช้อืนๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถู กผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
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9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์
9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย
หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และ
มิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นามาใช้บังคับ หากผู้
ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
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การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
รหัสบริษทั
ร.ย.01
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย

เบีย้ ประกันภัยสุทธิ

อากรแสตมป์

ภาษีมลู ค่าเพิม่

รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เมือ่ ใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุม้ ครองหมายถึง
อุบัตเิ หตุ
หมายถึง

ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจานวนทีร่ ะบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งอยู่ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผลทีผ่ ู้ได้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การสูญเสียสายตา หมายถึง
ทุพพลภาพถาวร หมายถึง
ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง

ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพือ่ สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานในอาชีพประจาตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
บริษทั จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ใด้รับความคุม้ ครองโดยอุบัตเิ หตุ ซึ่งทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
กำรคุม้ ครองข้อ 1 : เสียชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รับทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุกด็ ี หรือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รับทาให้
ผู้ได้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม
จานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุม้ ครอง
กำรคุม้ ครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้ำ สำยตำ
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รับไม่มผี ลทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุแต่มผี ลทาให้ผู้ได้รับ
ความคุม้ ครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุกด็ หี รือความบาดเจ็บทีไ่ ด้รับทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกาหนดข้างล่างนี้ บริษทั จะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุม้ ครองดังนี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตัง้ แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตัง้ แต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ข้อเท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ข้อมือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตัง้ แต่ข้อเท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการทีส่ ูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
กำรคุม้ ครองข้อ 3 : ทุพพลภำพถำวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุม้ ครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทั จะใช้คา่ สินไหมทดแทนให้
ตามจานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ หักด้วยจานวนเงินทีใ่ ช้ หรือต้องใช้ตามความคุม้ ครองข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ให้แก่ผู้ได้รับความคุม้ ครอง
กำรคุม้ ครองข้อ 4 : ทุพพลภำพชั่วครำว
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ ด้รับทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองตกเป็นบุคคลทุพพภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ หรือความ
บาดเจ็บทีไ่ ด้รับทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ชั่วคราว บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุม้ ครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทีย่ ังทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
บริษทั จะไม่ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามความคุม้ ครองนี้ หากอุบัตเิ หตุมผี ลทาให้ผู้ได้รับความคุม้ ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ ครอง
ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มที ุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุม้ ครองตามการคุม้ ครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั จะใช้
ตามการคุม้ ครองข้อนี้ จะมีการหักจากจานวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ริษทั ต้องใช้ตามการคุม้ ครอง ข้อ 3
กำรยกเว้น : กำรขยำยเพิม่ เติมนีไ้ ม่คมุ้ ครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือกำรทุพพลภำพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้ หมดหรือบำงส่วน
จำกกำรกระทำผิดอำชญำกรรมสถำนหนักโดยผูไ้ ด้รับควำมคุม้ ครองนัน้
เงื่อนไขอืน่ : การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีทำประกันภัยเพิม่ หลังจำกทีม่ ีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันภัยอุบตั ิ ตุส่วนบุคค ร.ย.01)
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
หมายถึง

ผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสารตามจานวนที่ ระบุใ นตาราง ซึ่ งอยู่ใ นหรื อ
กาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์
อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทาให้
เกิ ด ผลที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองมิ ไ ด้ เ จตนาหรื อ มุ่ ง หวั ง และให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง
การสูญเสียสายตา
หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร
หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทางานใดเพื่อ
สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว
หมายถึง ทุพ พลภาพถึงขนาดที่ ไม่ ส ามารถประกอบหน้ า ที่ การงานในอาชี พ
ประจาตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ใด้รับความคุ้มครองโดย
อุบัติเหตุ ซึ่งทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
การคุ้มครองข้อ 1 : สยชวิ ต
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือ
ความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกั นในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ
เสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญ สย มือ ้า สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทาให้ผู้ได้ รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุแต่มีผลทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกาหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้
100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
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60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับตาหนึ่งข้าง
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
การคุ้มครองข้อ 3 : ุพพ ภาพถาวร
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพล
ภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้
ได้รับ ความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจานวนเงินเอา
ประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจานวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครอง
การคุ้มครองข้อ 4 : ุพพ ภาพชัวคราว
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ เ กิ ด อุบั ติเ หตุ หรื อ ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้ รั บ ทาให้ ผู้ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองต้ องรั ก ษาตั ว ติ ด ต่อ กั น ใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่ วคราว บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินที่
ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทาให้ผู้ได้รับความคุ้ มครอง
เกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทาให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อ
ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหัก
จากจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3
การยก ว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทาผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครอง
นั้น
งือนไขอื น : การขยายเพิ่ม เติม ตามเอกสารแนบท้า ยนี้ อยู่ ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้น แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
มาย ตุ : แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
รหัสบริษทั
ร.ย.02
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................… อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................… อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้ :บริษทั จะใช้คา่ รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืน่ ๆ ตามทีจ่ ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับแต่วันเกิดอุบัตเิ หตุเพือ่ บุคคลใด
ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัตเิ หตุในขณะอยู่ใน หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตาราง
การขยายเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในตาราง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีทำประกันภัยเพิม่ หลังจำกทีม่ ีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติ ม
การประกันภัยค่ารักษาพยาบา ร.ย.02

เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ :บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่ง
ได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บ ทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการ
ขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง
มาย ตุ แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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การประกันภัยตัวผู้ขับขี่
รหัสบริษทั
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ร.ย.03

จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้ :บริษทั จะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
เกิดอุบัตเิ หตุเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษทั จะดาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจานวนเงินทีพ่ นักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุด
เงื่อนไข : การขยายเพิม่ เติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยทีป่ รากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ ช้ในกรณีทำประกันภัยเพิม่ หลังจำกทีม่ ีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
บริ ษั ทจะประกัน ตัว ผู้เ อาประกั น ภั ย หรื อบุคคลใดซึ่ งขั บ ขี่ร ถยนต์โ ดยได้ รั บ ความยิ นยอมจากผู้เ อา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
งือนไข : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏใน
สัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป
มาย ตุ แบบฟอร์มน้ ใช้ในกรณออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย
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การขยายอาณาเขต
รหัสบริษทั
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ร.ย.04

จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายความคุม้ ครองการใช้รถยนต์ในอาณาเขตเพิม่ เติม
ตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
การขยายเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขการขยายตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การขยายระยะเวลาประกันภัย
รหัสบริษทั
ร.ย.05
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารขยายระยะเวลาประกันภัยจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้นให้สิ้นสุดวันที่ ………….…………………เวลา 16.30 น.
การขยายเพิม่ เติมนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การประกันภัยการค้ารถยนต์ (ป้ายแดง)
รหัสบริษทั
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ร.ย.06

จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า การประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตอ่ รถยนต์ซึ่งมีป้ายแดงติดอยู่ดงั ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยไม่คมุ้ ครอง
1. รถยนต์เมือ่ อยู่ในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
2. รถยนต์เมือ่ ขับขี่โดยบุคคล ซึ่งมิใช่ผู้เอาประกันภัยหรือมิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การประกันภัยการค้ารถยนต์ (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ)
รหัสบริษทั
ร.ย.07
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …
ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า การประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตอ่ รถยนต์ในระหว่างขับขี่โดยบุคคลทีม่ ชี ื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คมุ้ ครองรถยนต์ทอี่ ยู่ในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจ
ของผู้เอาประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในตาราง ซึ่งมีการประกันภัยต่างหาก
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเพิม่ ความคุม้ ครอง
รหัสบริษทั
ร.ย.08
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายไปคุม้ ครอง ตามข้อตกลงคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเองต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้งตามจานวนทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขการขยายตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเพิม่ จานวนรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
รหัสบริษทั
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
………………….………………..บาท/คน

ร.ย.09

จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก

ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
……………………….….…บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารขยายไปคุม้ ครองรถยนต์ทรี่ ะบุไว้
ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง ต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้งตามจานวนทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขการขยายตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การลดจานวนรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
รหัสบริษทั
ร.ย.10
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ยกเลิกการประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตอ่ รถยนต์ สาหรับรายการรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

149
การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
รหัสบริษทั
ร.ย.11
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารยกเลิกไป

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

150
การเลิกความคุม้ ครอง
รหัสบริษทั
ร.ย.12
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ความคุม้ ครองบางความคุม้ ครองได้ถูกยกเลิกไป และยังคงมีความคุม้ ครอง
เฉพาะเท่าทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การยกเลิกตามเอกสารแนบท้ายนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

151
การลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ ี
รหัสบริษทั
ร.ย.13
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

ตามเงื่อนไขผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดประวัตดิ ี ดังนี้
(1) ร้อยละ ………………. ของเบีย้ ประกันภัยสุทธิ = ……………………………… บาท
(2) ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ้นในปีทเี่ อาประกันภัย = ……………………………… บาท
(1) - (2) เป็นส่วนลดประวัตดิ ี
= ……………………………… บาท
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

152
การกาหนดความเสียหายส่วนแรก
รหัสบริษทั
ร.ย.14
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง ตามจานวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรกทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
เมือ่ บริษทั ได้ใช้เงินทีผ่ ู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คนื ให้บริษทั ภายใน 7 วัน
การเปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบท้ายนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การหยุดใช้รถยนต์
รหัสบริษทั
ร.ย.15
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ได้มกี ารระงับความคุม้ ครอง ตามข้อตกลงคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
การระงับความคุม้ ครองนี้จะมีผลบังคับจนกว่าผู้เอาประกันภัยได้มหี นังสือแจ้งให้เริ่มการคุม้ ครองต่อไป
บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้ตามส่วนของเบีย้ ประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ กี ารระงับ แต่มเี งื่อนไขว่าการระงับนั้นต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเริ่มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดการใช้
รหัสบริษทั
ร.ย.16
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
การใช้รถยนต์ :
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ได้มกี ารเริ่มความคุม้ ครองใหม่ ตามข้อตกลงคุม้ ครองทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
การเริ่มความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้ายนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การแก้รายการรถยนต์
รหัสบริษทั
ร.ย.17
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. รถยนต์ในลาดับที่ ………. ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ได้มกี ารแก้ไขรายการให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
2. ปรับเบีย้ ประกันภัยให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การแก้ไขอัตราเบีย้ ประกันภัย
รหัสบริษทั
ร.ย.18
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ
เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกอัตราเบีย้ ประกันภัยเดิม
2. ให้ใช้อตั ราเบีย้ ประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้นแทน
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ

วันทาเอกสาร

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย
รหัสบริษทั
ร.ย.19
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกระยะเวลาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และใช้ระยะเวลาประกันภัยตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
2. ปรับเบีย้ ประกันภัยให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยนจานวนเงินจากัดความรับผิด
รหัสบริษทั
ร.ย.20
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
การใช้รถยนต์ :
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกจานวนเงินเอาประกันภัยเดิมทัง้ หมด
2. ให้ใช้จานวนเงินเอาประกันภัย และอัตราเบีย้ ประกันภัยตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้ มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยนจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
รหัสบริษทั
ร.ย.21
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกจานวนเงินความเสียหายส่วนแรกเดิม
2. ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต์
รหัสบริษทั
ร.ย.22
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ให้ยกเลิกรายการใช้รถยนต์เดิม และใช้รายการการใช้รถยนต์ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
2. ให้ปรับเบีย้ ประกันภัยให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันภัย ชื่อ ทีอ่ ยู่ อาชีพ
รหัสบริษทั
ร.ย.23
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันภัย ชื่อ ทีอ่ ยู่ อาชีพ
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ แทนทีร่ ะบุไว้เดิม
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์
รหัสบริษทั
ร.ย.24
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ในกรณีทมี่ คี วามสูญหายหรือความเสียหายทีม่ อิ าจซ่อมได้ ซี่งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เกิดขึ้นต่อรถยนต์
บริษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ………………………….. ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน
ผู้เอาประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้รับประโยชน์
ในกรณีบริษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษทั จะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ
เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออืน่ ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
……………………………..
……………………………..
……………………………..
กรรมการ
กรรมการ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยนรถยนต์
รหัสบริษทั
ร.ย.25
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้มกี ารเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ให้ยกเลิกการประกันภัยต่อรถยนต์ในลาดับที่ ……….. ทีร่ ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ให้มกี ารประกันภัยต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
3. ความรับผิดของบริษทั ต่อรถยนต์ทเี่ ข้าแทนตาม 2. จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
4. ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเองต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้งตามจานวนทีร่ ะบุไว้ข้างต้น
การประกันภัยทีใ่ ห้ไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้อยู่ภายใต้ข้อสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
รหัสบริษทั
ร.ย.26
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้เปลี่ยนจากการประกันภัยประเภท
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ไปเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ โดยมีผู้ขับขี่ดงั ทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น
……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
รหัสบริษทั
ร.ย.27
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้เปลี่ยนจากการประกันภัยประเภท
ระบุชื่อผู้ขับขี่ไปเป็นการประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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การเปลี่ยน / เพิม่ ผู้ขับขี่
รหัสบริษทั
ร.ย.28
เอกสารแนบท้ายที่ :
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ...................................................................................
อาชีพ ………………………..........…....................................
ทีอ่ ยู่......................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………............................…
ผู้ขับขี่ 1 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด…………….............................…
ผู้ขับขี่ 2 ………………………………………………………………………….
อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ ……...............…....................………………………… สิ้นสุดวันที่ ………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ชื่อรถยนต์/รุ่น
เลขตัวถัง
แบบตัวถัง
รหัสรถ
เลขทะเบียน
ปี รุ่น
จานวนทีน่ ั่ง / ขนาด / น้าหนัก
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความคุม้ ครองตามเอกสารแนบท้าย
1) จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยตามพ.ร.บ.)
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
1) อุบัตเิ หตุส่วนุบคคล
80,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
….…………………………บาท/ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
1.1 ความเสียหายส่วนแรก
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
……………บาท
200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
………….…………………บาท/ครั้ง
ข) ผู้โดยสาร…คน ……………บาท/คน
และ 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
………….…………………บาท
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
.………..…บาท/สัปดาห์
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ข) ผู้โดยสาร .... คน .…….บาท/คน/สัปดาห์
2) จานวนเงินคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2) ค่ารักษาพยาบาล
2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)
……………………….….…บาท/คน
………………….………………..บาท/คน

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

…....…………...….…………….. บาท/ครั้ง
2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
……..……………..…………….. บาท/ครั้ง

…...……...……….....……..…บาท/ครั้ง

ก) ความเสียหายส่วนแรก
………………...….…………….. บาท/ครั้ง
รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่ นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รวม

ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รายการเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก ………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว) เบีย้ ประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท
ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท ส่วนลดกลุ่ม …...…... บาท ประวัตดิ …ี ……………….บาท อืน่ ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่ ประวัตเิ พิม่ …………………บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ.....................................บาท อากรแสตมป์...............บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ ........................บาท รวม..................................บาท
เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป์
ภาษีมลู ค่าเพิม่
รวม

การใช้รถยนต์..............................................................................................................................................................................................
อาณาเขตคุม้ ครอง
การปรับเบีย้ ประกันภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษีมลู ค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท
วันทีม่ ผี ลบังคับ

วันทาเอกสาร

เป็นทีต่ กลงกันว่า ณ วันทีม่ ผี ลบังคับดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้เปลี่ยน /เพิม่ ผู้ขับขี่ โดยมีผู้ขับขี่
ดังทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปลี่ยนแปลงนี้มผี ลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทรี่ ะบุไว้ข้างต้น

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
กรรมการ

……………………………..
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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อกสารแนบ ้าย
การขยายความคุ้มครองความ สย ายต่อชวิ ต ร่างกาย รืออนามัย ร.ย.29
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามัยโดยไม่จากัดจานวนหากบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายนั้นมิได้เป็นผู้โดยสารอยู่ใน
หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย
แต่หากบุ คคลภายนอกที่ได้ รับความเสีย หายเป็น ผู้ที่โดยสารอยู่ใ น หรือกาลังขึ้น หรือกาลั งลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ความรับผิดของบริษัทต่อคนและต่อครั้งจะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนและ
ต่อครั้งที่ระบุในตาราง
การขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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อกสารแนบ ้าย
ข้อยก ว้นภัยก่อการร้าย ร.ย.30
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใด ๆ
ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช่จ่ายใด ๆ ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิด
จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลาดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสาหรับความสูญเสีย
นั้น
โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทาซึ่งใช้กาลังหรื อ
ความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการ
แทน หรื อที่ เกี่ ย วเนื่องกั บองค์ กรใด หรื อรั ฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่ อผลทางการเมื อง ศาสนา ลัทธิ นิ ยม หรื อ
จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือ
โดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทาใด ๆ ที่ต้องกระทาขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย
ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผล
บังคับ

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
2. หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อใช้
สาหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจาปีต่อนายทะเบียนขนส่ง
3. คาขอเอาประกันภัย
4. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
5. เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ ำงย่ อ
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร
เพือ่ ใช้สำหรับกำรจดทะเบียนใหม่หรื อขอเสี ยภำษีประจำปี ต่อนำยทะเบียนขนส่ ง
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
บำท
อำกรแสตมป์
บำท
รวมเงิน
บำท
ภำษีมูลค่ำเพิม่
บำท
อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
รวมเป็ นเงิน
บำท
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
................
จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เอกสำรนี้ ให้ไว้เ พื่อแสดงว่ำรถยนต์ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ได้ทำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 แล้ว

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

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

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

กรรมกำร

กรรมกำร

ผูร้ บั เงิน
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คาขอ อาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
รายการ 1 ผู้เอาประกันภัย ชื่อ
อาชีพ
ที่อยู่
รายการ 2 ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่
ถึงวันที่
เวลา 16 30 น
รายการ 3 รถยนต์ที่เอาประกันภัย
จานวนที่นั่ง
รหัส
ชื่อรถยนต์ รุ่น เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
ขนาด หรือน้าหนัก
รายการ 4 จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง
1) คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยรถตามพ ร บ ฯ)
80,000 บาทต่อหนึง่ คน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
200,000 – 300,000 บาทต่อหนึง่ คน สาหรับการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
200 บาท จานวนไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน…………..บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
จานวน งิ นค่า สย าย บือ้ งต้น
ป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2) คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รายการ 5 เบีย้ ประกันภัย (รวม พ ร บ )
บาท
รายการ 6 การใช้รถ : ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาบอกกล่าวตามรายการข้างต้นเป็นความจริงและให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญา
ระหว่ า งข้ าพเจ้ า กั บ บริ ษั ท และรั บทราบว่ากรมธรรม์ ประกั นภัยรถยนต์ นี้ให้ ความคุ้มครองผู้ ประสบภั ยจากรถตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535 และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
จานวนไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง เท่านั้น

ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พมิ พ์ :…………………………….. ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย……………………………………….
วันที…
่ ……เดือน……………………พ ศ………...

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865
ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรือ่ ง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

174

เลขที่ควบคุม
ทะเบียนการค้าเลขที่
บาร์โค๊ต
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
รหัสบริษัท
กรมธรรม์เลขที่
อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย
รายการ 1 ผู้เอาประกันภัย ชื่อ
อาชีพ
ที่อยู่
รายการ 2 ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่
ถึงวันที่
เวลา 16 30 น
รายการ 3รถยนต์ที่เอาประกันภัย
จานวนที่นั่ง
รหัส
ชื่อรถยนต์ รุ่น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
ขนาด หรือน้าหนัก

ชื่อบริษัท
ที่อยู่

รายการ 4 จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง
1) คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จานวนเงินคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกันภัยรถตามพ ร บ ฯ)
80,000 บาทต่อหนึง่ คน สาหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
300,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
200,000 – 300,000 บาทต่อหนึง่ คน สาหรับการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์
200 บาท จานวนไม่เกิน 20 วัน สาหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน…………..บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
จานวน งิ นค่า สย าย บือ้ งต้น
ป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2) คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รายการ 5 เบีย้ ประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
ส่วนลดการ
อากรแสตมป์
ภาษีมูลค่าเพิม่
รวมเป็นเงิน
สุทธิ
ประกันภัยโดยตรง
พรบ
สมัครใจ
รวม
รายการที่ 6 การใช้รถ : ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
ตัวแทนประกันภัยรายนี้ นายหน้าประกันภัยรายนี้
ใบอนุญาตเลขที่
วันทาประกันภัย
วันทากรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

ผู้รบั มอบอานาจ
ผู้รับเงิน

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ค้มุ ครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
มว งือนไข วไป
ั
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่ อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจ
ให้รับชาระเบี้ ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2 นิ ยามศัพ ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า
บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า
บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า
ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้ น และหมายความรวมถึ งทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“พ ร บ ”
หมายความว่า
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535
“นายทะเบียน”
หมายความว่า
เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า
ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า
รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“รถยนต์”
หมายความว่า
รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง” หมายความว่า
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน
ข้อ 3 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก:3.1 สงคราม การรุกราน การกระ าของชาติ ศตั รู การสู้รบ รือการปฏิ บตั ิ การ ม กั ษณะ ป็ น
การ าสงคราม จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็ าม
3.2 สงครามก าง มือง การแข็งข้อของ าร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้ านรัฐบา การยึ
อานาจการปกครอง ยกา งั าร รือ ยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา รือ ่ ากับ
การ ุกฮือต่อต้านรัฐบา
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
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3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั ส การกระ บกับกัมมันตภาพรังสจาก ชื้อ พ ิ งปรมาณู รือ
จากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ชื้อ พ ิ งปรมาณู แ ะสา รับจุ ประสงค์ข้อสัญญาน้ การ ผาไ ม้
นัน้ รวมถึงกรรมวิ ธใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึง า นิ นต่อไป ้วยตัวของมัน อง
ข้อ 4 การจั การ รยกร้อง มือ กิ ความ สย าย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดาเนินการอันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้หากความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5 ความรับผิ ของบริ ษั มือมการปฏิ สธการจ่ายค่าสิ นไ ม แ น
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู้ เ สี ย หายน าคดี ขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลหรื อ เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษาหรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกาหนดนับตั้งแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครอง บริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 7 การ อนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
ข้อ 8. การสิ้ นผ บังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ ผลบังคับเมื่อ
8.1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
8.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
8.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้
บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
8.2.2 ผูเ้ อาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้ง
ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับหนังสือ
บอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
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ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ข้างล่าง
ก อัตราคืน บ้ยประกันภัย ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จานวนเดือนที่คุ้มครอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ
80 70 60 50 40 30 20 15 10

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

ข อัตราคืน บย้ ประกันภัย ความคุ้มครองอืนนอกจาก ก
ร้อยละของ
จานวนวัน
ร้อยละของ
จานวนวัน
เบี้ยประกันภัย
ประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
ประกันภัย
เต็มปี
เต็มปี
72
120-129
44
240-249
68
130-139
41
250-259
65
140-149
39
260-269
63
150-159
37
270-279
61
160-169
35
280-289
59
170-179
32
290-299
56
180-189
30
300-309
54
190-199
29
310-319
52
200-209
27
320-329
50
210-219
25
330-339
48
220-229
23
340-349
46
230-239
22
350-359
360-366

10
0

11
0

12
0

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

ข้อ 9 การระงับข้อพิ พา ยอนุญา ตตุ าการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 10 การตความกรมธรรม์ประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 11. การแก้ไข
สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้าย
ของบริษัทเท่านั้น
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มว การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 1 การคุ้มครองผู้ประสบภัย14
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย
ของผู้ประสบภัย ในนามผู้เอาประกันภั ย ซึ่งผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ป ระสบภั ย
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ดังนี้
1 1 ผู้ประสบภัย
1 1 1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล
ภาพอย่างถาวร ตามข้อ 1.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
1.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จานวนเงินคุ้มครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่ง
ข้าง สายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรื อเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
กรณีได้ รับ ความเสี ย หายต่อร่ า งกาย หรื ออนามั ย หลายกรณี บริ ษั ทจะจ่ า ยจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
1.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
1.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 2
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 1 1 2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 1 และต่อมา
ได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 3 หรือทั้งข้อ 1 1 2 และข้อ 1 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน
1 1 5 ในกรณี ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใ น บริ ษั ท จะจ่ า ย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองที่ระบุในข้อ 1 1 1 ข้อ 1 1 2 ข้อ 1 1 3 และข้อ 1 1 4
14

คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 3
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1.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นาความในข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 ข้อ 1 1 4
และข้อ 1 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจานวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน
และรวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ข้อ 2 ค่า สย าย บือ้ งต้น15
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิ ต
ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ :2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2.2 กรณี ผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อไปนี้ บริ ษั ท จะจ่ า ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
2.3 กรณีผู้ป ระสบภั ยได้ รับ ความเสีย หายต่อชีวิ ต บริษั ทจะจ่ า ยค่ าปลงศพและค่ าใช้จ่ ายอันจ าเป็ น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
2.4 จานวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจานวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย
ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่
เกินจานวน 65,000 บาท
2.5 กรณีร ถตั้ งแต่ส องคั น ขึ้ น ไป ก่ อให้เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ผู้ป ระสบภั ย บริ ษั ทจะจ่ า ยค่ า เสี ย หาย
เบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิด ความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.
15
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ข้อ 3 การขอรับค่า สย าย บือ้ งต้ น16 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
3.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
3.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
3.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
3.2 ความเสียหายต่อชีวิต
3.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้
ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
3.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
3.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 3.1 และ 3.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2
ข้อ 4 การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบา ค่า แ น ค่าช ชยรายวัน แ ะค่าป งศพ 17ในกรณีรถที่เอา
ประกัน ภั ย ไว้ กับ บริ ษั ทประสบอุบั ติเ หตุช นกั บรถอื่น ซึ่ งมี การประกัน ภั ยตามกรมธรรม์ ประกั น ภั ย คุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสารองจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
4 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรั บเงิน ไม่เ กิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีได้รั บ
บาดเจ็บ
4 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจานวนเงินตามข้อ 3 1 2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจานวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4 2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวม
ไม่เกิน 20 วัน
4 4 ข้อ 4 1 และ 4 2 จานวนเงินตามข้อ 1 1 4
สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน
เมื่อมีการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้
แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้
16
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กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรื อค่าปลงศพที่
บริษัทได้สารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลั บ กั น หากบริ ษั ทผู้ รั บ ประกั น ภั ย รถอื่น ได้ ส ารองจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือ กาลังขึ้นหรือกาลัง
ลงจากรถที่ ตนรับ ประกั นภัยไว้ หรื อผู้ประสบภั ยที่อยู่ นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ค่า ทดแทน ค่ าชดเชยรายวัน หรื อค่า ปลงศพคื น แก่ บ ริ ษัทผู้รับ ประกั นภั ย รถอื่นซึ่ งได้ ส ารองจ่ า ยค่ า สิน ไหม
ทดแทนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 5 การคุ้มครองผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้อ งปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 6 การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่ง
ที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ข้อ 7 การใช้รถ
กรณีรถที่ทาประกันภัยลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
ทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาท
ข้อ 8 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
8.1 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ
ปล้นทรัพย์
8.2 การใช้นอกประเทศไทย
8.3 การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8.4 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9 ข้อสัญญาพิ ศษ
ภายใต้จ านวนเงิน คุ้ มครองผู้ป ระสบภั ย ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นตาราง บริ ษั ทจะไม่ ย กเอาความไม่ส มบู ร ณ์ แ ห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่เงื่อนไขทั่วไป และข้อ 8 1 และ 8 2 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตาม
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ต่อผู้ เ อาประกั น ภั ย เพราะกรณีดั งกล่ า วข้ า งต้น นั้ น ซึ่ งผู้เ อาประกั น ภั ย ต้องรั บ ผิด ต่ อ
ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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มว การคุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย
ความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความ สย ายต่อ รัพย์สิน งั ต่อไปน้ จะไม่ไ ้รบั ความคุ้มครอง
(ก) รัพย์สิน ผู้ อาประกันภัย ผู้ขบั ข ป็ นฝ่ ายต้องรับผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า มาร า
บุตรของผู้ อาประกันภัย รือผู้ขบั ขนัน้ ป็ น จ้าของ รือ ป็ นผู้ ก็บรักษา ควบคุม รือครอบครอง
(ข) ครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน างวิ ง าง ิ น สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ อยู่ใต้สิง
งั ก ่าว อัน กิ จากการสันสะ ือน รือจากน้า นักรถยนต์ รือน้า นักบรร ุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระ รือ รัพย์สินอืนใ นาติ ตัวขึน้ บนรถยนต์ รือ รัพย์สิน บรร ุกอยู่ในรถยนต์
รือกา งั ยกขึน้ รือกา งั ยก ง จากรถยนต์ รือ รัพย์สิน รถยนต์กา งั ยกจาก นึ งไปยังอก นึ ง
(ง) รัพย์สิน ไ ้รบั ความ สย ายจากการรัวไ ของสาร คม รือวัตถุอนั ตราย บรร ุกอยู่
ในรถยนต์ ว้นแต่ การรัวไ นัน้ กิ จากอุบตั ิ ตุจากรถยนต์ รือการรัวไ ของแกส รือ ชื้อ พ ิ ง
พือการ ิ น ครืองของรถยนต์
ข้อ 2. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
2.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
2.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 3. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
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ข้อ 4. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้ างจะต้องรับผิด
จากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
4.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
4.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
ข้อ 5. การใช้ รถ กรณีใ ช้รถในเวลาที่เ กิดอุบัติเ หตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง ซึ่ งทาให้การเสี่ยงภั ย
เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ข้อ 6. การยก ว้น วไป
ั การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
6.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
6.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
เป็นต้น
6.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
6.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
6.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้วความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่
เกิดขึ้น
6.6 การขั บขี่ โดยบุ คคลซึ่ งในขณะขับขี่มี ปริ มาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลื อดไม่ น้อยกว่า 150 มิล ลิกรั ม
เปอร์เซ็นต์
เงือ่ นไขข้อ 6.6 บริษัทจะไม่นามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิด แต่เมื่อบริษัท ได้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ค้มุ ครอง
ความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
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ตัง้ ของบริษั
อกสารแนบ ้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
รหัสบริษัท เอกสารแนบท้ายที่
ชื่อผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่

เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่………………
เอกสารแนบท้ายทาวันที่
การเปลี่ยนแปลงเริ่มบังคับวันที่

เป็นที่ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้
เปลี่ยนแปลงรายการตารางกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รายการ 1 ผู้เอาประกันภัย ชื่อ
อาชีพ
ที่อยู่
รายการ 2 ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่
ถึงวันที่
เวลา 16 30 น
รายการ 3รถยนต์ที่เอาประกันภัย
รหัส
ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่น
จานวนที่นั่ง/ขนาด/น้าหนัก
รายการ 5 เบีย้ ประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย
สุทธิ
พรบ
สมัครใจ
รวม
การปรับเบี้ยประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย เพิม่
คืน

ส่วนลดการ
ประกันภัย
โดยตรง

อากรแสตมป์

ภาษี

อากรแสตมป์

ภาษีมูลค่าเพิม่

รวมเป็นเงิน

รวม

บาท

เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออื่นๆไม่เปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษทั ไว้เป็นสาคัญ ณ สานักงานของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

ผู้รบั มอบอานาจ
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครอง ฉพาะภัยรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้
1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ
2 หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เพื่อใช้สาหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจาปีต่อนายทะเบียนขนส่ง
3 คาขอเอาประกันภัย
4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
5. เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้ และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายเฉพาะภัย
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษ ทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกำกับภำษีอย่ ำงย่ อ
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
รวมเป็ นเงิน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อำประกันภัยได้ชำระตำมจำนวนข้ำงต้น บริ ษทั ตกลงให้ควำมคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัยโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
เงื่ อนไข ข้อยกเว้น ตำมกรมธรรม์ประกันภัย

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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ชื่ อ - ที่อยู่ บริษทั ประกันภัย

เล่มที.่ ...............

เลขที่....................

วันที.่ .......................................................
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
เพื่อใช้ สำหรั บกำรจดทะเบียนใหม่ หรื อขอเสียภำษีประจำปี ต่ อนำยทะเบียนขนส่ ง
ชือ่ และทีอ่ ยู่ผเู ้ อำประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
อำกรแสตมป์
รวมเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…
รวมเป็ นเงิน
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
รหัส
ชือ่ รถยนต์

เลขทะเบียน

เลขตัวถัง

ระยะเวลำเอำประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ .................................
ประเภทกำรประกันภัย
พ.ร.บ.
ประเภท 1

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวนทีน่ งั่ /ขนำด/น้ ำหนัก

สิ้นสุ ดวันที่ ........................................
เวลำ 16.30 น.
ประเภท 2
ประเภท 3
................

จำนวนเงินเอำประกันภัย …….........................................บำท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม )
อุปกรณ์ ตกแต่งเพิม่ เติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท
ไม่ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่
ระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ 1)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน..............................
2)..................................... วัน เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจำตัวประชำชน.............................
กำรใช้รถยนต์.........................................................................................................................................................................................
วันทำสัญญำประกันภัย..............................................................................................
เอกสำรนี้ ให้ไว้เ พื่อแสดงว่ำรถยนต์ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ได้ทำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 แล้ว

...........................................
กรรมกำร

........................................
กรรมกำร

..........................................
ผูร้ บั เงิน
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คำขอเอำประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพำะภัยรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ผูเ้ อาประกันภัย ชื่ อ …………………………………….
อาชี พ …………………………..
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………..
ประเภทการประกันภัยทีต่ อ้ งการ
ไม่ระบุชื่อผูข้ บั ขี่
ระบุชื่อผูข้ บั ขี่
คือ 1 ..........................................
วัน/เดือน/ปี เ กิด………………
อาชี พ…………………
คือ 2 ...............................................
วัน/เดือน/ปี เกิด………………
อาชี พ…............……
(โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ใบอนุญำตขับขี่)

ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ………………………………… สิ้นสุดวันที่ ………………………….
การใช้รถยนต์....................................................................................................................................................................................................
ผูร้ ับประโยชน์ ………………………………………………………………………………………
รายการรถยนต์ทเี่ อาประกันภัย
ลาดับ
รหัส
ชื่ อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง

จานวนทีน่ งั่ /ขนาด/น้ าหนัก

มูลค่าเต็มรวมตกแต่ง

รายการตกแต่งเปลี่ยนแปลงรถยนต์เพิ่มเติม (โปรดระบุรายละเอียด)
.............................................................................................................................................................................................................
จานวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้การคุม้ ครองเฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
1.กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (กำรประกันภัยตำม พ.ร.บ.)
80,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับควำมเสียหำยต่อร่ ำงกำยหรื ออนำมัย 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกำรเสียชี วติ ทุพพลภำพอย่ำงถำวร
200,000 - 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกรณี สูญเสียอวัยวะตำมเงื่ อนไขกรมธรรม์
200 บำทต่อหนึ่ งวัน ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกำรชดเชยรำยวันกรณี รักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 304,000 บำท ....................บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง (จำนวนเงินค่ ำเสี ยหำยเบือ้ งต้ น เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535)
2. กำรประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ
ควำมคุ้มครองควำมเสี ยหำยต่ อตัวรถยนต์ ตำม
ควำมคุ้มครองอืน่ ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
ควำมคุ้มครองหลั ก (1)
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย(2)
และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย (3)
1) ควำมคุม้ ครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
1) ควำมคุม้ ครองควำมเสียหำยต่อรถยนต์
1) อุบตั เิ หตุส่วนุ บคคล
1.1) ควำมเสียหำยต่อชี วติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
เนื่ องจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)
1.1 เสียชี วติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
.......….……...…………...…………บำท/ครั้ง
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน ……………บำท
………………….………………..บำท/คน
ก) ควำมเสียหำยส่วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ำยผิด
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……………บำท/คน
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
…………2,000……...….…………….. บำท/ครั้ง
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
2.2 ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
2) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน .………..…บำท/สัปดำห์
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน .…….บำท/คน/สัปดำห์
ก) ควำมเสียหำยส่วนแรก
3) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………………….….…บำท/คน
2) ควำมคุม้ ครองควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต์
รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้ (3)
….…………………………บำท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยควำมคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ...................บำท
เบี้ยประกันภัยตามความคุม้ ครองหลัก (1) …......………..บาท

4) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
เบี้ยประกันภัยเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ ครองเฉพาะภัย(2)
......................................................................………บาท

3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่
…...……...……….....……..…บำท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
เบี้ยประกันภัยความคุม้ ครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย (3)
..........................................................บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็ นความจริ งและให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริ ษทั โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์
ให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ ………………………………………. เป็ นต้นไป

ลงชื่ อผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ิมพ์ :

ลายมือชื่ อผูข้ อเอาประกันภัย ……………………………………………………
วันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ. …………

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ มิฉะนั้นบริ ษทั อาจถือเป็ นเหตุปฎิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์มาตรา 865

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้ มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 8
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ชื่ อบริ ษทั ........................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................

ทะเบียนกำรค้ำเลขที.่ ...........................................................................
เลขทีป่ ระจำตัวผูเ้ สี ยภำษี......................................................................

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพำะภัยรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
อำณำเขตคุม้ ครอง
ประเทศไทย
ชื่ อ........................................................................................................................
อำชี พ .......................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................................................................................
ผูข้ บั ขี่ 1..................................................................................................................................
อำชี พ.............................................................
ผูข้ บั ขี่ 2........................................................................................................................
อำชี พ...............................................................
ผูร้ ับประโยชน์ .........................................................................................................
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ...................................................................... สิ้นสุดวันที่ ......................................................................เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
รหัสรถ
ชื่ อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ / ขนำด / น้ ำหนัก
รหัสบริ ษทั
ผูเ้ อำประกันภัย

จำนวนเงิ นเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี ำนวนเงิ นเอำประกันภัยระบุไว้เท่ำนั้น
1.กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (กำรประกันภัยตำม พ.ร.บ.)
80,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับควำมเสี ยหำยต่อร่ ำงกำยหรื ออนำมัย 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกำรเสี ยชี วติ ทุพพลภำพอย่ำงถำวร
200,000 - 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกรณี สูญเสี ยอวัยวะตำมเงื่ อนไขกรมธรรม์
200 บำทต่อหนึ่ งวัน ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกำรชดเชยรำยวันกรณี รักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 304,000 บำท ....................บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง (จำนวนเงินค่ ำเสี ยหำยเบือ้ งต้ น เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535)
2. กำรประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ
ควำมคุ้มครองควำมเสี ยหำยต่ อตัวรถยนต์ ตำมควำมคุ้มครองอืน่ ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
ควำมคุ้มครองหลั ก (1)
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย(2)
และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย (3)
1) ควำมคุม้ ครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
1) ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อรถยนต์
1) อุบตั เิ หตุส่วนุ บคคล
1.1) ควำมเสี ยหำยต่อชี วติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
เนื่ องจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)
1.1 เสี ยชี วติ สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
เฉพำะส่วนเกินวงเงิ นสูงสุดตำม พ.ร.บ.
.......….……...…………...…………บำท/ครั้ง
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน ……………บำท
………………….………………..บำท/คน
ก) ควำมเสี ยหำยส่วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ำยผิด
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……………บำท/คน
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
…………2,000……...….…………….. บำท/ครั้ง
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
2.2 ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
2) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน .………..…บำท/สัปดำห์
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน .…….บำท/คน/สัปดำห์
ก) ควำมเสี ยหำยส่วนแรก
3) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………………….….…บำท/คน
2) ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อตัวรถยนต์

4) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)

3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่

รวม

ภำคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้ (3)
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
…...……...……….....……..…บำท/ครั้ง
….…………………………บำท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยทีแ่ นบ.......................................................................................................................................................................
รำยกำรเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย…………………….บำท ส่วนลดเบี้ยประกันภัยโดยตรง.............................บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ .....................................บำท อำกรแสตมป์ ...............บำท ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม........................บำท รวม..................................บำท
เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครอง (1) และ (3) ……………….บำท(หักส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี่………บำทแล้ว)
ส่วนลด/ส่วนเพิ่มตำมควำม ควำมเสี ยหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ ี………………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
คุม้ ครอง (1)และ(3)
ประวัตเิ พิ่ม…………………บำท
เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครอง (2) ……………….บำท
ส่วนลดอื่นๆ...................... บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ .....................................บำท อำกรแสตมป์ ...............บำท ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม........................บำท รวม..................................บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ

กำรใช้รถยนต์ :
ตัวแทนประกันภัยรำยนี้ ..................................................

อำกรแสตมป์

ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

รวม

นำยหน้ำประกันภัยรำยนี้ ………………………………….…… ใบอนุ ญำตเลขที่ ……………………………

วันทำสัญญำประกันภัย …………………………………………………
วันทำกรมธรรม์ประกันภัย ……………………………………….
เพื่อเป็ นหลักฐำน บริ ษทั โดยบุคคลผูม้ อี ำนำจได้ลงลำยมือชื่ อและประทับตรำของบริ ษทั ไว้เป็ นสำคัญ ณ สำนักงำนของบริ ษทั
บาร์ ค






กรรมการ Director

กรรมการ Director

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

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 8
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัยรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
มว งือนไข วไป
ั
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยน้ มผ ใช้บงั คับ นั มือผู้ อาประกันภัยชาระ บย้ ประกันภัยแ ้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจ
ให้รั บ ช าระเบี้ ย ประกัน ภั ย ตลอดจนบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่ บริ ษั ทยอมรั บการกระทาของบุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2 นิ ยามศัพ ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้ น และหมายความรวมถึ งทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“พ ร บ ”
หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“รถยนต์”
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”
หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน
“ความเสียหายส่วนแรก” หมายความว่า ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการ
คุ้มครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ข้อ 3 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
3.1 สงคราม การรุกราน การกระ าของชาติ ศตั รู การสู้รบ รือการปฏิ บตั ิ การ ม กั ษณะ
ป็ นการ าสงคราม จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็ าม
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3.2 สงครามก าง มือง การแข็งข้อของ าร การกบฏ การปฏิ วตั ิ การต่อต้านรัฐบา การ
ยึ อานาจการปกครอง ยกา งั าร รือ ยประการอืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา รือ
่ากับการ ุกฮือต่อต้านรัฐบา
3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั ส การกระ บกับกัมมันตภาพรังสจาก ชื้อ พ ิ งปรมาณู
รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ชื้อ พ ิ งปรมาณู แ ะสา รับจุ ประสงค์ข้อสัญญาน้ การ
ผาไ ม้นัน้ รวมถึงกรรมวิ ธใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึง า นิ นต่อไป ้วยตัวของมัน อง
ข้อ 4 การจั การ รยกร้อง มือ กิ ความ สย าย
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดาเนินการอันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้หากความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
ข้อ 5 ความรับผิ ของบริ ษั มือมการปฏิ สธการจ่ายค่าสิ นไ ม แ น
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม จนเป็ น เหตุใ ห้ผู้เ อาประกั น ภั ย หรื อผู้เ สี ย หายนาคดี ขึ้ น สู่ การพิ จ ารณาของศาลหรื อเสนอข้ อพิ พ าทต่ อ
อนุญาโตตุล าการ หากศาลพิ พากษาหรื ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษั ทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 6 การ บย้ ประกันภัยประวัติ
ให้ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ าย
กรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
6.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้
เอาประกันภัย เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
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ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และ
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
คาว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่ างปีกรมธรรม์ที่ ผู้เอาประกันภัยได้ รับส่วนลดเบี้ ยประกันภัย ประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่งลาดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์ คันเอา
ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองล าดั บ ขั้ น จากเดิ ม แต่ไ ม่ เ กิ น อัต ราปกติ หากมี ก ารเรี ย กร้ อ งที่ ร ถยนต์ คัน เอา
ประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
6 2 กรณีผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท
บริษัทจะนาความใน 6.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข้อ 7. การ พิ ม บย้ ประกันภัยประวัติไม่
ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่
เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ
บริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ
บริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ
บริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณีที่ผู้เ อาประกัน ภัยถูกเพิ่มเบี้ย ประกัน ภัยประวัติไม่ดี ไม่ว่ าล าดับ ขั้น ใด และในปีกรมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่ าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ

195

รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค
ถ้าผู้เอาประกันภัย ถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว
ข้อ 9 การ อนรถยนต์
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่ ท าประกั น ภั ย ประเภทระบุ ชื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย จะต้ อ งแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ย ประกัน ภัยตามสภาพความเสี่ ยงภัย ที่
เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 10. การสิ้ นผ บังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนีจ้ ะสิ้นผลบังคับเมื่อ
10.1 ณ วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
10.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
10.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกาหนดดังกล่าว
ในกรณีนี้ บริ ษัทจะคื นเบี้ย ประกั นภั ย ให้แก่ ผู้เ อาประกั น ภัย โดยหักเบี้ ย ประกั นภั ยส าหรั บ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
10.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้
โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุ
ไว้ข้างล่าง
ก อัตราคืน บ้ยประกันภัย ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จานวนเดือนที่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ

1
80

2
70

3
60

4
50

5
40

6
30

7
20

8
15

9
10

10
0

11
0

12
0
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ข อัตราคืน บย้ ประกันภัย ความคุ้มครองอืนนอกจาก ก
จานวนวัน
ประกันภัย
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัย
เต็มปี
72
68
65
63
61
59
56
54
52
50
48
46

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

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัย
เต็มปี
44
41
39
37
35
32
30
29
27
25
23
22

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

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

ข้อ 11 การระงับข้อพิ พา ยอนุญา ตตุ าการ
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 12 การตความกรมธรรม์ประกันภัย
ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและ
เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 13. การแก้ไข
สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของ
บริษัทเท่านั้น
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มว การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 1 การคุ้มครองผู้ประสบภัย18
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย
ของผู้ประสบภัย ในนามผู้เอาประกันภั ย ซึ่งผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ป ระสบภั ย
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ดังนี้
1 1 ผู้ประสบภัย
1 1 1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล
ภาพอย่างถาวร ตามข้อ 1.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
1.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จานวนเงินคุ้มครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมื อ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่ง
ข้าง สายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
(5) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรื อเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
กรณีได้ รับ ความเสี ย หายต่อร่ า งกาย หรื ออนามั ย หลายกรณี บริ ษั ทจะจ่ า ยจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
1.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
1.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 2
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 1 1 2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 1 และต่อมา
ได้รับความเสียหายตามข้อ 1 1 3 หรือทั้งข้อ 1 1 2 และข้อ 1 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน
1 1 5 ในกรณี ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใ น บริ ษั ท จะจ่ า ย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองที่ระบุในข้อ 1 1 1 ข้อ 1 1 2 ข้อ 1 1 3 และข้อ 1 1 4
18
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1.1.6 กรณีผปู้ ระสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นาความในข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 ข้อ 1 1 4
และข้อ 1 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่ เกินจานวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน
และรวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ข้อ 2 ค่า สย าย บือ้ งต้น19
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจ น์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2.2 กรณี ผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อไปนี้ บริ ษั ท จะจ่ า ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
2.3 กรณีผู้ป ระสบภั ยได้ รับ ความเสีย หายต่อชีวิ ต บริษั ทจะจ่ า ยค่ าปลงศพและค่ าใช้จ่ ายอันจ าเป็ น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
2.4 จานวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจานวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย
ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่
เกินจานวน 65,000 บาท
2.5 กรณีร ถตั้งแต่ส องคั น ขึ้ น ไป ก่ อให้เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ผู้ป ระสบภั ย บริ ษั ทจะจ่ า ยค่ า เสี ย หาย
เบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิด ความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.
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ข้อ 3 การขอรับค่า สย าย บือ้ งต้ น20 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
3.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
3.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
3.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
3.2 ความเสียหายต่อชีวิต
3.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้
ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
3.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
3.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 3.1 และ 3.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2
ข้อ 4 การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบา ค่า แ น ค่าช ชยรายวัน แ ะค่าป งศพ21 ในกรณีรถที่เอา
ประกัน ภั ย ไว้ กับ บริ ษั ทประสบอุบั ติเ หตุช นกั บรถอื่น ซึ่ งมี การประกัน ภั ยตามกรมธรรม์ ประกั นภั ย คุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสารองจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
4 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรั บเงิน ไม่เ กิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีได้รั บ
บาดเจ็บ
4 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจานวนเงินตามข้อ 3 1 2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจานวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4 2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวม
ไม่เกิน 20 วัน
4 4 ข้อ 4 1 และ 4 2 จานวนเงินตามข้อ 1 1 4
สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน
เมื่อมีการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้
แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้
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กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพที่
บริษัทได้สารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลั บ กั น หากบริ ษั ทผู้ รั บ ประกั น ภั ย รถอื่น ได้ ส ารองจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกาลังขึ้นหรือกาลัง
ลงจากรถที่ ตนรับ ประกั นภัยไว้ หรื อผู้ประสบภั ยที่อยู่ นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ค่า ทดแทน ค่ าชดเชยรายวัน หรื อค่า ปลงศพคื น แก่ บ ริ ษัทผู้รับ ประกั นภั ย รถอื่นซึ่ งได้ ส ารองจ่ า ยค่ า สิน ไหม
ทดแทนภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 5 การคุ้มครองผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกั นภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 6 การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่ง
ที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ข้อ 7 การใช้รถ
กรณีรถที่ทาประกันภัยลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
ทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาท
ข้อ 8 ข้อยก ว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิ อัน กิ จาก
8.1 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ
ปล้นทรัพย์
8.2 การใช้นอกประเทศไทย
8.3 การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8.4 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 9 ข้อสัญญาพิ ศษ
ภายใต้จ านวนเงิน คุ้ มครองผู้ป ระสบภั ย ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นตาราง บริ ษั ทจะไม่ ย กเอาความไม่ส มบู ร ณ์ แ ห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่เงื่อนไขทั่วไป และข้อ 8 1 และ 8 2 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตาม
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี้ ต่อผู้ เ อาประกั น ภั ย เพราะกรณีดั งกล่ า วข้ า งต้น นั้ น ซึ่ งผู้เ อาประกั น ภั ย ต้องรั บ ผิด ต่ อ
ผูป้ ระสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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มว การคุ้มครองความรับผิ ต่อบุคค ภายนอก
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง22
บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อั น เกิ ด แก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
1.1 ความ สย ายต่อชวิ ต ร่างกาย รืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสี ยชี วิ ตนั้ นทาให้มี ผู้ขาดไร้ อุปการะตามกฎหมาย บริ ษั ทจะชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนต่อการเสี ยชี วิ ตของ
บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง
ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจา และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
บุ ค คลภายนอกที่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม 1 1 นี้ ไม่ ร วมถึ ง ผู้ขั บ ขี่ ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยที่ จ ะต้ องรั บ ผิด ตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
1.2 ความ ส ย ายต่ อ รัพ ย์สิน บริ ษั ท จะรั บ ผิด ชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะ
มีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ความ สย ายต่อ รัพย์สิน งั ต่อไปน้ จะไม่ไ ้รบั ความคุ้มครอง
(ก) รัพ ย์สิ น ผู้ อาประกัน ภัย ผู้ข บั ข ป็ นฝ่ ายต้ อ งรับ ผิ ตามกฎ มาย คู่ส มรส บิ า
มาร า บุ ต รของผู้ อาประกัน ภัย รื อ ผู้ข ับ ข นั ้น ป็ น จ้ า ของ รื อ ป็ นผู้ ก็ บ รัก ษ า ควบคุ ม รื อ
ครอบครอง
(ข) ครืองชัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน างวิ ง าง ิ น สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ อยู่ใต้
สิ ง งั ก ่าว อัน กิ จากการสันสะ ือน รือจากน้า นักรถยนต์ รือน้า นักบรร ุกของรถยนต์
(ค) สัมภาระ รื อ รัพย์สิ นอื นใ นาติ ตัว ขึ้นบนรถยนต์ รื อ รัพ ย์สิน บรร ุ ก อยู่ใน
รถยนต์ รือกา งั ยกขึน้ รือกา งั ยก ง จากรถยนต์ รือ รัพย์สิน รถยนต์กา งั ยกจาก นึ งไปยังอก
นึ ง
22

คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 1
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(ง)
รัพย์สิน ไ ้รบั ความ สย ายจากการรัวไ ของสาร คม รือวัตถุอนั ตราย บรร ุกอยู่
ในรถยนต์ ว้นแต่ การรัวไ นัน้ กิ จากอุบตั ิ ตุจากรถยนต์ รือการรัวไ ของแกส รือ ชื้อ พ ิ ง
พือการ ิ น ครืองของรถยนต์
ข้อ 2. ความ สย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเวลาเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง
(ข) ตามจานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกั นภั ยจะต้องรั บผิดชอบในความเสียหายส่ว นแรกเกิน หนึ่ งข้ อ ให้ถือว่ าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
ข้อ 3. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ขบั ข
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
3.1 บุ คคลนั้ น ต้ องปฏิ บั ติ ตนเสมื อ นหนึ่ งเป็ น ผู้เ อาประกั น ภั ย เอง และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ กาหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
3.2 บุ คคลนั้น ไม่ ได้รั บการชดใช้ ค่า สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ป ระกั นภั ย อื่น หรื อได้ รั บ แต่ ไม่
เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิ ของผู้ ยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
ข้อ 5. การคุ้มครองนายจ้าง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า
5.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
5.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจานวนเงินจากัดความรับผิดของบริษัท
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ข้อ 6. การยก ว้น วไป
ั
การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
6.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
6.2 การใช้ รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้ รถยนต์ ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติ ด
เป็นต้น
6.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
6.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
6.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จ ะ
ไม่เกิดขึ้น
6.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์
ข้อ 7. ข้อสัญญาพิ ศษ
ภายใต้ จ านวนเงิ น จ ากั ด ความรั บ ผิด ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นตาราง บริ ษั ท จะไม่ ย กเอาความไม่ ส มบู ร ณ์ แ ห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
1.1 ในหมวดนี้
ส่วนเงื่อนไข 6.6 บริษัทจะไม่นามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ
1.2 ในหมวดนี้
ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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มว การคุ้มครองรถยนต์สญ
ู าย ไฟไ ม้
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ห รื อ ศู น ย์ จ าหน่ า ยรถยนต์ และให้ ร วมถึ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งตกแต่ ง ที่ ไ ด้ ท าเพิ่ ม ขึ้ น และผู้ เ อา
ประกัน ภัย ได้ แจ้ งให้บริ ษัททราบด้ว ยแล้ ว สูญหายไป อันเกิด จากการกระทาความผิด เฉพาะฐานลั กทรัพ ย์
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทาความผิด หรือการ
พยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น รถยนต์ ไ ฟไหม้ บ ริ ษั ทจะชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทน เมื่ อ รถยนต์เ กิ ด ความ
เสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ
ก็ตาม
ข้อ 2 การช ใช้ความ สย าย รือสูญ ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณรถยนต์สูญ าย อันเกิ ดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพ ย์
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ ไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัย แจ้งให้บริษัททราบ
และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้า
รถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน
2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
2.2 ในกรณรถยนต์ สย ายสิ้ น ชิ ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตาราง
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.3 ในกรณรถยนต์ไ ้ รบั ความ สย าย แต่ ไม่ ถึงกับ สย ายสิ้ น ชิ ง รือสูญ ายบางส่ วน
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้ง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอูก่ ลาง
การประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้อจากั ความรับผิ ของบริ ษั
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกิ นกว่าราคานาเข้ าที่ส่งมา
ทางเรือ
ข้อ 3 การ แู ขนย้าย
เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 4 การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เ อาประกั น ภั ย บริ ษั ทสละสิ ทธิ ใ นการไล่ เ บี้ ย จากผู้ใ ช้ ร ถยนต์นั้ น เว้น แต่การใช้ โ ดยบุ คคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 5 การยก ว้นรถยนต์สญ
ู าย ไฟไ ม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิดจาก
5.1 ความ สย าย รือสูญ ายอัน กิ จากการ กั รัพย์ รือยักยอก รัพย์ ยบุคค ไ ้รบั
มอบ มาย รือครอบครองรถยนต์ตามสัญญา ช่า สัญญา ช่าซื้อ รือสัญญาจานา รือ ยบุคค จะ
กระ าสัญญา งั ก ่าวข้างต้น
5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณา ขต คุ้มครอง
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อกสารแนบ ้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
รวมการคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
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อกสารแนบ ้ายความคุ้มครองความ สย ายต่อรถยนต์ นื องจากการชนกับยานพา นะ างบก ร.ย.ภ.10
ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้ง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะ รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ โดยใช้
พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ามัน ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
ข้อ 2 การช ใช้ความ สย ายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในตาราง
ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการ
คุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตก
ลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะ
ชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในการ
ซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตั้งให้
ข้อจากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทาง
เรือ
ข้อ 3 ความ สย ายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด
จากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดย บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอา
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
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ข้อ 4. การ แู ขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม
ข้อ 5

การรักษารถยนต์
ผู้เ อาประกั น ภัย จะต้องรั บ ผิดชอบเอง เมื่อเกิ ด ความเสีย หายเพิ่ ม ขึ้ น หรื อต้องประสบอุบั ติเ หตุ อื่ น
เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
หรือเครื่องเสีย
ข้อ 6 การส ะสิ ธิ
ในกรณีที่เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อสู ญหายต่อรถยนต์ เมื่ อบุ คคลอื่น เป็ น ผู้ใ ช้ ร ถยนต์โ ดยได้ รั บ ความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาด การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
ข้อ 7 การยก ว้นความ สย ายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก
หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนัก หรือจานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่
ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิง
การซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 8

การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

ข้อ 9 การยก ว้นการใช้อืนๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรั ม
เปอร์เซ็นต์
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9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิต ามกฎหมาย
หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และมิใช่
ความประมาทของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่นามาใช้บังคับ หาก
ผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
งือนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป ยก ว้น งือนไขข้อ 6. การ บ้ยประกันภัยประวัติ แ ะ
ข้อ 7. การ พิ ม บย้ ประกันภัยประวัติไม่ จะไม่นามาบังคับใช้
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เอกสำรแนบท้ำยกำรแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพำะภัยรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ร.ย.ภ.00
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ชื่ อ........................................................................................................................
อำชี พ .......................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................................................................................
ผูข้ บั ขี่ 1..................................................................................................................................
อำชี พ.............................................................
ผูข้ บั ขี่ 2........................................................................................................................
อำชี พ...............................................................
ผูร้ ับประโยชน์ .........................................................................................................
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ...................................................................... สิ้นสุดวันที่ ......................................................................เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
รหัสรถ
ชื่ อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ / ขนำด / น้ ำหนัก
รหัสบริ ษทั
ผูเ้ อำประกันภัย

จำนวนเงิ นเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี ำนวนเงิ นเอำประกันภัยระบุไว้เท่ำนั้น
1.กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (กำรประกันภัยตำม พ.ร.บ.)
80,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับควำมเสี ยหำยต่อร่ ำงกำยหรื ออนำมัย 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกำรเสี ยชี วติ ทุพพลภำพอย่ำงถำวร
200,000 - 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกรณี สูญเสี ยอวัยวะตำมเงื่ อนไขกรมธรรม์
200 บำทต่อหนึ่ งวัน ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกำรชดเชยรำยวันกรณี รักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 304,000 บำท ....................บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง (จำนวนเงินค่ ำเสี ยหำยเบือ้ งต้ น เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535)
2. กำรประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ
ควำมคุ้มครองควำมเสี ยหำยต่ อตัวรถยนต์ ตำม
ควำมคุ้มครองอืน่ ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
ควำมคุ้มครองหลั ก (1)
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย(2)
และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย (3)
1) ควำมคุม้ ครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
1) ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อรถยนต์
1) อุบตั เิ หตุส่วนุ บคคล
1.1) ควำมเสี ยหำยต่อชี วติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
เนื่ องจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)
1.1 เสี ยชี วติ สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
เฉพำะส่วนเกินวงเงิ นสูงสุดตำม พ.ร.บ.
.......….……...…………...…………บำท/ครั้ง
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน ……………บำท
………………….………………..บำท/คน
ก) ควำมเสี ยหำยส่วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ำยผิด
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……………บำท/คน
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
…………2,000……...….…………….. บำท/ครั้ง
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
2.2 ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
2) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน .………..…บำท/สัปดำห์
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน .…….บำท/คน/สัปดำห์
ก) ควำมเสี ยหำยส่วนแรก
3) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………………….….…บำท/คน
2) ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อตัวรถยนต์

4) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)

3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่

รวม

ภำคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้ (3)
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
…...……...……….....……..…บำท/ครั้ง
….…………………………บำท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยทีแ่ นบ.......................................................................................................................................................................
รำยกำรเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย…………………….บำท ส่วนลดเบี้ยประกันภัยโดยตรง.............................บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ .....................................บำท อำกรแสตมป์ ...............บำท ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม........................บำท รวม..................................บำท
เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครอง (1) และ (3) ……………….บำท(หักส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี่………บำทแล้ว)
ส่วนลด/ส่วนเพิ่มตำมควำม ควำมเสี ยหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ ี………………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
คุม้ ครอง (1)และ(3)
ประวัตเิ พิ่ม…………………บำท
เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครอง (2) ……………….บำท
ส่วนลดอื่นๆ...................... บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ .....................................บำท อำกรแสตมป์ ...............บำท ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม........................บำท รวม..................................บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ

อำกรแสตมป์

ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

รวม

กำรใช้รถยนต์ :
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย คืน ......................................เพิ่ม.........................................อำกรแสตมป์ ........................................ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม..............................................รวม......................................บำท
วันทีม่ ผี ลบังคับ...................................................................................................................................
วันทำเอกสำร...................................................................................................................
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ผี ลบังคับทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มกี ำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนี้
1. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
บาร์ ค
2. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................


กรรมการ Director





กรรมการ Director

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

หมำยเหตุ แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ ในกรณีแก้ ไขกรมำธรรม์ ประกันภัยและเอกสำรแนบท้ำยภำยหลั งกำรออกกรมธรรม์ ประกันภัย

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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เอกสำรแนบท้ำยกำรเลิ กกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพำะภัยรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ร.ย.ภ.01
รหัสบริ ษทั
เอกสำรแนบท้ำยเลขที่
เป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อำประกันภัย ชื่ อ........................................................................................................................
อำชี พ .......................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................................................................................
ผูข้ บั ขี่ 1..................................................................................................................................
อำชี พ.............................................................
ผูข้ บั ขี่ 2........................................................................................................................
อำชี พ...............................................................
ผูร้ ับประโยชน์ .........................................................................................................
ระยะเวลำประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ...................................................................... สิ้นสุดวันที่ ......................................................................เวลำ 16.30 น.
รำยกำรรถยนต์ทเี่ อำประกันภัย
รหัสรถ
ชื่ อรถยนต์/รุ่ น
เลขทะเบียน
เลขตัวถัง
ปี รุ่ น
แบบตัวถัง
จำนวนทีน่ งั่ / ขนำด / น้ ำหนัก
จำนวนเงิ นเอำประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กำรคุม้ ครองเฉพำะข้อตกลงคุม้ ครองทีม่ จี ำนวนเงิ นเอำประกันภัยระบุไว้เท่ำนั้น
1.ควำมคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (กำรประกันภัยตำม พ.ร.บ.)
80,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับควำมเสี ยหำยต่อร่ ำงกำยหรื ออนำมัย 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกำรเสี ยชี วติ ทุพพลภำพอย่ำงถำวร
200,000 - 300,000 บำทต่อหนึ่ งคน สำหรับกรณี สูญเสี ยอวัยวะตำมเงื่ อนไขกรมธรรม์
200 บำทต่อหนึ่ งวัน ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกำรชดเชยรำยวันกรณี รักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน
รวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 304,000 บำท ....................บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง (จำนวนเงินค่ ำเสี ยหำยเบือ้ งต้ น เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535)
2. กำรประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ
ควำมคุ้มครองควำมเสี ยหำยต่ อตัวรถยนต์ ตำม
ควำมคุ้มครองอืน่ ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
ควำมคุ้มครองหลั ก (1)
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย(2)
และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภัย (3)
1) ควำมคุม้ ครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
1) ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อรถยนต์
1) อุบตั เิ หตุส่วนุ บคคล
1.1) ควำมเสี ยหำยต่อชี วติ ร่ ำงกำย หรื ออนำมัย
เนื่ องจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)
1.1 เสี ยชี วติ สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภำพถำวร
เฉพำะส่วนเกินวงเงิ นสูงสุดตำม พ.ร.บ.
.......….……...…………...…………บำท/ครั้ง
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน ……………บำท
………………….………………..บำท/คน
ก) ควำมเสี ยหำยส่วนแรกกรณี เป็ นฝ่ ำยผิด
ข) ผูโ้ ดยสำร…คน ……………บำท/คน
…....…………...….…………….. บำท/ครั้ง
…………2,000……...….…………….. บำท/ครั้ง
1.2 ทุพพลภำพชัว่ ครำว
2.2 ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
2) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
ก) ผูข้ บั ขี่ 1 คน .………..…บำท/สัปดำห์
……..……………..…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
ข) ผูโ้ ดยสำร .... คน .…….บำท/คน/สัปดำห์
ก) ควำมเสี ยหำยส่วนแรก
3) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)
2) ค่ำรักษำพยำบำล
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
……………………….….…บำท/คน
2) ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อตัวรถยนต์

4) (ระบุควำมคุม้ ครองตำม ร.ย.ภ.)

3) กำรประกันตัวผูข้ บั ขี่

รวม

ภำคสมัครใจ

พ.ร.บ.ฯ

รถยนต์สูญหำย/ไฟไหม้ (3)
………………...….…………….. บำท/ครั้ง
…...……...……….....……..…บำท/ครั้ง
….…………………………บำท/ครั้ง
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ ับประกันภัย )
รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยทีแ่ นบ.......................................................................................................................................................................
รำยกำรเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย…………………….บำท ส่วนลดเบี้ยประกันภัยโดยตรง.............................บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ .....................................บำท อำกรแสตมป์ ...............บำท ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม........................บำท รวม..................................บำท
เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครอง (1) และ (3) ……………….บำท(หักส่วนลดกรณี ระบุชื่อผูข้ บั ขี่………บำทแล้ว)
ส่วนลด/ส่วนเพิ่มตำมควำม
ควำมเสี ยหำยส่วนแรก.……...บำท ส่วนลดกลุม่ …...…... บำท ประวัตดิ ี………………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
คุม้ ครอง (1)และ(3)
ประวัตเิ พิ่ม…………………บำท
เบี้ยประกันภัยตำมควำมคุม้ ครอง (2) ……………….บำท
ส่วนลดอื่นๆ...................... บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ .....................................บำท อำกรแสตมป์ ...............บำท ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม........................บำท รวม..................................บำท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ

อำกรแสตมป์

ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

รวม

กำรใช้รถยนต์ :
อำณำเขตคุม้ ครอง
กำรปรับเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย คืน .........................................เพิ่ม.........................................อำกรแสตมป์ .............................................ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม..............................................รวม...................................บำท
วันทีม่ ผี ลบังคับ...................................................................................................................................
วันทำเอกสำร...................................................................................................................
เป็ นทีต่ กลงกันว่ำ ณ วันทีม่ ผี ลบังคับทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้มกี ำรยกเลิกไป
บาร์ ค






กรรมการ Director

กรรมการ Director

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

ที่มา:คาสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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พิ ก ั อัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์
ข้อบังคับ วไป
ั
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยรถยนต์
ก) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต้องปฏิบัติ ตามข้อบังคับทั่วไป แบบคาขอเอาประกันภัย
รถยนต์ แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบท้าย ดังที่กาหนดไว้ใน
พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 การประกันภัยรถยนต์ซึ่งมิได้
ปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไป หรือแบบคาขอเอาประกันภัยรถยนต์ หรือแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรืออัตรา
เบี้ยประกันภัย หรือแบบเอกสารแนบท้าย นั้นเป็นการละเมิดพิกัดอัตรา ฯ
ข) คาว่า "รถยนต์" หมายความว่า ประเภทรถยนต์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
1.2 ระยะ ว าประกันภัย
คื อวั น ที่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มี ผลเริ่ ม ต้น ให้ค วามคุ้ ม ครองจนถึงวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาให้ค วาม
คุ้มครอง โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัยเกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลา
เอาประกันภัยได้โดยการจัดทาเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนั้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน
เวลาเริ่มต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย
ก) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่
เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย
ข) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เ ริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่า
เวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครองคือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย
เวลาสิน้ สุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
2. ประ ภ ความคุ้มครองแ ะจานวน งิ นจากั ความรับผิ พื้นฐาน
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มี 5 ประเภท แต่ละประเภทมีจานวนเงินจากัดความรับ
ผิดพื้นฐาน ดังนี้
2.1 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมายถึง ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ
2535 สาหรับจานวนเงินให้ความคุ้มครอง จานวนค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึง หลักเกณฑ์การรับประกันภัยและ
การจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยนั้น ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535 และที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily
Injury: TPBI)23 หมายถึงความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความ
บาดเจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัยจานวน

23

คาสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไข แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 2
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300,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ จานวนเงินจากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกิน
จากความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2.3 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)
หมายถึงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจานวนเงิน
ขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย จานวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง
2.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)
หมายถึงความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์และส่วนควบ
โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย จานวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท) ทั้งนี้
การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจานวนเงินจากัดความรับผิดต่ากว่า 80% ของราคารถยนต์ใน
วันเริ่มการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า
2.5 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
หมายถึงความคุ้มครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกั นภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย
รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัว
รถยนต์ เกิ ด ไฟไหม้ หรื อสู ญหายไป โดยมี จ านวนเงิน ขั้ น ต่าที่ บ ริ ษั ทต้องรั บประกั น ภัย จ านวน 50,000 บาท
(รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)
จานวนเงินจากัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามที่ ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์
3. ประ ภ กรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมาตรฐานแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
3.1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 (Comprehensive) คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองตาม
ข้อ 2.2 2.3 2.4 และ 2.5
จานวนเงินจากัดความรับผิดตามข้อ 2.4 และ 2.5 ต้องมีจานวนเงินคุ้มครองเท่ากัน
3.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 (Third Party Liability, Fire and Theft) คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่มี
ความคุ้มครองตามข้อ 2.2 2.3 และ 2.5
3.3 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 (Third Party Liability Only) คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความ
คุ้มครองตามข้อ 2.2 และ 2.3
3.4 กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย รถยนต์ คุ้ม ครองความรั บ ผิดต่อทรัพ ย์ สิ นบุ คคลภายนอก คือ กรมธรรม์
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเฉพาะข้อ 2.3 เท่านั้น
จานวนเงิน ความคุ้มครองความรับผิด ต่อทรั พย์สิ นบุคคลภายนอก สาหรับการประกันภั ยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ กาหนดไว้จานวน 100,000 บาท
การประกันภัยรถยนต์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปสาหรับ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
3.5 กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ยรถยนต์แ บบคุ้ มครองเฉพาะภัย คื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ประเภท 2 หรื อ
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ที่มีความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ แต่ให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยที่
มีการระบุไว้เท่านั้น
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การประกันภัยรถยนต์กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภัยนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไป
สาหรับ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะต้องมีความ
คุ้มครองตาม 2.1 ทุกกรมธรรม์
4. ประ ภ รถยนต์ภาคสมัครใจ
จาแนกประเภทรถยนต์ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทรถยนต์นั่ง
หมายถึง รถยนต์ที่นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับ ได้แก่
ก) รถเก๋ง
ข) รถตรวจการ หรือรถแวน
ค) รถจิ๊ป ช่วงสั้น
ง) รถสามล้อเครื่อง
จ) รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก
(2) ประเภทรถยนต์โดยสาร
หมายถึง รถยนต์ที่ใช้โดยสาร ได้แก่
ก) รถตู้โดยสาร
ข) รถปิคอัพ หรือรถโดยสารที่นั่งสองแถว
ค) รถเมล์โดยสาร
(3) ประเภทรถยนต์บรรทุก
หมายถึง รถยนต์ที่ใช้เพื่อการบรรทุก และขนส่งสินค้าชนิดต่างๆ ได้แก่
ก) ชนิดเก๋งทึบบรรทุก (แวน)
ข) ชนิดกระบะไม้หรือเหล็ก และมีหรือไม่มีหลังคา (ปิ๊กอัพหรือทรัค)
ค) ชนิดถังเหล็ก (แท๊งก์)
(4) ประเภทรถยนต์ลากจูง
หมายถึง รถยนต์ที่ไม่มีกระบะสาหรับการบรรทุก และใช้ในการลากจูง
(5) ประเภทรถพ่วง
หมายถึง รถที่ไม่มีเครื่องยนต์ และใช้ในการบรรทุกคู่กับรถยนต์ลากจูง หรือใช้ในการบรรทุกคู่
กับรถยนต์บรรทุก
(6) ประเภทรถจักรยานยนต์
หมายถึง รถสองล้อที่มีเครื่องยนต์ มีหรือไม่มีรถพ่วงก็ได้
(7) ประเภทรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
หมายถึง รถยนต์นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขับซึ่งจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
ได้แก่
ก) รถแท๊กซี่
ข) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
ค) รถสามล้อแท็กซี่
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(8) ประเภทรถยนต์เบ็ดเตล็ด
หมายถึง รถยนต์ที่ไม่จัดอยู่ใน 7 ประเภทรถยนต์ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
ก) รถยนต์ป้ายแดง
ข) รถพยาบาล
ค) รถดับเพลิง
ง) รถใช้ในการเกษตร
จ) รถใช้ในการก่อสร้าง
ฉ) รถอื่นๆ
5. ร สั รถยนต์ภาคสมัครใจ
รหัสรถยนต์ที่บริษัทต้องระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เป็นตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
ตัวเลขที่หนึ่ง
แสดงถึง
ประเภทรถยนต์
ตัวเลขที่สองและสาม
แสดงถึง
ลักษณะการใช้รถยนต์
รหัสรถยนต์ที่ปรากฏตามตารางข้างต้นมีความหมาย ดังนี้
ตัวเลขที่หนึ่ง 1
ประเภทรถยนต์นั่ง
2
ประเภทรถยนต์โดยสาร
3
ประเภทรถยนต์บรรทุก
4
ประเภทรถยนต์ลากจูง
5
ประเภทรถพ่วง
6
ประเภทรถจักรยานยนต์
7
ประเภทรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
8
ประเภทรถยนต์เบ็ดเตล็ด
ตัวเลขที่สองและสาม ได้แก่
10
ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล
20
ชนิดรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์
30
ชนิดรถยนต์ใช้รบั จ้างสาธารณะ
40
ชนิดรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
สาหรับประเภทรถยนต์เบ็ดเตล็ด กาหนดไว้ดังนี้
01
รถยนต์ป้ายแดง
02
รถพยาบาล
03
รถดับเพลิง
04
รถใช้ในการเกษตร
05
รถใช้ในการก่อสร้าง
06
รถอื่นๆ
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6. กั ษณะการใช้รถยนต์ภาคสมัครใจ
แยกออกเป็น ดังนี้
(1) การใช้ส่วนบุคคล
หมายถึง รถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา และใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้
รับจ้าง หรือให้เช่า และให้รวมถึงรถที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ แต่เป็นรถที่มีไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้โดยเฉพาะ
เช่น รถประจาตาแหน่ง ในกรณีดังกล่าวให้ระบุชื่อบุคคลนั้นเป็นผู้เอาประกันภัย
(2) การใช้เพื่อการพาณิชย์
หมายถึง รถที่ใช้รับจ้าง ให้เช่า หรือรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา แต่โดยปกติการ
ใช้รถจะใช้เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร หรือบรรทุกสินค้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือธุรกิจ หรือเป็นรถที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นนิติบุคคล
(3) การใช้รับจ้างสาธารณะ
หมายถึง รถที่ผู้เอาประกั นภั ยเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และใช้ร ถในทางรับ จ้า ง
สาธารณะ
(4) การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
หมายถึง รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ สาหรับการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น
การบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส
(5) รถยนต์ป้ายแดง
หมายถึง การประกันภัยของผู้ค้ารถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ โดยสามารถรับประกันภัยตาม
ป้ายแดง หรือบุคคลขับขี่ระบุชื่อก็ได้
(6) รถพยาบาล
หมายถึง รถของสถานพยาบาลที่ใช้ในการรับส่งผู้ป่วย โดยมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึง
รถอื่นๆ ของสถานพยาบาล
(7) รถดับเพลิง
(8) รถใช้ในการเกษตร
หมายถึง รถที่เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพกสิกรรม เช่น รถอีแต๋น รถแทรกเตอร์ที่มี
อุปกรณ์การหว่าน การไถ การเก็บเกี่ยว การนวด
(9) รถใช้ในการก่อสร้าง
หมายถึง รถที่ใช้ในกิจการก่อสร้าง เช่น รถบดถนน รถเกลด รถโม่ปูน และรถแทรกเตอร์ที่ใช้
ในการก่อสร้าง
(10) รถอื่นๆ
หมายถึง รถที่อยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
7. ขนา รถยนต์
ขนาดรถยนต์แยกตามลักษณะการใช้รถยนต์ โดยแยกออกเป็น
(1) ขนาดเครื่องยนต์ ใช้สาหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถพยาบาล
(2) จานวนที่นั่ง ใช้สาหรับรถยนต์โดยสาร
(3) น้าหนักบรรทุก ใช้สาหรับรถยนต์บรรทุก รถยนต์ลากจูง รถพ่วง รถดับเพลิง รถใช้ในการเกษตร รถ
ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ น้าหนักบรรทุกให้หมายความถึงน้าหนักรถ และน้าหนักบรรทุกรวมกัน
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8. การรับประกันภัยรถยนต์-การระบุข้อความในรายการการใช้รถยนต์
8.1 การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประ ภ รถยนต์ ร สั รถยนต์ กั ษณะการใช้
รถยนต์ แ ะขนา รถยนต์ตามตารางต่อไปน้
ประเภทรถยนต์ รหัส ลักษณะการใช้รถยนต์
ขนาดเครื่องยนต์/จานวนที่นั่ง/น้าหนักบรรทุก
รถยนต์นั่ง
110 การใช้ส่วนบุคคล
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.
120 การใช้เพื่อการพาณิชย์
รถยนต์โดยสาร
210 การใช้ส่วนบุคคล
ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง
220 การใช้เพื่อการพาณิชย์
แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง
230 การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์บรรทุก
320 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4,000 ก.ก. เกิน 4,000 ก.ก. แต่ เกิน 12,000 ก.ก.
340 การใช้เพื่อการพาณิชย์
ไม่เกิน 12,000 ก.ก.
พิเศษ
รถยนต์ลากจูง
420 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.
รถพ่วง
520 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.
540 การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ
รถจักรยานยนต์
610 การใช้ส่วนบุคคล
ไม่เกิน 110 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.
620 การใช้เพื่อการพาณิชย์
630 การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์นั่งรับจ้าง 730
ไม่เกิน 1,000 ซี.ซี. เกิน 1,000 ซี.ซี. แต่ เกิน 2,000 ซี.ซี.
การใช้
ร
บ
ั
จ้
า
งสาธารณะ
สาธารณะ
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.
รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง
802 รถพยาบาล
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.
803 รถดับเพลิง
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
804 รถใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
805 รถใช้ในการก่อสร้าง
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
806 รถอื่นๆ
8.2 บริ ษั ต้ องระบุ ัก ษณะการใช้ รถยนต์ไ ว้ ใ น น้ า ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตาม
รายการ การใช้รถยนต์ งั น้
ประเภทรถยนต์ รหัส ลักษณะการใช้รถยนต์
ข้อความที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
รถยนต์นั่ง
110 การใช้ส่วนบุคคล
ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รบั จ้างหรือให้เช่า
120 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ
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ประเภทรถยนต์
รถยนต์โดยสาร

รหัส
210
220
230

รถยนต์บรรทุก

320
340

รถยนต์ลากจูง
รถพ่วง

420
520
540

รถจักรยานยนต์

610
620
630

รถยนต์นั่งรับจ้าง
สาธารณะ
รถยนต์เบ็ดเตล็ด

730

ลักษณะการใช้รถยนต์

ข้อความที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รบั จ้างหรือให้เช่า
การใช้ส่วนบุคคล
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ การบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
พิเศษ
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ การบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
พิเศษ
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส
ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รบั จ้างหรือให้เช่า
การใช้ส่วนบุคคล
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้รับจ้างสาธารณะ ใช้รับจ้างสาธารณะ

ใช้เพื่อการค้ารถยนต์ และการซ่อมรถยนต์
801 รถยนต์ป้ายแดง
รถพยาบาล
802 รถพยาบาล
รถดับเพลิง
803 รถดับเพลิง
รถใช้ในการเกษตร
804 รถใช้ในการเกษตร
รถใช้ในการก่อสร้าง
805 รถใช้ในการก่อสร้าง
รถอื่นๆ
806 รถอื่นๆ
8.3 การประกันภัยสา รับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถใ ้ปรับใช้ร สั รถตามพิ ก ั ฉบับน้ งั ต่อไปน้ 24
ประเภทรถ/รหัสฯ/ขนาดรถยนต์
รหัสรถ
ตามพิกัดฯฉบับนี้
ตามการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประเภทรถยนต์
รหัส
ขนาดรถยนต์
รถยนต์นั่ง
110 ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.
1.10
เกิน 2,000 ซี.ซี.
120 ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.
1.10
2.10
เกิน 2,000 ซี.ซี.
รถยนต์โดยสาร
210 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
1.20

24
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ประเภทรถ/รหัสฯ/ขนาดรถยนต์
ตามพิกัดฯฉบับนี้
ประเภทรถยนต์
รหัส
ขนาดรถยนต์
เกิน 20 ที่นั่ง
แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง
220 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง
แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง
230 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง
แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง
รถยนต์บรรทุก
320 ไม่เกิน 4,000 ก.ก.
เกิน 4,000 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 12,000 ก.ก.
เกิน 12,000 ก.ก.
รถยนต์บรรทุก
340 ไม่เกิน 4,000 ก.ก.
เกิน 4,000 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 12,000 ก.ก.
เกิน 12,000 ก.ก.
รถยนต์ลากจูง
420 ไม่เกิน 8,000 ก.ก.
เกิน 8,000 ก.ก.
รถพ่วง
520 ไม่เกิน 30,000 ก.ก.
เกิน 30,000 ก.ก.
540 ไม่เกิน 30,000 ก.ก.
เกิน 30,000 ก.ก.
รถจักรยานยนต์
610 ไม่เกิน 110 ซี.ซี.

รหัสรถ
ตามการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

1.20
2.20

3.20 4071
3.20
3.20
1.40 2.40 3.40

1.42 2.42 3.42

1.50 2.50 3.50
1.60 2.60 3.60

1.30

เกิน 110 ซี.ซี.
620 630

ไม่เกิน 110 ซี.ซี.
เกิน 110 ซี.ซี.

รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ

730

ไม่เกิน 1,000 ซี.ซี.

1.30 2.30 3.30
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ประเภทรถ/รหัสฯ/ขนาดรถยนต์
ตามพิกัดฯฉบับนี้
ประเภทรถยนต์
รหัส
ขนาดรถยนต์
เกิน 1,000 ซี.ซี.
แต่ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.
รถยนต์เบ็ดเตล็ด

801
802
803
804
805
806

หมายเหตุ

1

เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.
เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก.
เกิน 12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก.
เกิน 12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก.
เกิน 12,000 ก.ก.

รหัสรถ
ตามการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
3.10

4.01

ให้ใช้ตามลักษณะการจดทะเบียนของรถ กรณีไม่
สามารถระบุประเภทได้ ให้ใช้รหัส 4.07

-

4.7

สาหรับรถสี่ล้อเล็กหรือรถโดยสารขนาดเล็กที่มีขนาดที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง
รหัสทะเบียน 10-19 20-29 และ 30-39

9. อัตรา บย้ ประกันภัย
9.1 อัตราเบี้ยประกันภัยการคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535
9.2 อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่กาหนดไว้ในตารางอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยของระยะเวลา
การเอาประกันภัยเต็มปี ประกอบด้วยตารางอัตราเบี้ยประกันภัย 4 ตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครอง
ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่กาหนดไว้ตามตารางอัตราฯ เป็นเบี้ยประกันภัยที่กาหนดขึ้นตามจานวน
เงิน จากัดความรั บผิด พื้น ฐานของรถทั้ง 8 ประเภทรถยนต์ โดยแยกเป็นเบี้ย ประกัน ภัย พื้นฐานสาหรับ การ
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพืน้ ฐานที่กาหนดไว้เป็นเบี้ยประกันภัยพืน้ ฐานขั้นสูงและขั้นต่า
มิให้บ ริษัทใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานสูงเกินกว่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง หรือใช้เบี้ยประกันภัย
พื้นฐานต่ากว่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า ในการคานวณเบี้ยประกันภัย
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ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นตัวแปรในการคานวณเบี้ยประกันภัย โดยคิดจากความเสี่ยง
ภัยแต่ละชนิดเพื่อให้เบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากรถยนต์แต่ละประเภทเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของรถยนต์
ประเภทนั้นๆ ปรากฏตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย ทั้ง 8 ประเภท จาแนกได้ 7 ชนิด ดังนี้
(1) ลักษณะการใช้รถยนต์ แยกรายละเอียดดังนี้
1.1 การใช้ส่วนบุคคล สาหรับรถรหัส 110 210 610
1.2 การใช้เพื่อการพาณิชย์ สาหรับรถรหัส 120 220 320 420 520 620
1.3 การใช้รับจ้างสาธารณะ สาหรับรถรหัส 230 630 730
1.4 การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ สาหรับรถรหัส 340 540
1.5 รถยนต์ป้ายแดง สาหรับรถรหัส 801
1.6 รถพยาบาล สาหรับรถรหัส 802
1.7 รถดับเพลิง สาหรับรถรหัส 803
1.8 รถใช้ในการเกษตร สาหรับรถรหัส 804
1.9 รถใช้ในการก่อสร้าง สาหรับรถรหัส 805
1.10รถอื่นๆ สาหรับรถรหัส 806
(2) ขนาดรถยนต์ แยกออกเป็น
2.1 ขนาดเครื่องยนต์ สาหรับรถรหัส 110 120 610 620 630 730 802
2.2 จานวนที่นั่ง สาหรับรถรหัส 210 220 230
2.3 น้าหนักบรรทุก สาหรับรถรหัส 320 340 420 520 540 803 804 805
(3) อายุผู้ขับขี่ อายุผู้ขับขี่ที่กาหนดไว้ในตารางอัตราฯ กาหนดไว้เป็น 4 ช่วงอายุ ได้แก่
3.1 อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 24 ปี
3.2 อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
3.3 อายุตั้งแต่ 36 ปี ถึง 50 ปี
3.4 อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน อัตราที่กาหนดในตารางอัตราฯ
กาหนดให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นคาขอเอาประกันภัย
อายุผู้ขับขี่ใช้สาหรับรถรหัส 110 210 610 (เฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น)
(4) กลุ่มรถยนต์ 25
กลุ่มรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาอะไหล่และค่าซ่อมเป็นตัวกาหนดการ
แบ่งกลุ่มรถยนต์ดังกล่าว โดยจาแนกรายละเอียดตาม ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่น รายละเอียดระบุไว้ในตารางกลุ่ม
รถยนต์
กรณีรถยนต์ยี่ ห้อ หรือยี่ ห้อและรุ่ นที่ มิได้ร ะบุไว้ใ นตารางกลุ่ มรถยนต์ ให้ใช้ อัตราเบี้ ย
ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ซึ่งจาแนกตามราคา ลักษณะของรถ และจาแนกตามการผลิตภายในประเทศ
และรถที่นาเข้าจากต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
25
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ขั้นที่ 1 ให้จาแนกกลุ่มรถยนต์ตามราคารถยนต์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป
กลุ่มที่ 2 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 1,500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
กลุ่มที่ 3 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 1,000,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
กลุ่มที่ 4 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 700,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
กลุ่มที่ 5 ราคารถยนต์ไม่เกิน 700,000 บาท
ขั้นที่ 2 ให้ปรับกลุ่มรถยนต์ที่ได้ในขั้นที่ 1 ขึ้นอีก 1 ขั้น กรณีลักษณะของรถเป็นรถยนต์
สปอร์ต หรือเป็นรถที่นาเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อ A รุ่น AB ราคารถยนต์ 800,000
บาท เป็นรถนาเข้าจากต่างประเทศ ให้จัดกลุ่มรถยนต์ในกลุม่ ที่ 3 เป็นต้น
รถยนต์สปอร์ต หมายถึง รถยนต์ 2 ประตู ซึ่งอาจมีเบาะหลังหรือไม่มีก็ได้ และเป็นรถที่มี
การติดตั้งเครื่องยนต์มีแรงขับเคลื่อนสูง และมีช่วงล่างค่อนข้างกระด้างเพื่อการเกาะถนนที่ดี เช่น รถยนต์ยี่ห้อ
นิสสัน สกายลาย เป็นต้น
กลุ่มรถยนต์ใช้สาหรับ รถรหัส 110 120 (เฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น)
(5) อายุรถยนต์
อายุรถยนต์เป็นตัวแปรความเสี่ยงภัยที่ใช้คานวณเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจากอายุ
การใช้งาน ซึ่งจะมีผลทาให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนการนับอายุรถยนต์ให้นับปีที่จดทะเบียนรถยนต์
ถึงปีที่ยื่นคาขอเอาประกันภัย
อายุรถยนต์ใช้สาหรับรถทุกรหัส ยกเว้นรถรหัส 801 (รถยนต์ป้ายแดง)
(6) จานวนเงินเอาประกันภัย
คือ จานวนเงินเอาประกันภัยของตัวรถคันที่เอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้ตาม
ตารางอัตราฯ แยกตามประเภทรถยนต์
จานวนเงินเอาประกันภัยที่มิได้ ระบุไว้ในตารางอัตราฯ ให้ใช้อัตราของจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงกว่า
จานวนเงินเอาประกันภัยให้รวมถึง อุปกรณ์ ส่วนควบ เครื่องตกแต่งรถ และอุปกรณ์เพิ่ม
พิเศษ เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ เป็นต้น (ถ้ามี)
(7) อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ
หมายถึง อุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับรถยนต์บางประเภท ซึ่งทาให้ความเสี่ยงภัยในการใช้รถ
เพิ่มขึ้น และมีผลทาให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic) หรือ
รถยนต์บรรทุกที่มีเครื่องทาความเย็น ฯลฯ
26
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษใช้สาหรับรถรหัส 320 รหัส 340 รหัส 420 รหัส 520 และรหัส 540
ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครอง
หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นสาหรับการเพิ่มจานวนเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิน
กว่าจานวนเงินจากัดความรับผิดพื้นฐาน การกาหนดจานวนเงินความรับผิดสาหรับบุคคลภายนอก ต้องเพิ่ม
ตามขั้นที่กาหนดในตารางอัตราเบี้ ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครอง ทั้งนี้สามารถเพิ่มจานวนเงินความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกได้ 2 ความคุ้มครอง คือ
26

คาสั่งที่ 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสาหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส 420)
สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 หน้า 1
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- ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือ
มรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย (บจ.)
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ทส.)
ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
หมายถึ ง เบี้ ย ประกั น ภั ย เพิ่ ม ตามความคุ้ ม ครองที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ยกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ ประกอบด้วย
การประกันภัยอุบตั ิ ตุส่วนบุคค
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ
คันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายแสดงความคุ้มครอง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ตารางที่กาหนด
การประกันภัยค่ารักษาพยาบา
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคัน
เอาประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายแสดงความคุ้มครอง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางที่
กาหนด
การประกันตัวผู้ขบั ข
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ซึ่งบริษัทต้องจัดทา
เอกสารแนบท้ายแสดงความคุ้มครอง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางที่กาหนด
10. ส่วน แ ะส่วน พิ ม บย้ ประกันภัยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ในการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบีย้ ประกันภัย หรือส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย
จากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
10.1 การประกันภัยกลุ่ม หมายถึง
10.1.1 การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป จะได้รับ
ส่ว นลดจ านวน 10% ของเบี้ย ประกัน ภัย ในรถแต่ล ะคัน หลั งจากที่หักส่ว นลดเบี้ ยประกั นภั ย สาหรับ ความ
เสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ก) ต้องมีประกันภัยพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกันให้ส่วนลดเฉพาะคัน
ที่ 3 และคันต่อๆ ไป
ข) รถยนต์เช่าซื้อจะให้ส่วนลดกลุ่มไม่ได้ นอกจากผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลคนเดียวกัน และ
ได้เอาประกันภัยรถยนต์ 3 คันขึ้นไป
ค) รถจักรยานยนต์ให้ส่วนลดกลุ่มได้ตามจานวนคันของรถจักรยานยนต์เท่านั้น ห้าม
นับรวมจักรยานยนต์กับรถยนต์อื่นๆเข้าเป็นกลุ่ม
10.1.2 การที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย เป็ น พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
หน่วยงานเดียวกัน ทาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจานวน 10% ของเบี้ยประกันภัย
รับผิดชอบเองแล้ว โดยรถจักรยานยนต์ให้ส่วนลดกลุ่มได้ตามจานวนคันของรถจักรยานยนต์เท่านั้น ห้ามนับรวม
รถจักรยานยนต์กับรถยนต์อื่นๆเข้าเป็นกลุ่ม
10.1.3 การที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย คู่ ส มรส บิ ด า มารดา บุ ตร หรื อ พี่ น้ องร่ ว มบิ ด าหรื อมารดา
เดียวกันของผู้เอาประกันภัย มีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทรวมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป บริษัทอาจให้ส่วนลด
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ได้ไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน หลังจากที่หักส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับความเสียหายส่วน
แรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ 10.1.2
10.2 อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี และอัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี
อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี คือ อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับผู้เอาประกันภัยในการต่อ
อายุการเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่ผ่านมาไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่ าสินไหม
ทดแทน
อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี คือ อัตราส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยสาหรับผู้เอาประกันภัย ใน
การต่ออายุการเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่ผ่านมามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิด
จากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีจานวนเงินรวมกันเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย
ก) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ให้ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญ
หายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เ อาประกั น ภั ย อาจได้ รั บ ส่ ว นลดเบี้ ย ประกั น ภั ย จากอัต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ปกติใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผู้ เ อาประกั น ภั ย ได้ ต่ อ อายุ ก ารประกั น ภั ย กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท จะลดเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่ มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
คาว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ซึ่งมีผลทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
หากในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการ
เรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่ งล าดั บ ขั้ น จากเดิ ม หากการเรี ย กร้ องนั้ น เกิ ด จากความประมาทของ
รถยนต์คันเอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
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(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คัน
เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
(2) กรณี ผู้ เ อาประกั น ภั ย ท าประกั น ภั ย กั บ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย อื่ น และมาต่ อ อายุ ก าร
ประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนาความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข) การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ให้ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์ห มวดความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย
และไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1
20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2
30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3
40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4
50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลาดับขั้นใด และในปี
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถ
แจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หาก
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมี การเรีย กร้องค่า เสียหาย แต่ค่าเสี ยหายที่เ กิดขึ้นนั้น มิได้เกิด จากความ
ประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว
ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
10.3 ความเสียหายส่วนแรก
ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบเอง แบ่งเป็น
ก) ค่าเสียหายส่วนแรก ที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย โดยอาจ
ตกลงให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หรือ
ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะต้องลดเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้
(1) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
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- ส่วนที่เกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรก
(2) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์
- 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
- ส่ ว นที่ เกิ น 1,000 บาทแรก ลดเบี้ ย ประกั นภั ย 20% ของจ านวนเงิ นความ
เสียหายส่วนแรก
(3) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหายส่วน
แรก
- ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจานวนเงินความ
เสียหายส่วนแรก
ข) ความเสียหายส่วนแรก เนื่องจากผู้เอาประกันภัยผิดสัญญา เช่น รถยนต์คันเอาประกันภัย
ไปเกิดความเสียหาย ในขณะที่มีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ เป็นต้น
ค) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับกรณีที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กาหนดให้
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จานวน 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิด
จากการชนหรือคว่า หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ เป็นต้น
10.4 ส่วนลดอื่น
ส่วนลดอื่น ให้จากัดเฉพาะส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้
ก) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ทาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ไม่ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจะต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด
ข) ในกรณีรถยนต์ที่ทาประกันภั ย เป็นรถยนต์นั่ง หรื อรถยนต์โดยสารไม่เ กิน 20 ที่นั่ ง
ลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ซึ่งทาประกันภัยประเภท 1 บริษัทอาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้
ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ที่ทาประกันภัยนั้นเป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
11. งือนไขอืนๆ
11.1 การชาระเบี้ยประกันภัย
ก) กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้
ได้รับมอบอานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคล
หรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข) ห้ามรับชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ
11.2 การหยุดใช้รถยนต์
ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทได้โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้
ก) ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน
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ข) ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใช้รถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ระหว่างทาการซ่อมแซม
(2) หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน
11.3 การเปลี่ยนรถยนต์
การเอารถยนต์คันอื่นมาเปลี่ยนแทนรถยนต์คันเอาประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงต้องคิดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน
11.4 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ดังต่อไปนี้
ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ใน
กรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภั ยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
ข) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย นี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ค) กรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจานวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย
รายวัน
11.5 รถยนต์เช่าซื้อ
การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทจัดทากรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่
ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้าย ร.ย 24 ห้ามให้
ส่วนลดกลุ่มสาหรับรถยนต์เช่าซื้อ นอกจากผู้เช่าซื้อคนเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 3 คันขึ้นไป
11.6 อาณาเขตที่คุ้มครอง
อัตราเบี้ย ประกั นภั ยที่ กาหนดไว้เ ป็น อัตราสาหรั บการใช้ รถยนต์ใ นอาณาเขตประเทศไทย
การขยายเพื่อคุ้มครองการใช้รถยนต์ในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ /หรือ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน ให้ทาได้โดยคิ ดเบี้ย ประกัน ภัยเพิ่ มเดือนละ 5% ของเบี้ ยประกันภัยเต็มปี (Gross
Annual Premium) แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี (Gross Annual Premium)
11.7 การประกันภัยไม่เต็มปี
การรั บ ประกั น ภั ย ไม่ เ ต็ ม ปี ต้ อ งคานวณเบี้ ย ประกั น ภั ย ตามอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ระยะสั้ น
ดังต่อไปนี้
อัตรา บย้ ประกันภัยระยะสัน้
จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี
ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี
1-9
10
120-129
46
240-249
75
10-19
15
130-139
49
250-259
77
20-29
19
140-149
52
260-269
80
30-39
21
150-159
54
270-279
82

229

จานวนวัน
ประกันภัย
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110-119

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
24
27
30
32
35
38
41
43

จานวนวัน
ประกันภัย
160-169
170-179
180-189
190-199
200-209
210-219
220-229
230-239

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
57
60
62
64
67
69
71
73

จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี
280-289
84
290-299
86
300-309
88
310-319
91
320-329
93
330-339
95
340-349
97
350-359
99
360-366
100
ในกรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและเป็นการเพิ่มจานวนรถยนต์นั้น ต้องใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน
11.8 การรับประกันภัยรถยนต์ที่มีอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ
บริษัทต้องระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในช่องแบบตัวถังว่า “อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ”
12. การแก้ไข ป ยนแป ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลดความคุ้มครอง บริษัท
จะต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายระบุข้อความตามประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบที่กาหนด
รายการแก้ไข เปลี่ยนแปลงมีทั้งสิ้น 30 แบบ ดังนี้
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ผู้เอาประกั นภั ยสามารถเอาประกัน ภัย เพิ่ม ส าหรั บการประกัน ภัยอุบัติเหตุส่ว นบุคคล ซึ่ ง
บริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุชื่ อเอกสาร “ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล” และแนบเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ร.ย. 02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยเพิ่ม สาหรับการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลคุ้มครอง
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุชื่อ
เอกสาร “ร.ย. 02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล”
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ให้บริษัทจัดทาเอกสาร
แนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุชื่อเอกสาร “ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่”
ร.ย. 04 การขยายอาณาเขต
ร.ย. 05 การขยายระยะเวลาประกันภัย
ร.ย. 06 การประกันภัยการค้ารถยนต์ (ป้ายแดง)
กรณีผู้เอาประกันภัยเอาประกันภัยรถสาหรับการค้ารถยนต์ บริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้าย
โดยระบุ หมายเลขทะเบี ย นป้ า ยแดง ซึ่ งเป็ น ป้ า ยทะเบี ย นที่ ผู้เ อาประกั น ภั ย มี สิ ทธิ ใ ช้ใ นการค้ า รถยนต์ ต าม
กฎหมาย
ร.ย. 07 การประกันภัยการค้ารถยนต์ (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ)

230

กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ค้ารถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์ เอาประกันภัยสาหรับการค้ารถยนต์
(ผู้ ขั บ ขี่ ร ะบุ ชื่ อ ) บริ ษั ท ต้ อ งจั ด ท าเอกสารแนบท้ า ยระบุ ชื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย
ร.ย. 08 การเพิ่มความคุ้มครอง
ร.ย. 09 การเพิ่มจานวนรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ร.ย. 10 การลดจานวนรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ร.ย. 11 การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ร.ย. 12 การเลิกความคุ้มครอง
ร.ย. 13 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
ร.ย. 14 การกาหนดความเสียหายส่วนแรก
ร.ย. 15 การหยุดใช้รถยนต์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งหยุดการใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนตามข้อ 11.2 บริษัท
ต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายระบุวันเริ่มหยุดการใช้รถคันเอาประกันภัย
ร.ย. 16 การเริ่มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดการใช้
กรณี ที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย เริ่ ม ใช้ ร ถยนต์ ห ลั ง วั น แจ้ ง หยุ ด การใช้ ร ถยนต์ บริ ษั ท ต้ อ งจั ด ท า
เอกสารแนบท้ายระบุวันที่ เริ่มคุ้ มครองใหม่ และคื นเบี้ยประกัน ภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในระหว่างที่ หยุดใช้
รถยนต์ตามข้อ 11.2
ร.ย. 17 การแก้รายการรถยนต์
ร.ย. 18 การแก้ไขอัตราเบี้ยประกันภัย
ร.ย. 19 การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย
ร.ย. 20 การเปลี่ยนจานวนเงินจากัดความรับผิด
ร.ย. 21 การเปลี่ยนจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ร.ย. 22 การเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต์
ร.ย. 23 การเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันภัย ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ
ร.ย. 24 การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์
ผู้เ อาประกั นภั ยอาจตกลงให้บริ ษั ทชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับความสูญหาย หรื อความ
เสียหายที่ไม่อาจซ่อมได้สาหรับรถคันเอาประกันภัย ซึ่งได้มีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ได้ โดยบริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้ายระบุชื่อผู้รับประโยชน์
ร.ย. 25 การเปลี่ยนรถยนต์
ร.ย. 26 การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
ร.ย. 27 การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
ร.ย. 28 การเปลี่ยน/เพิ่มผู้ขับขี่
ร.ย. 29 การขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ร ย 30 ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ต้องคิดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเว้นแต่การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอา
ประกันภัย ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
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ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์ (เฉพาะรถยนต์น่งั รหั ส 110 120 เท่านั้น)
กลุ่ มที่ 1
ยี่ ห้อรถ
ASTON

กลุ่ มที่ 2
ยี่ ห้อรถ

รุ่นรถ
MARTIN

ALFA

กลุ่ มที่ 3
ยี่ ห้อรถ

รุ่นรถ
ROMEO

MAZDA
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DAIHATSU

MIRA

MITSUBISHI

CHAMP

HONDA

CITY

TERIOS

TOYOTA

COROLLA

MAZDA

FAMILIA

SPORT RIDER

NISSAN

NV

CHEVROLET

CHRYSLER

FIAT

DAIMLER

CITROEN

FORD

FERRARI

HOLDEN

HONDA

LEGEND

ISUZU

NSX

JEEP CHEROKEE

ODYSSEY

LAND ROVER

HYUNDAI

PRELUDE

LEXUS

ISUZU

MAZDA

MG

MERCEDES-BENZ

NISSAN

HONDA

CKD.

SUZUKI

CARRIBIAN

CIVIC

NISSAN

CKD.

TOYOTA

SOLUNA

CRV

MITSUBISHI

CKD.

CAMEO

VERTEX
PAJERO

KIA

OPEL

CALIBRA

MAZDA

CBU.

TOYOTA

VEGA

MITSUBISHI

SUPRA

SUNNY
ACCORD

RODEO
MX5

INFINITTY
ROLLS-ROYCE
TOYOTA

TROOPER

PRESIDENT

PORSCHE

121

OMAGA

626

VECTRA

ASTINA

PEUGEOT

CRONOS

ROVER

LANTIS

SAAB
TOYOTA

CELICA

MITSUBISHI

GALANT

NISSAN

CEFIRO

CROWN

PRIMERA

LAND CRUISER

200SX

RAV 4
VOLKSWAGEN

รุ่นรถ

GRAN

BMW

MAGSO

ยี่ ห้อรถ

ZAFIRA

CADILLAC

MASERATI

กลุ่ มที่ 5
รุ่นรถ

DAIHATSU

AUDI

JAGUAR

ยี่ ห้อรถ

CHEVROLET

BENTLEY

HONDA

กลุ่ มที่ 4
รุ่นรถ

121
OPEL

VOLVO

ASTRA
CORSA

PROTON
MAZDA

CBU.

SEAT

TOYOTA

CBU.

SUBARU

NISSAN

CBU.

MITSUBISHI

CBU.

SEGA
IMPREZA
LEGACY

SUZUKI

ESTEEM
VITARA

TOYOTA

CAMRY
CORONA
STARLET

MAZDA

CKD.

HONDA

CKD.

หมายเหตุ
CKD. หมายถึง รถทีผ่ ลิ ตภายในประเทศ
CBU. หมายถึง รถนาเข้ าจากต่างประเทศ
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง ร สั 110 120
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
12,000
5,000
3,000
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
7,600
3,000
2,200
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ลักษณะการใช้รถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
การใช้ส่วนบุคคล
100%
100%
100%
การใช้เพื่อการพาณิชย์
105%
105%
105%
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 2000 CC.
112%
87%
87%
เกินกว่า 2000 CC.
100%
100%
100%
อายุผู้ขับขี่
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
อายุ 18 ถึง 24 ปี
อายุ 25 ถึง 35 ปี
อายุ 36 ถึง 50 ปี
อายุเกิน 50 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
80%
80%
80%

อายุรถยนต์27
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์ เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
102%
100%
100%
105%
100%
100%
110%
100%
100%
116%
100%
100%
120%
100%
100%
124%
100%
100%
125%
100%
100%
126%
100%
100%
127%
100%
100%

27

คาสัง่ นายทะเบียนที่ 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 หน้า 2
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท
310,000 บาท
320,000 บาท
330,000 บาท
340,000 บาท
350,000 บาท
360,000 บาท
370,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
101%
100%
100%
102%
100%
100%
103%
100%
100%
104%
100%
100%
105%
100%
102%
106%
100%
104%
107%
100%
106%
108%
100%
108%
109%
100%
110%
110%
100%
112%
111%
100%
114%
112%
100%
116%
113%
100%
118%
114%
100%
120%
115%
100%
123%
116%
100%
126%
117%
100%
129%
118%
100%
132%
119%
100%
135%
120%
100%
138%
121%
100%
141%
122%
100%
144%
123%
100%
147%
124%
100%
150%
125%
100%
153%
126%
100%
156%
127%
100%
159%
128%
100%
162%
129%
100%
165%
130%
100%
168%
131%
100%
171%
132%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง ร สั 110 120 )
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
380,000 บาท
174%
133%
100%
390,000 บาท
177%
134%
100%
400,000 บาท
180%
135%
100%
410,000 บาท
183%
136%
100%
420,000 บาท
186%
137%
100%
430,000 บาท
189%
138%
100%
440,000 บาท
192%
139%
100%
450,000 บาท
195%
140%
100%
460,000 บาท
198%
141%
100%
470,000 บาท
201%
142%
100%
480,000 บาท
204%
143%
100%
490,000 บาท
207%
144%
100%
500,000 บาท
210%
145%
100%
510,000 บาท
212%
146%
100%
520,000 บาท
214%
147%
100%
530,000 บาท
216%
148%
100%
540,000 บาท
218%
149%
100%
550,000 บาท
220%
150%
100%
560,000 บาท
222%
151%
100%
570,000 บาท
224%
152%
100%
580,000 บาท
226%
153%
100%
590,000 บาท
228%
154%
100%
600,000 บาท
230%
155%
100%
610,000 บาท
232%
156%
100%
620,000 บาท
234%
157%
100%
630,000 บาท
236%
158%
100%
640,000 บาท
238%
159%
100%
650,000 บาท
240%
160%
100%
660,000 บาท
242%
161%
100%
670,000 บาท
244%
162%
100%
680,000 บาท
246%
163%
100%
690,000 บาท
248%
164%
100%
700,000 บาท
250%
165%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
จานวนเงินเอาประกันภัย
710,000 บาท
720,000 บาท
730,000 บาท
740,000 บาท
750,000 บาท
760,000 บาท
770,000 บาท
780,000 บาท
790,000 บาท
800,000 บาท
810,000 บาท
820,000 บาท
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
252%
166%
100%
254%
167%
100%
256%
168%
100%
258%
169%
100%
260%
170%
100%
262%
171%
100%
264%
172%
100%
266%
173%
100%
268%
174%
100%
270%
175%
100%
272%
176%
100%
274%
177%
100%
276%
178%
100%
278%
179%
100%
280%
180%
100%
282%
181%
100%
284%
182%
100%
286%
183%
100%
288%
184%
100%
290%
185%
100%
292%
186%
100%
294%
187%
100%
296%
188%
100%
298%
189%
100%
300%
190%
100%
302%
191%
100%
304%
192%
100%
306%
193%
100%
308%
194%
100%
310%
195%
100%
321%
200%
100%
332%
205%
100%
343%
210%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
1,200,000 บาท
354%
215%
100%
1,250,000 บาท
365%
220%
100%
1,300,000 บาท
376%
225%
100%
1,350,000 บาท
387%
230%
100%
1,400,000 บาท
398%
235%
100%
1,450,000 บาท
409%
240%
100%
1,500,000 บาท
420%
245%
100%
1,550,000 บาท
429%
250%
100%
1,600,000 บาท
438%
255%
100%
1,650,000 บาท
447%
260%
100%
1,700,000 บาท
456%
265%
100%
1,750,000 บาท
465%
270%
100%
1,800,000 บาท
474%
275%
100%
1,850,000 บาท
483%
280%
100%
1,900,000 บาท
492%
285%
100%
1,950,000 บาท
501%
290%
100%
2,000,000 บาท
510%
295%
100%
2,100,000 บาท
524%
305%
100%
2,200,000 บาท
538%
315%
100%
2,300,000 บาท
552%
325%
100%
2,400,000 บาท
566%
335%
100%
2,500,000 บาท
580%
345%
100%
2,600,000 บาท
592%
355%
100%
2,700,000 บาท
604%
365%
100%
2,800,000 บาท
616%
375%
100%
2,900,000 บาท
628%
385%
100%
3,000,000 บาท
640%
395%
100%
3,100,000 บาท
650%
405%
100%
3,200,000 บาท
660%
415%
100%
3,300,000 บาท
670%
425%
100%
3,400,000 บาท
680%
435%
100%
3,500,000 บาท
690%
445%
100%
3,600,000 บาท
700%
455%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
จานวนเงินเอาประกันภัย
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท
10,500,000 บาท
11,000,000 บาท
11,500,000 บาท
12,000,000 บาท
12,500,000 บาท
13,000,000 บาท
13,500,000 บาท
14,000,000 บาท
14,500,000 บาท
15,000,000 บาท
15,500,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
710%
465%
100%
720%
475%
100%
730%
485%
100%
740%
495%
100%
756%
515%
100%
772%
535%
100%
788%
555%
100%
804%
575%
100%
820%
595%
100%
836%
615%
100%
852%
635%
100%
868%
655%
100%
884%
675%
100%
900%
695%
100%
940%
745%
100%
980%
795%
100%
1020%
845%
100%
1060%
895%
100%
1100%
945%
100%
1140%
995%
100%
1180%
1045%
100%
1220%
1095%
100%
1260%
1145%
100%
1300%
1195%
100%
1340%
1245%
100%
1380%
1295%
100%
1420%
1345%
100%
1460%
1395%
100%
1500%
1445%
100%
1540%
1495%
100%
1580%
1545%
100%
1620%
1595%
100%
1660%
1645%
100%

238

ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
จานวนเงินเอาประกันภัย
16,000,000 บาท
16,500,000 บาท
17,000,000 บาท
17,500,000 บาท
18,000,000 บาท
18,500,000 บาท
19,000,000 บาท
19,500,000 บาท
20,000,000 บาท
20,500,000 บาท
21,000,000 บาท
21,500,000 บาท
22,000,000 บาท
22,500,000 บาท
23,000,000 บาท
23,500,000 บาท
24,000,000 บาท
24,500,000 บาท
25,000,000 บาท
25,500,000 บาท
26,000,000 บาท
26,500,000 บาท
27,000,000 บาท
27,500,000 บาท
28,000,000 บาท
28,500,000 บาท
29,000,000 บาท
29,500,000 บาท
30,000,000 บาท
31,000,000 บาท
32,000,000 บาท
33,000,000 บาท
35,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
1700%
1695%
100%
1740%
1745%
100%
1780%
1795%
100%
1820%
1845%
100%
1860%
1895%
100%
1900%
1945%
100%
1940%
1995%
100%
1980%
2045%
100%
2020%
2095%
100%
2060%
2145%
100%
2100%
2195%
100%
2140%
2245%
100%
2180%
2295%
100%
2220%
2345%
100%
2260%
2395%
100%
2300%
2445%
100%
2340%
2495%
100%
2380%
2545%
100%
2420%
2595%
100%
2460%
2645%
100%
2500%
2695%
100%
2540%
2745%
100%
2580%
2795%
100%
2620%
2845%
100%
2660%
2895%
100%
2700%
2945%
100%
2740%
2995%
100%
2780%
3045%
100%
2820%
3095%
100%
2900%
3195%
100%
2980%
3295%
100%
3060%
3395%
100%
3220%
3595%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
จานวนเงินเอาประกันภัย
36,000,000 บาท
37,000,000 บาท
38,000,000 บาท
39,000,000 บาท
40,000,000 บาท
41,000,000 บาท
42,000,000 บาท
43,000,000 บาท
44,000,000 บาท
45,000,000 บาท
46,000,000 บาท
47,000,000 บาท
48,000,000 บาท
49,000,000 บาท
50,000,000 บาท
51,000,000 บาท
52,000,000 บาท
53,000,000 บาท
54,000,000 บาท
55,000,000 บาท
56,000,000 บาท
57,000,000 บาท
58,000,000 บาท
59,000,000 บาท
60,000,000 บาท
กลุ่มรถยนต์
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
3300%
3695%
100%
3380%
3795%
100%
3460%
3895%
100%
3540%
3995%
100%
3620%
4095%
100%
3700%
4195%
100%
3780%
4295%
100%
3860%
4395%
100%
3940%
4495%
100%
4020%
4595%
100%
4100%
4695%
100%
4180%
4795%
100%
4260%
4895%
100%
4340%
4995%
100%
4420%
5095%
100%
4500%
5195%
100%
4580%
5295%
100%
4660%
5395%
100%
4740%
5495%
100%
4820%
5595%
100%
4900%
5695%
100%
4980%
5795%
100%
5060%
5895%
100%
5140%
5995%
100%
5220%
6095%
100%
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
140%
100%
100%
120%
100%
100%
110%
100%
100%
105%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)
ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส./ครั้ง
บจ./คน
200,000
1.0000
100,000
1.0000
400,000
1.0050
150,000
1.0045
600,000
1.0060
200,000
1.0055
800,000
1.0070
250,000
1.0065
1,000,000
1.0080
300,000
1.0075
1,500,000
1.0090
400,000
1.0085
2,000,000
1.0100
500,000
1.0095
2,500,000
1.0110
750,000
1.0105
3,000,000
1.0120
1,000,000
1.0110
3,500,000
1.0130
1,250,000
1.0115
4,000,000
1.0140
1,500,000
1.0120
4,500,000
1.0150
2,000,000
1.0125
5,000,000
1.0155
UNLIMITED
1.0130
6,000,000
1.0160
7,000,000
1.0165
8,000,000
1.0170
9,000,000
1.0175
10,000,000
1.0180
UNLIMITED
1.0185
ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

1.0000
1.0243
1.0330
1.0420
1.0510
1.0549
1.0591
1.0711
1.0753

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
100,000
1.0000
150,000
1.0120
200,000
1.0210
250,000
1.0270
300,000
1.0312
400,000
1.0618
500,000
1.0822
750,000
1.1074
1,000,000
1.1224

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0030
1.0050

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0070
1.0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นัง (ร สั 110 120)

ทส./ครั้ง
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0795
1.0837
1.0885
1.0924
1.0960
1.0996
1.1032
1.1068
1.1107
1.1400

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
1,250,000
1.1368
1,500,000
1.1518
2,000,000
1.1662
UNLIMITED
1.1900

บจ./ครั้ง

ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1.2. และ 3 รวมกัน
การคุ้มครอง ข้อ 4.
ผู้ขับขี่
3บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย1,000บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
ก. สาหรับรถรหัส 110
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
12
19
25
28
29
30
ข. สาหรับรถรหัส 120
จานวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน

50,000
50

100,000
90

200,000
110

4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

300,000
120

400,000
130

500,000
135
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
16,000
9,000
6,000
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
12,000
6,000
3,000
ตารางที่ 2 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ลักษณะการใช้รถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
การใช้ส่วนบุคคล
100%
100%
100%
การใช้เพื่อการพาณิชย์
120%
140%
160%
การใช้รับจ้างสาธารณะ
140%
170%
220%
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 20 ที่นั่ง
88%
85%
80%
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 40 ที่นั่ง
100%
100%
100%
เกินกว่า 40 ที่นั่ง
129%
160%
180%

28

อายุผู้ขับขี่
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
อายุ 18 ถึง 24 ปี
อายุ 25 ถึง 35 ปี
อายุ 36 ถึง 50 ปี
อายุเกิน 50 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
80%
80%
80%

อายุรถยนต์28
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
101%
100%
100%
103%
100%
100%
105%
100%
100%
107%
100%
100%
104%
100%
100%

คาสัง่ นายทะเบียนที่ 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 หน้า 2

243

ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230)
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์ เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
105%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
100%
92%
100%
100%
84%
100%
100%

จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
102%
100%
100%
104%
100%
100%
106%
100%
100%
108%
100%
100%
110%
100%
102%
112%
100%
104%
114%
100%
106%
116%
100%
108%
118%
100%
110%
120%
100%
112%
121%
100%
114%
122%
100%
116%
123%
100%
118%
124%
100%
120%
125%
100%
122%
126%
100%
124%
127%
100%
126%
128%
100%
128%
129%
100%
130%
130%
100%
132%
131%
100%
134%
132%
100%
136%
133%
100%
138%
134%
100%
140%
135%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
310,000 บาท
142%
136%
100%
320,000 บาท
144%
137%
100%
330,000 บาท
146%
138%
100%
340,000 บาท
148%
139%
100%
350,000 บาท
150%
140%
100%
360,000 บาท
152%
141%
100%
370,000 บาท
154%
142%
100%
380,000 บาท
156%
143%
100%
390,000 บาท
158%
144%
100%
400,000 บาท
160%
145%
100%
410,000 บาท
162%
146%
100%
420,000 บาท
164%
147%
100%
430,000 บาท
166%
148%
100%
440,000 บาท
168%
149%
100%
450,000 บาท
170%
150%
100%
460,000 บาท
172%
151%
100%
470,000 บาท
174%
152%
100%
480,000 บาท
176%
153%
100%
490,000 บาท
178%
154%
100%
500,000 บาท
180%
155%
100%
510,000 บาท
182%
156%
100%
520,000 บาท
184%
157%
100%
530,000 บาท
186%
158%
100%
540,000 บาท
188%
159%
100%
550,000 บาท
190%
160%
100%
560,000 บาท
192%
161%
100%
570,000 บาท
194%
162%
100%
580,000 บาท
196%
163%
100%
590,000 บาท
198%
164%
100%
600,000 บาท
200%
165%
100%
610,000 บาท
202%
166%
100%
620,000 บาท
204%
167%
100%
630,000 บาท
206%
168%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230
จานวนเงินเอาประกันภัย
640,000 บาท
650,000 บาท
660,000 บาท
670,000 บาท
680,000 บาท
690,000 บาท
700,000 บาท
710,000 บาท
720,000 บาท
730,000 บาท
740,000 บาท
750,000 บาท
760,000 บาท
770,000 บาท
780,000 บาท
790,000 บาท
800,000 บาท
810,000 บาท
820,000 บาท
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
208%
169%
100%
210%
170%
100%
212%
171%
100%
214%
172%
100%
216%
173%
100%
218%
174%
100%
220%
175%
100%
222%
176%
100%
224%
177%
100%
226%
178%
100%
228%
179%
100%
230%
180%
100%
232%
181%
100%
234%
182%
100%
236%
183%
100%
238%
184%
100%
240%
185%
100%
242%
186%
100%
244%
187%
100%
246%
188%
100%
248%
189%
100%
250%
190%
100%
252%
191%
100%
254%
192%
100%
256%
193%
100%
258%
194%
100%
260%
195%
100%
262%
196%
100%
264%
197%
100%
266%
198%
100%
268%
199%
100%
270%
200%
100%
272%
201%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230
จานวนเงินเอาประกันภัย
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท
1,800,000 บาท
1,850,000 บาท
1,900,000 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
2,100,000 บาท
2,200,000 บาท
2,300,000 บาท
2,400,000 บาท
2,500,000 บาท
2,600,000 บาท
2,700,000 บาท
2,800,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
274%
202%
100%
276%
203%
100%
278%
204%
100%
280%
205%
100%
287%
210%
100%
294%
215%
100%
301%
220%
100%
308%
225%
100%
315%
230%
100%
322%
235%
100%
329%
240%
100%
336%
245%
100%
343%
250%
100%
350%
255%
100%
357%
260%
100%
364%
265%
100%
371%
270%
100%
378%
275%
100%
385%
280%
100%
392%
285%
100%
399%
290%
100%
406%
295%
100%
413%
300%
100%
420%
305%
100%
434%
325%
100%
448%
345%
100%
462%
365%
100%
476%
385%
100%
490%
405%
100%
504%
425%
100%
518%
445%
100%
532%
465%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230)
จานวนเงินเอาประกันภัย
2,900,000 บาท
3,000,000 บาท
3,100,000 บาท
3,200,000 บาท
3,300,000 บาท
3,400,000 บาท
3,500,000 บาท
3,600,000 บาท
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
546%
485%
100%
560%
505%
100%
574%
525%
100%
588%
545%
100%
602%
565%
100%
616%
585%
100%
630%
605%
100%
644%
625%
100%
658%
645%
100%
672%
665%
100%
686%
685%
100%
700%
705%
100%
728%
745%
100%
756%
785%
100%
784%
825%
100%
812%
865%
100%
840%
905%
100%
868%
945%
100%
896%
985%
100%
924%
1025%
100%
952%
1065%
100%
980%
1105%
100%
1050%
1205%
100%
1120%
1305%
100%
1190%
1405%
100%
1260%
1505%
100%
1330%
1605%
100%
1400%
1705%
100%
1470%
1805%
100%
1540%
1905%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230
ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
บจ /คน
200,000
1 0000
100,000
1 0000
400,000
1 0050
150,000
1 0045
600,000
1 0060
200,000
1 0055
800,000
1 0070
250,000
1 0065
1,000,000
1 0080
300,000
1 0075
1,500,000
1 0090
400,000
1 0085
2,000,000
1 0100
500,000
1 0095
2,500,000
1 0110
750,000
1 0105
3,000,000
1 0120
1,000,000
1 0110
3,500,000
1 0130
1,250,000
1 0115
4,000,000
1 0140
1,500,000
1 0120
4,500,000
1 0150
2,000,000
1 0125
5,000,000
1 0155
UNLIMITED
1 0130
6,000,000
1 0160
7,000,000
1 0165
8,000,000
1 0170
9,000,000
1 0175
10,000,000
1 0180
UNLIMITED
1 0185

ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000

1 0000
1 1738
1 2515
1 3293
1 4070
1 4806
1 5543
1 6172

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ /คน
100,000
1 0000
150,000
1 0020
200,000
1 0040
250,000
1 0056
300,000
1 0081
400,000
1 0220
500,000
1 0296
750,000
1 0411

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0030
1 0050

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0070
1 0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ยสาร ร สั 210 220 230)
ประกันภัยประเภท 2 และ 3
ทส /ครั้ง
บจ /คน
3,000,000
1 6568
1,000,000
1 0515
3,500,000
1 6965
1,250,000
1 0580
4,000,000
1 7361
1,500,000
1 0645
4,500,000
1 7757
2,000,000
1 0709
5,000,000
1 8153
UNLIMITED
1 0709
6,000,000
1 8513
7,000,000
1 8873
8,000,000
1 9233
9,000,000
1 9593
10,000,000
1 9953
UNLIMITED
2 0700

บจ /ครั้ง

ตารางที่ 4 อัตราเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4 1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย 01): อัตราเบีย้ ประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1 ,2 และ 3 รวมกัน
การคุ้มครอง ข้อ 4
ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1 50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4 2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร ย 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
ก สาหรับรถรหัส 210
จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000
100,000
200,000
300,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
30
50
70
85
ข สาหรับรถรหัส 220 230
จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000
100,000
200,000
300,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
50
90
110
120
4 3 การคุม้ ครองการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร ย 03)
อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0 5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

400,000
100

500,000
105

400,000
130

500,000
135
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
17,000
9,000
6,500
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
13,000
6,000
3,500
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ลักษณะการใช้รถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
การใช้เพื่อการพาณิชย์
100%
100%
100%
การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
127%
142%
150%
ขนาดรถยนต์
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 4 ตัน
เกิน 4 ตัน ถึง 12 ตัน
เกิน 12 ตัน

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
92%
89%
85%
100%
100%
100%
116%
136%
150%

อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
105%
100%
100%
108%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
108%
100%
100%
105%
100%
100%
104%
100%
100%
102%
100%
100%
98%
100%
100%
95%
100%
100%

จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
100%
101%
100%
100%
102%
100%
100%
103%
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
90,000 บาท
100%
100%
104%
100,000 บาท
100%
100%
105%
110,000 บาท
100%
102%
106%
120,000 บาท
100%
104%
107%
130,000 บาท
100%
106%
108%
140,000 บาท
100%
108%
109%
150,000 บาท
100%
110%
110%
160,000 บาท
100%
112%
111%
170,000 บาท
100%
114%
112%
180,000 บาท
100%
116%
113%
190,000 บาท
100%
118%
114%
200,000 บาท
100%
120%
115%
210,000 บาท
100%
122%
116%
220,000 บาท
100%
124%
117%
230,000 บาท
100%
126%
118%
240,000 บาท
100%
128%
119%
250,000 บาท
100%
130%
120%
260,000 บาท
100%
132%
121%
270,000 บาท
100%
134%
122%
280,000 บาท
100%
136%
123%
290,000 บาท
100%
138%
124%
300,000 บาท
100%
140%
125%
310,000 บาท
100%
142%
126%
320,000 บาท
100%
144%
127%
330,000 บาท
100%
146%
128%
340,000 บาท
100%
148%
129%
350,000 บาท
100%
150%
130%
360,000 บาท
100%
152%
131%
370,000 บาท
100%
154%
132%
380,000 บาท
100%
156%
133%
390,000 บาท
100%
158%
134%
400,000 บาท
100%
160%
135%
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
410,000 บาท
100%
162%
136%
420,000 บาท
100%
164%
137%
430,000 บาท
100%
166%
138%
440,000 บาท
100%
168%
139%
450,000 บาท
100%
170%
140%
460,000 บาท
100%
172%
141%
470,000 บาท
100%
174%
142%
480,000 บาท
100%
176%
143%
490,000 บาท
100%
178%
144%
500,000 บาท
100%
180%
145%
510,000 บาท
100%
182%
146%
520,000 บาท
100%
184%
147%
530,000 บาท
100%
186%
148%
540,000 บาท
100%
188%
149%
550,000 บาท
100%
190%
150%
560,000 บาท
100%
192%
151%
570,000 บาท
100%
194%
152%
580,000 บาท
100%
196%
153%
590,000 บาท
100%
198%
154%
600,000 บาท
100%
200%
155%
610,000 บาท
100%
202%
156%
620,000 บาท
100%
204%
157%
630,000 บาท
100%
206%
158%
640,000 บาท
100%
208%
159%
650,000 บาท
100%
210%
160%
660,000 บาท
100%
212%
161%
670,000 บาท
100%
214%
162%
680,000 บาท
100%
216%
163%
690,000 บาท
100%
218%
164%
700,000 บาท
100%
220%
165%
710,000 บาท
100%
222%
166%
720,000 บาท
100%
224%
167%
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
730,000 บาท
100%
226%
168%
740,000 บาท
100%
228%
169%
750,000 บาท
100%
230%
170%
760,000 บาท
100%
232%
171%
770,000 บาท
100%
234%
172%
780,000 บาท
100%
236%
173%
790,000 บาท
100%
238%
174%
800,000 บาท
100%
240%
175%
810,000 บาท
100%
242%
176%
820,000 บาท
100%
244%
177%
830,000 บาท
100%
246%
178%
840,000 บาท
100%
248%
179%
850,000 บาท
100%
250%
180%
860,000 บาท
100%
252%
181%
870,000 บาท
100%
254%
182%
880,000 บาท
100%
256%
183%
890,000 บาท
100%
258%
184%
900,000 บาท
100%
260%
185%
910,000 บาท
100%
262%
186%
920,000 บาท
100%
264%
187%
930,000 บาท
100%
266%
188%
940,000 บาท
100%
268%
189%
950,000 บาท
100%
270%
190%
960,000 บาท
100%
272%
191%
970,000 บาท
100%
274%
192%
980,000 บาท
100%
276%
193%
990,000 บาท
100%
278%
194%
1,000,000 บาท
100%
280%
195%
1,050,000 บาท
100%
288%
200%
1,100,000 บาท
100%
296%
205%
1,150,000 บาท
100%
304%
210%
1,200,000 บาท
100%
312%
215%
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
1,250,000 บาท
100%
320%
220%
1,300,000 บาท
100%
328%
225%
1,350,000 บาท
100%
336%
230%
1,400,000 บาท
100%
344%
235%
1,450,000 บาท
100%
352%
240%
1,500,000 บาท
100%
360%
245%
1,550,000 บาท
100%
368%
250%
1,600,000 บาท
100%
376%
255%
1,650,000 บาท
100%
384%
260%
1,700,000 บาท
100%
392%
265%
1,750,000 บาท
100%
400%
270%
1,800,000 บาท
100%
408%
275%
1,850,000 บาท
100%
416%
280%
1,900,000 บาท
100%
424%
285%
1,950,000 บาท
100%
432%
290%
2,000,000 บาท
100%
440%
295%
2,100,000 บาท
100%
452%
305%
2,200,000 บาท
100%
464%
315%
2,300,000 บาท
100%
476%
325%
2,400,000 บาท
100%
488%
335%
2,500,000 บาท
100%
500%
345%
2,600,000 บาท
100%
512%
355%
2,700,000 บาท
100%
524%
365%
2,800,000 บาท
100%
536%
375%
2,900,000 บาท
100%
548%
385%
3,000,000 บาท
100%
560%
395%
3,100,000 บาท
100%
572%
405%
3,200,000 บาท
100%
584%
415%
3,300,000 บาท
100%
596%
425%
3,400,000 บาท
100%
608%
435%
3,500,000 บาท
100%
620%
445%
3,600,000 บาท
100%
632%
455%
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)
จานวนเงินเอาประกันภัย
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
644%
465%
100%
656%
475%
100%
668%
485%
100%
680%
495%
100%
704%
515%
100%
728%
535%
100%
752%
555%
100%
776%
575%
100%
800%
595%
100%
824%
615%
100%
848%
635%
100%
872%
655%
100%
896%
675%
100%
920%
695%
100%
980%
745%
100%
1040%
795%
100%
1100%
845%
100%
1160%
895%
100%
1220%
945%
100%
1280%
995%
100%
1340%
1045%
100%
1400%
1095%

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
110%
115%
120%

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส./ครั้ง
บจ./คน
200,000
1.0000
100,000
1.0000
400,000
1.0050
150,000
1.0045
600,000
1.0060
200,000
1.0055

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0030
1.0050
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)

ทส./ครั้ง
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0070
1.0080
1.0090
1.0100
1.0110
1.0120
1.0130
1.0140
1.0150
1.0155
1.0160
1.0165
1.0170
1.0175
1.0180
1.0185

ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000

1.0000
1.0251
1.0343
1.0436
1.0529
1.0589
1.0649
1.0780
1.1280
1.2030
1.2780
1.3530

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
บจ./คน
250,000
1.0065
300,000
1.0075
400,000
1.0085
500,000
1.0095
750,000
1.0105
1,000,000
1.0110
1,250,000
1.0115
1,500,000
1.0120
2,000,000
1.0125
UNLIMITED
1.0130

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
100,000
1.0000
150,000
1.0080
200,000
1.0095
250,000
1.0110
300,000
1.0124
400,000
1.0138
500,000
1.0152
750,000
1.0178
1,000,000
1.0204
1,250,000
1.0230
1,500,000
1.0256
2,000,000
1.0286

บจ./ครั้ง

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0070
1.0100

257

ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์บรร ุก ร สั 320 340)

ทส./ครั้ง
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.4280
1.5780
1.7280
1.8780
2.0280
2.1780
2.4780

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
UNLIMITED
1.0400

บจ./ครั้ง

ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3 รวมกัน
การคุ้มครอง ข้อ 4.
ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาทต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาทต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 320 340
จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่คน
50
90
110
120
130
135
4.3การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน29
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
31,000
21,000
17,500
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
23,000
14,000
10,000
ตารางที่ 2 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 8 ตัน
89%
89%
85%
เกิน 8 ตัน
100%
100%
100%
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ
110%
115%
120%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
105%
100%
100%
108%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%

จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
101%
101%
100%
102%
102%
100%
103%
103%
100%

29

คาสัง่ นายทะเบียนที่ 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสาหรับ
รถยนต์ลากจูง (รหัส 420) สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 หน้า 1 และ หน้า 2
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420
จานวนเงินเอาประกันภัย
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท
310,000 บาท
320,000 บาท
330,000 บาท
340,000 บาท
350,000 บาท
360,000 บาท
370,000 บาท
380,000 บาท
390,000 บาท
400,000 บาท
410,000 บาท
420,000 บาท
430,000 บาท
440,000 บาท
450,000 บาท
460,000 บาท
470,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
104%
104%
100%
105%
105%
100%
106%
106%
100%
107%
107%
100%
108%
108%
100%
109%
109%
100%
110%
110%
100%
111%
111%
100%
112%
112%
100%
113%
113%
100%
114%
114%
100%
115%
115%
100%
116%
116%
100%
117%
117%
100%
118%
118%
100%
119%
119%
100%
120%
120%
100%
121%
121%
100%
122%
122%
100%
123%
123%
100%
124%
124%
100%
125%
125%
100%
126%
126%
100%
127%
127%
100%
128%
128%
100%
129%
129%
100%
130%
130%
100%
131%
131%
100%
132%
132%
100%
133%
133%
100%
134%
134%
100%
135%
135%
100%
136%
136%
100%
137%
137%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420)
จานวนเงินเอาประกันภัย
480,000 บาท
490,000 บาท
500,000 บาท
510,000 บาท
520,000 บาท
530,000 บาท
540,000 บาท
550,000 บาท
560,000 บาท
570,000 บาท
580,000 บาท
590,000 บาท
600,000 บาท
610,000 บาท
620,000 บาท
630,000 บาท
640,000 บาท
650,000 บาท
660,000 บาท
670,000 บาท
680,000 บาท
690,000 บาท
700,000 บาท
710,000 บาท
720,000 บาท
730,000 บาท
740,000 บาท
750,000 บาท
760,000 บาท
770,000 บาท
780,000 บาท
790,000 บาท
800,000 บาท
810,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
138%
138%
100%
139%
139%
100%
140%
140%
100%
141%
141%
100%
142%
142%
100%
143%
143%
100%
144%
144%
100%
145%
145%
100%
146%
146%
100%
147%
147%
100%
148%
148%
100%
149%
149%
100%
150%
150%
100%
151%
151%
100%
152%
152%
100%
153%
153%
100%
154%
154%
100%
155%
155%
100%
156%
156%
100%
157%
157%
100%
158%
158%
100%
159%
159%
100%
160%
160%
100%
161%
161%
100%
162%
162%
100%
163%
163%
100%
164%
164%
100%
165%
165%
100%
166%
166%
100%
167%
167%
100%
168%
168%
100%
169%
169%
100%
170%
170%
100%
171%
171%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420
จานวนเงินเอาประกันภัย
820,000 บาท
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
172%
172%
100%
173%
173%
100%
174%
174%
100%
175%
175%
100%
176%
176%
100%
177%
177%
100%
178%
178%
100%
179%
179%
100%
180%
180%
100%
181%
181%
100%
182%
182%
100%
183%
183%
100%
184%
184%
100%
185%
185%
100%
186%
186%
100%
187%
187%
100%
188%
188%
100%
189%
189%
100%
190%
190%
100%
195%
193%
100%
200%
196%
100%
205%
199%
100%
210%
202%
100%
215%
205%
100%
220%
208%
100%
225%
211%
100%
230%
214%
100%
235%
217%
100%
240%
220%
100%
245%
223%
100%
250%
226%
100%
255%
229%
100%
260%
232%
100%
265%
235%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,800,000 บาท
1,850,000 บาท
1,900,000 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
2,100,000 บาท
2,200,000 บาท
2,300,000 บาท
2,400,000 บาท
2,500,000 บาท
2,600,000 บาท
2,700,000 บาท
2,800,000 บาท
2,900,000 บาท
3,000,000 บาท
3,100,000 บาท
3,200,000 บาท
3,300,000 บาท
3,400,000 บาท
3,500,000 บาท
3,600,000 บาท
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
270%
238%
100%
275%
241%
100%
280%
244%
100%
285%
247%
100%
290%
250%
100%
298%
255%
100%
306%
260%
100%
314%
265%
100%
322%
270%
100%
330%
275%
100%
338%
280%
100%
346%
285%
100%
354%
290%
100%
362%
295%
100%
370%
300%
100%
378%
305%
100%
386%
310%
100%
394%
315%
100%
402%
320%
100%
410%
325%
100%
418%
330%
100%
426%
335%
100%
434%
340%
100%
442%
345%
100%
450%
350%
100%
466%
360%
100%
482%
370%
100%
498%
380%
100%
514%
390%
100%
530%
400%
100%
546%
410%
100%
562%
420%
100%
578%
430%
100%
594%
440%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420)
จานวนเงินเอาประกันภัย
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
610%
450%
100%
650%
475%
100%
690%
500%
100%
730%
525%
100%
770%
550%
100%
810%
575%
100%
850%
600%
100%
890%
625%
100%
930%
650%
100%

ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
บจ /คน
200,000
1 0000
100,000
1 0000
400,000
1 0370
150,000
1 0045
600,000
1 0542
200,000
1 0055
800,000
1 0715
250,000
1 0065
1,000,000
1 0888
300,000
1 0075
1,500,000
1 1034
400,000
1 0085
2,000,000
1 1181
500,000
1 0095
2,500,000
1 1317
750,000
1 0105
3,000,000
1 1410
1,000,000
1 0110
3,500,000
1 1503
1,250,000
1 0115
4,000,000
1 1595
1,500,000
1 0120
4,500,000
1 1688
2,000,000
1 0125
5,000,000
1 1781
UNLIMITED
1 0130
6,000,000
1 1858
7,000,000
1 1936
8,000,000
1 2013
9,000,000
1 2090
10,000,000
1 2168
UNLIMITED
1 2168

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0030
1 0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์ ากจูง ร สั 420)

ทส /ครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ /คน
100,000
1 0000
150,000
1 0001
200,000
1 0001
250,000
1 0002
300,000
1 0003
400,000
1 0005
500,000
1 0007
750,000
1 0011
1,000,000
1 0020
1,250,000
1 0021
1,500,000
1 0023
2,000,000
1 0024
UNLIMITED
1 0026

200,000
1 0000
400,000
1 0331
600,000
1 0486
800,000
1 0641
1,000,000
1 0796
1,500,000
1 0927
2,000,000
1 1058
2,500,000
1 1181
3,000,000
1 1264
3,500,000
1 1347
4,000,000
1 1430
4,500,000
1 1513
5,000,000
1 1596
6,000,000
1 1665
7,000,000
1 1734
8,000,000
1 1804
9,000,000
1 1873
10,000,000
1 1943
UNLIMITED
1 2100
ตารางที่ 4 อัตราเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0070
1 0100

4 1 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (ร ย 01): อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1 2 และ 3 รวมกัน
การคุ้มครองข้อ 4
ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย1,000 บาท
50 บาทต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1 50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100บาท
4 2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร ย 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000
100,000
200,000
300,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
50
90
110
120
4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร ย 03)
อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0 5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

400,000
130

500,000
135
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
18,000
10,000
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
13,000
7,000

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
7,000
4,000

ตารางที่ 2 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ลักษณะการใช้รถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2
การใช้เพื่อการพาณิชย์
100%
100%
การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
116%
114%

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
127%

ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 30 ตัน
100%
100%
100%
เกิน 30 ตัน
100%
100%
100%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3 ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2
100%
100%
102%
101%
104%
102%
106%
103%
108%
104%
118%
109%
120%
110%
122%
111%

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
170,000 บาท
124%
112%
100%
180,000 บาท
126%
113%
100%
190,000 บาท
128%
114%
100%
200,000 บาท
130%
115%
100%
210,000 บาท
132%
116%
100%
220,000 บาท
134%
117%
100%
230,000 บาท
136%
118%
100%
240,000 บาท
138%
119%
100%
250,000 บาท
140%
120%
100%
260,000 บาท
142%
121%
100%
270,000 บาท
144%
122%
100%
280,000 บาท
146%
123%
100%
290,000 บาท
148%
124%
100%
300,000 บาท
150%
125%
100%
310,000 บาท
151%
126%
100%
320,000 บาท
152%
127%
100%
330,000 บาท
153%
128%
100%
340,000 บาท
154%
129%
100%
350,000 บาท
155%
130%
100%
360,000 บาท
156%
131%
100%
370,000 บาท
157%
132%
100%
380,000 บาท
158%
133%
100%
390,000 บาท
159%
134%
100%
400,000 บาท
160%
135%
100%
410,000 บาท
161%
136%
100%
420,000 บาท
162%
137%
100%
430,000 บาท
163%
138%
100%
440,000 บาท
164%
139%
100%
450,000 บาท
165%
140%
100%
460,000 บาท
166%
141%
100%
470,000 บาท
167%
142%
100%
480,000 บาท
168%
143%
100%
490,000 บาท
169%
144%
100%
500,000 บาท
170%
145%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
510,000 บาท
171%
146%
100%
520,000 บาท
172%
147%
100%
530,000 บาท
173%
148%
100%
540,000 บาท
174%
149%
100%
550,000 บาท
175%
150%
100%
560,000 บาท
176%
151%
100%
570,000 บาท
177%
152%
100%
580,000 บาท
178%
153%
100%
590,000 บาท
179%
154%
100%
600,000 บาท
180%
155%
100%
610,000 บาท
181%
156%
100%
620,000 บาท
182%
157%
100%
630,000 บาท
183%
158%
100%
640,000 บาท
184%
159%
100%
650,000 บาท
185%
160%
100%
660,000 บาท
186%
161%
100%
670,000 บาท
187%
162%
100%
680,000 บาท
188%
163%
100%
690,000 บาท
189%
164%
100%
700,000 บาท
190%
165%
100%
710,000 บาท
191%
166%
100%
720,000 บาท
192%
167%
100%
730,000 บาท
193%
168%
100%
740,000 บาท
194%
169%
100%
750,000 บาท
195%
170%
100%
760,000 บาท
196%
171%
100%
770,000 บาท
197%
172%
100%
780,000 บาท
198%
173%
100%
790,000 บาท
199%
174%
100%
800,000 บาท
200%
175%
100%
810,000 บาท
201%
176%
100%
820,000 บาท
202%
177%
100%
830,000 บาท
203%
178%
100%
840,000 บาท
204%
179%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
850,000 บาท
205%
180%
100%
860,000 บาท
206%
181%
100%
870,000 บาท
207%
182%
100%
880,000 บาท
208%
183%
100%
890,000 บาท
209%
184%
100%
900,000 บาท
210%
185%
100%
910,000 บาท
211%
186%
100%
920,000 บาท
212%
187%
100%
930,000 บาท
213%
188%
100%
940,000 บาท
214%
189%
100%
950,000 บาท
215%
190%
100%
960,000 บาท
216%
191%
100%
970,000 บาท
217%
192%
100%
980,000 บาท
218%
193%
100%
990,000 บาท
219%
194%
100%
1,000,000 บาท
220%
195%
100%
1,050,000 บาท
223%
200%
100%
1,100,000 บาท
226%
205%
100%
1,150,000 บาท
229%
210%
100%
1,200,000 บาท
232%
215%
100%
1,250,000 บาท
235%
220%
100%
1,300,000 บาท
238%
225%
100%
1,350,000 บาท
241%
230%
100%
1,400,000 บาท
244%
235%
100%
1,450,000 บาท
247%
240%
100%
1,500,000 บาท
250%
245%
100%
1,500,000 บาท
250%
245%
100%
1,550,000 บาท
253%
250%
100%
1,600,000 บาท
256%
255%
100%
1,650,000 บาท
259%
260%
100%
1,700,000 บาท
262%
265%
100%
1,750,000 บาท
265%
270%
100%
1,800,000 บาท
268%
275%
100%
1,850,000 บาท
271%
280%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
1,900,000 บาท
274%
285%
100%
1,950,000 บาท
277%
290%
100%
2,000,000 บาท
280%
295%
100%
2,100,000 บาท
290%
305%
100%
2,200,000 บาท
300%
315%
100%
2,300,000 บาท
310%
325%
100%
2,400,000 บาท
320%
335%
100%
2,500,000 บาท
330%
345%
100%
2,600,000 บาท
340%
355%
100%
2,700,000 บาท
350%
365%
100%
2,800,000 บาท
360%
375%
100%
2,900,000 บาท
370%
385%
100%
3,000,000 บาท
380%
395%
100%
3,100,000 บาท
390%
405%
100%
3,200,000 บาท
400%
415%
100%
3,300,000 บาท
410%
425%
100%
3,400,000 บาท
420%
435%
100%
3,500,000 บาท
430%
445%
100%
3,600,000 บาท
440%
455%
100%
3,700,000 บาท
450%
465%
100%
3,800,000 บาท
460%
475%
100%
3,900,000 บาท
470%
485%
100%
4,000,000 บาท
480%
495%
100%
4,200,000 บาท
500%
515%
100%
4,400,000 บาท
520%
535%
100%
4,600,000 บาท
540%
555%
100%
4,800,000 บาท
560%
575%
100%
5,000,000 บาท
580%
595%
100%
5,200,000 บาท
600%
615%
100%
5,400,000 บาท
620%
635%
100%
5,600,000 บาท
640%
655%
100%
5,800,000 บาท
660%
675%
100%
6,000,000 บาท
680%
695%
100%
6,500,000 บาท
730%
745%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
7,000,000 บาท
780%
795%
100%
7,500,000 บาท
830%
845%
100%
8,000,000 บาท
880%
895%
100%
8,500,000 บาท
930%
945%
100%
9,000,000 บาท
980%
995%
100%
9,500,000 บาท
1030%
1045%
100%
10,000,000 บาท
1080%
1095%
100%
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ
110%
115%
120%
ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
บจ /คน
200,000
1 0000
100,000
1 0000
400,000
1 0126
150,000
1 0045
600,000
1 0178
200,000
1 0055
800,000
1 0229
250,000
1 0065
1,000,000
1 0280
300,000
1 0075
1,500,000
1 0330
400,000
1 0085
2,000,000
1 0381
500,000
1 0095
2,500,000
1 0417
750,000
1 0105
3,000,000
1 0435
1,000,000
1 0110
3,500,000
1 0454
1,250,000
1 0115
4,000,000
1 0473
1,500,000
1 0120
4,500,000
1 0492
2,000,000
1 0125
5,000,000
1 0510
UNLIMITED
1 0130
6,000,000
1 0541
7,000,000
1 0571
8,000,000
1 0602
9,000,000
1 0633
10,000,000
1 0663
UNLIMITED
1 0723

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0030
1 0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพ่วง ร สั 520 540

ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1 0000
1 0438
1 0615
1 0793
1 0970
1 1145
1 1319
1 1444
1 1509
1 1574
1 1639
1 1704
1 1769
1 1874
1 1980
1 2086
1 2192
1 2298
1 2510

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ /คน
100,000
1 0000
150,000
1 0160
200,000
1 0190
250,000
1 0220
300,000
1 0248
400,000
1 0276
500,000
1 0304
750,000
1 0356
1,000,000
1 0408
1,250,000
1 0460
1,500,000
1 0512
2,000,000
1 0572
UNLIMITED
1 0632

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0070
1 0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
2,500
1,400
1,100
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
1,500
1,200
900
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ลักษณะการใช้รถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
การใช้ส่วนบุคคล
100%
100%
100%
การใช้เพื่อการพาณิชย์
136%
141%
150%
การใช้รับจ้างสาธารณะ
136%
141%
150%
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 110 C.C.
86%
92%
90%
เกิน 110 C.C.
100%
100%
100%
อายุผู้ขับขี่
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
100%
100%
100%
ผู้ขับขี่ 2 คน อายุ 18 ถึง 24 ปี
95%
95%
95%
ผู้ขับขี่ 2 คน อายุ 25 ถึง 35 ปี
90%
90%
90%
ผู้ขับขี่ 2 คน อายุ 36 ถึง 50 ปี
80%
80%
80%
ผู้ขับขี่ 2 คน อายุเกิน 50 ปี
85%
85%
85%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
105%
100%
100%
108%
100%
100%
110%
100%
100%
110%
100%
100%
108%
100%
100%
105%
100%
100%
104%
100%
100%
102%
100%
100%
98%
100%
100%
95%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
5,000 บาท
100%
100%
100%
10,000 บาท
103%
103%
100%
15,000 บาท
105%
105%
100%
20,000 บาท
108%
108%
100%
25,000 บาท
111%
110%
100%
30,000 บาท
113%
113%
100%
35,000 บาท
116%
115%
100%
40,000 บาท
118%
118%
100%
45,000 บาท
121%
120%
100%
50,000 บาท
124%
123%
100%
55,000 บาท
126%
125%
100%
60,000 บาท
129%
128%
100%
65,000 บาท
131%
130%
100%
70,000 บาท
134%
133%
100%
75,000 บาท
136%
135%
100%
80,000 บาท
137%
138%
100%
85,000 บาท
139%
141%
100%
90,000 บาท
141%
143%
100%
95,000 บาท
143%
146%
100%
100,000 บาท
145%
148%
100%
105,000 บาท
147%
151%
100%
110,000 บาท
149%
153%
100%
115,000 บาท
150%
156%
100%
120,000 บาท
152%
158%
100%
125,000 บาท
154%
161%
100%
130,000 บาท
156%
163%
100%
135,000 บาท
158%
166%
100%
140,000 บาท
160%
168%
100%
145,000 บาท
162%
171%
100%
150,000 บาท
163%
174%
100%
155,000 บาท
165%
176%
100%
160,000 บาท
167%
179%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
165,000 บาท
169%
181%
100%
170,000 บาท
171%
184%
100%
175,000 บาท
173%
186%
100%
180,000 บาท
175%
189%
100%
185,000 บาท
176%
191%
100%
190,000 บาท
178%
194%
100%
195,000 บาท
180%
196%
100%
200,000 บาท
182%
199%
100%
210,000 บาท
186%
204%
100%
220,000 บาท
189%
209%
100%
230,000 บาท
193%
214%
100%
240,000 บาท
197%
219%
100%
250,000 บาท
201%
224%
100%
260,000 บาท
204%
229%
100%
270,000 บาท
208%
234%
100%
280,000 บาท
212%
239%
100%
290,000 บาท
215%
244%
100%
300,000 บาท
219%
250%
100%
310,000 บาท
223%
255%
100%
320,000 บาท
227%
260%
100%
330,000 บาท
230%
265%
100%
340,000 บาท
234%
270%
100%
350,000 บาท
238%
275%
100%
360,000 บาท
241%
280%
100%
370,000 บาท
245%
285%
100%
380,000 บาท
249%
290%
100%
390,000 บาท
253%
295%
100%
400,000 บาท
256%
300%
100%
410,000 บาท
260%
305%
100%
420,000 บาท
264%
310%
100%
430,000 บาท
267%
315%
100%
440,000 บาท
271%
321%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
450,000 บาท
275%
326%
100%
460,000 บาท
278%
331%
100%
470,000 บาท
282%
336%
100%
480,000 บาท
286%
341%
100%
490,000 บาท
290%
346%
100%
500,000 บาท
293%
351%
100%
520,000 บาท
301%
361%
100%
540,000 บาท
308%
371%
100%
560,000 บาท
316%
381%
100%
580,000 บาท
323%
392%
100%
600,000 บาท
330%
402%
100%
620,000 บาท
338%
412%
100%
640,000 บาท
345%
422%
100%
660,000 บาท
353%
432%
100%
680,000 บาท
360%
442%
100%
700,000 บาท
368%
452%
100%
720,000 บาท
375%
462%
100%
740,000 บาท
382%
473%
100%
760,000 บาท
390%
483%
100%
780,000 บาท
397%
493%
100%
800,000 บาท
405%
503%
100%
820,000 บาท
412%
513%
100%
840,000 บาท
420%
523%
100%
860,000 บาท
427%
533%
100%
880,000 บาท
434%
544%
100%
900,000 บาท
442%
554%
100%
920,000 บาท
449%
564%
100%
940,000 บาท
457%
574%
100%
960,000 บาท
464%
584%
100%
980,000 บาท
471%
594%
100%
1,000,000 บาท
479%
604%
100%
1,050,000 บาท
497%
630%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
1,100,000 บาท
516%
655%
100%
1,150,000 บาท
535%
680%
100%
1,200,000 บาท
553%
706%
100%
1,250,000 บาท
572%
731%
100%
1,300,000 บาท
590%
757%
100%
1,350,000 บาท
609%
782%
100%
1,400,000 บาท
627%
807%
100%
1,450,000 บาท
646%
833%
100%
1,500,000 บาท
664%
858%
100%
1,550,000 บาท
683%
883%
100%
1,600,000 บาท
702%
909%
100%
1,650,000 บาท
720%
934%
100%
1,700,000 บาท
739%
959%
100%
1,750,000 บาท
757%
985%
100%
1,800,000 บาท
776%
1010%
100%
1,850,000 บาท
794%
1035%
100%
1,900,000 บาท
813%
1061%
100%
1,950,000 บาท
832%
1086%
100%
2,000,000 บาท
850%
1111%
100%
ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส./ครั้ง
บจ./คน
200,000
1.0000
100,000
1.0000
400,000
1.0100
150,000
1.0090
600,000
1.0120
200,000
1.0110
800,000
1.0140
250,000
1.0130
1,000,000
1.0160
300,000
1.0150
1,500,000
1.0180
400,000
1.0170
2,000,000
1.0200
500,000
1.0190
2,500,000
1.0220
750,000
1.0210
3,000,000
1.0240
1,000,000
1.0220

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0030
1.0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)

ทส./ครั้ง
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0260
1.0280
1.0300
1.0310
1.0320
1.0330
1.0340
1.0350
1.0360
1.0370

ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0000
1.1000
1.1150
1.1300
1.1450
1.1750
1.2050
1.2350
1.2650
1.2950
1.3200
1.3450
1.3700
1.4100
1.4500
1.4900
1.5200
1.5500
1.5800

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
บจ./คน
1,250,000
1.0230
1,500,000
1.0240
2,000,000
1.0250
UNLIMITED
1.0260

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
100,000
1.0000
150,000
1.0800
200,000
1.0950
250,000
1.1100
300,000
1.1240
400,000
1.1380
500,000
1.1520
750,000
1.1780
1,000,000
1.2040
1,250,000
1.2300
1,500,000
1.2560
2,000,000
1.2860
UNLIMITED
1.3160

บจ./ครั้ง

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0070
1.0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ (ร สั 610 620 630)
ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01): อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3 รวมกัน

การคุ้มครอง ข้อ 4.

ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 610 620 630
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000
100,000
200,000
300,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
120
170
210
240
4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

400,000
260

500,000
270
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
21,600
10,000
7,000
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า
14,400
7,000
4,000
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 1000 C.C.
96%
94%
90%
เกิน 1000 C.C. ถึง 2000 C.C.
100%
100%
100%
เกิน 2000 C.C.
102%
103%
105%
อายุรถยนต์30
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
110%
100%
100%
132%
100%
100%
126%
100%
100%
126%
100%
100%
124%
100%
100%
123%
100%
100%
112%
100%
100%
108%
100%
100%
106%
100%
100%
86%
100%
100%

จานวนเงินเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3

50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท

30

100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
114%

100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%

คาสั่งนายทะเบียนที่ 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพักดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 หน้า 3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
จานวนเงินเอาประกันภัย
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000
390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
116%
118%
120%
122%
124%
126%
128%
130%
132%
134%
136%
138%
140%
142%
144%
146%
148%
150%
152%
154%
156%
158%
160%
162%
164%
166%
168%
170%
172%
174%
176%
178%

108%
109%
110%
111%
112%
113%
114%
115%
116%
117%
118%
119%
120%
121%
122%
123%
124%
125%
126%
127%
128%
129%
130%
131%
132%
133%
134%
135%
136%
137%
138%
139%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
จานวนเงินเอาประกันภัย
450,000
460,000
470,000
480,000
490,000
500,000
510,000
520,000
530,000
540,000
550,000
560,000
570,000
580,000
590,000
600,000
610,000
620,000
630,000
640,000
650,000
660,000
670,000
680,000
690,000
700,000
710,000
720,000
730,000
740,000
750,000
760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
180%
182%
184%
186%
188%
190%
191%
192%
193%
194%
195%
196%
197%
198%
199%
200%
201%
202%
203%
204%
205%
206%
207%
208%
209%
210%
211%
212%
213%
214%
215%
216%

140%
141%
142%
143%
144%
145%
146%
147%
148%
149%
150%
151%
152%
153%
154%
155%
156%
157%
158%
159%
160%
161%
162%
163%
164%
165%
166%
167%
168%
169%
170%
171%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
จานวนเงินเอาประกันภัย
770,000 บาท
780,000 บาท
790,000 บาท
800,000 บาท
810,000 บาท
820,000 บาท
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
217%
218%
219%
220%
221%
222%
223%
224%
225%
226%
227%
228%
229%
230%
231%
232%
233%
234%
235%
236%
237%
238%
239%
240%
245%
250%
255%
260%
265%
270%
275%
280%

172%
173%
174%
175%
176%
177%
178%
179%
180%
181%
182%
183%
184%
185%
186%
187%
188%
189%
190%
191%
192%
193%
194%
195%
200%
205%
210%
215%
220%
225%
230%
235%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,450,000
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
1,700,000
1,750,000
1,800,000
1,850,000
1,900,000
1,950,000
2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000
3,200,000
3,300,000
3,400,000
3,500,000
3,600,000
3,700,000
3,800,000
3,900,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
285%
290%
295%
300%
305%
310%
315%
320%
325%
330%
335%
340%
350%
360%
370%
380%
390%
400%
410%
420%
430%
440%
450%
460%
470%
480%
490%
500%
510%
520%
530%
540%

240%
245%
250%
255%
260%
265%
270%
275%
280%
285%
290%
295%
305%
315%
325%
335%
345%
355%
365%
375%
385%
395%
405%
415%
425%
435%
445%
455%
465%
475%
485%
495%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

284

ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
จานวนเงินเอาประกันภัย
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
560%
580%
600%
620%
640%
660%
680%
700%
720%
740%
790%
840%
890%
940%
990%
1040%
1090%
1140%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

515%
535%
555%
575%
595%
615%
635%
655%
675%
695%
745%
795%
845%
895%
945%
995%
1045%
1095%

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส./ครั้ง
บจ./คน
200,000
1.0000
100,000
1.0000
400,000
1.0020
150,000
1.0018
600,000
1.0024
200,000
1.0022
800,000
1.0028
250,000
1.0026
1,000,000
1.0032
300,000
1.0030
1,500,000
1.0036
400,000
1.0034
2,000,000
1.0040
500,000
1.0038
2,500,000
1.0044
750,000
1.0042
3,000,000
1.0048
1,000,000
1.0044
3,500,000
1.0052
1,250,000
1.0046

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0030
1.0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)

ทส./ครั้ง
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0056
1.0060
1.0062
1.0064
1.0066
1.0068
1.0070
1.0072
1.0074

ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0000
1.0256
1.0348
1.0440
1.0532
1.0628
1.0723
1.0825
1.0860
1.0894
1.0928
1.0963
1.0997
1.1043
1.1090
1.1136
1.1182
1.1228
1.1320

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
บจ./คน
1,500,000
1.0048
2,000,000
1.0050
UNLIMITED
1.0052

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
100,000
1.0000
150,000
1.0032
200,000
1.0029
250,000
1.0050
300,000
1.0072
400,000
1.0125
500,000
1.0128
750,000
1.0169
1,000,000
1.0205
1,250,000
1.0234
1,500,000
1.0263
2,000,000
1.0292
UNLIMITED
1.0350

บจ./ครั้ง

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0070
1.0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถยนต์นังรับจ้างสาธารณะ (ร สั 730)
ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1.,2. และ 3 รวมกัน
การคุ้มครอง ข้อ 4.
ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 730
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000
100,000
200,000
300,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
50
90
110
120
4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

400,000
130

500,000
135
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า

10,300
9,100

3,800
3,400

2,600
2,300

ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
103%
103%
100%
105%
106%
100%
108%
109%
100%
111%
112%
100%
113%
114%
100%
116%
117%
100%
119%
120%
100%
121%
123%
100%
124%
126%
100%
127%
129%
100%
129%
132%
100%
132%
135%
100%
135%
138%
100%
137%
140%
100%
140%
143%
100%
143%
146%
100%
146%
149%
100%
148%
152%
100%
151%
155%
100%
154%
158%
100%
156%
161%
100%
159%
163%
100%
162%
166%
100%
164%
169%
100%
167%
172%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
จานวนเงินเอาประกันภัย
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000
390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000
450,000
460,000
470,000
480,000
490,000
500,000
510,000
520,000
530,000
540,000
550,000
560,000
570,000
580,000
590,000
600,000
610,000
620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
170%
172%
175%
178%
180%
183%
186%
188%
191%
194%
196%
199%
202%
204%
207%
210%
212%
215%
218%
220%
223%
226%
228%
231%
234%
237%
239%
242%
245%
247%
250%
253%

175%
178%
181%
184%
187%
189%
192%
195%
198%
201%
204%
207%
210%
213%
215%
218%
221%
224%
227%
230%
233%
236%
239%
241%
244%
247%
250%
253%
256%
259%
262%
265%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
จานวนเงินเอาประกันภัย
630,000
640,000
650,000
660,000
670,000
680,000
690,000
700,000
710,000
720,000
730,000
740,000
750,000
760,000
770,000
780,000
790,000
800,000
810,000
820,000
830,000
840,000
850,000
860,000
870,000
880,000
890,000
900,000
910,000
920,000
930,000
940,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
255%
258%
261%
263%
266%
269%
271%
274%
277%
279%
282%
285%
287%
290%
293%
295%
298%
301%
303%
306%
309%
311%
314%
317%
319%
322%
325%
328%
330%
333%
336%
338%

267%
270%
273%
276%
279%
282%
285%
288%
290%
293%
296%
299%
302%
305%
308%
311%
314%
316%
319%
322%
325%
328%
331%
334%
337%
340%
342%
345%
348%
351%
354%
357%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
จานวนเงินเอาประกันภัย
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท
1,800,000 บาท
1,850,000 บาท
1,900,000 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
2,100,000 บาท
2,200,000 บาท
2,300,000 บาท
2,400,000 บาท
2,500,000 บาท
2,600,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
341%
344%
346%
349%
352%
354%
368%
381%
394%
408%
421%
435%
448%
461%
475%
488%
502%
515%
528%
542%
555%
568%
582%
595%
609%
622%
649%
675%
702%
729%
756%
783%

360%
363%
366%
368%
371%
374%
389%
403%
417%
432%
446%
461%
475%
490%
504%
519%
533%
547%
562%
576%
591%
605%
620%
634%
648%
663%
692%
721%
749%
778%
807%
836%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
จานวนเงินเอาประกันภัย
2,700,000 บาท
2,800,000 บาท
2,900,000 บาท
3,000,000 บาท
3,100,000 บาท
3,200,000 บาท
3,300,000 บาท
3,400,000 บาท
3,500,000 บาท
3,600,000 บาท
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
809%
836%
863%
890%
916%
943%
970%
997%
1023%
1050%
1077%
1104%
1131%
1157%
1211%
1264%
1318%
1371%
1425%
1479%
1532%
1586%
1639%
1693%
1826%
1960%
2094%
2228%
2362%
2496%
2629%
2763%

865%
894%
923%
951%
980%
1009%
1038%
1067%
1096%
1125%
1154%
1182%
1211%
1240%
1298%
1356%
1413%
1471%
1529%
1586%
1644%
1702%
1760%
1817%
1962%
2106%
2250%
2395%
2539%
2683%
2828%
2972%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

292

ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

บจ /คน
1 0000
1 0100
1 0120
1 0140
1 0160
1 0180
1 0200
1 0220
1 0240
1 0260
1 0280
1 0300
1 0310
1 0320
1 0330
1 0340
1 0350
1 0360
1 0370

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ /ครั้ง
1 0000
1 0090
1 0110
1 0130
1 0150
1 0170
1 0190
1 0210
1 0220
1 0230
1 0240
1 0250
1 0260

10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0030
1 0050

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
ทส./ครั้ง

บจ./คน

บจ./ครั้ง

200,000
400,000

1.0000
1.1000

100,000
150,000

1.0000
1.0800

10 ล้าน
20 ล้าน

1.0000
1.0070

600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000

1.1150
1 1300
1 1450
1 1750
1 2050

200,000
250,000
300,000
400,000
500,000

1.0950
1 1100
1 1240
1 1380
1 1520

UNLIMITED

1.0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถยนต์ป้ายแ ง ร สั 801)
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
ทส./ครั้ง
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

บจ./คน
1 2350
1 2650
1 2950
1 3200
1 3450
1 3700
1 4100
1 4500
1 4900
1 5200
1 5500
1 5800

750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ./ครั้ง
1 1780
1 2040
1 2300
1 2560
1 2860
1 3160

ตารางที่ 4 อัตราเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ

การคุม้ ครอง ข้อ 1 ,2 และ 3 รวมกัน

การคุ้มครอง ข้อ 4

ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน สาหรับรถรหัส 801

จานวนเงินเอาประกันภัย

50,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน

30

50

70

85

100

105

4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า

10,000
8,900

3,100
2,800

2,500
2,200

ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 2000 C C
98%
99%
98%
เกิน 2000 C C
100%
100%
100%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3 ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์ เกิน 10 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
105%
108%
110%
110%
108%
105%
104%
102%
98%
95%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
102%
105%
107%
110%
112%
115%
117%
120%

100%
103%
106%
109%
112%
115%
118%
121%
124%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
จานวนเงินเอาประกันภัย
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท
310,000 บาท
320,000 บาท
330,000 บาท
340,000 บาท
350,000 บาท
360,000 บาท
370,000 บาท
380,000 บาท
390,000 บาท
400,000 บาท
410,000 บาท
420,000 บาท
430,000 บาท
440,000 บาท
450,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
122%
127%
100%
125%
130%
100%
127%
133%
100%
129%
136%
100%
132%
139%
100%
134%
142%
100%
137%
145%
100%
139%
149%
100%
142%
152%
100%
144%
155%
100%
147%
158%
100%
149%
161%
100%
152%
164%
100%
154%
167%
100%
157%
170%
100%
159%
173%
100%
161%
176%
100%
164%
179%
100%
166%
182%
100%
169%
185%
100%
171%
188%
100%
173%
191%
100%
176%
194%
100%
178%
197%
100%
180%
200%
100%
183%
203%
100%
185%
206%
100%
188%
209%
100%
190%
212%
100%
192%
215%
100%
195%
218%
100%
197%
221%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
460,000 บาท
199%
224%
100%
470,000 บาท
202%
227%
100%
480,000 บาท
204%
230%
100%
490,000 บาท
206%
233%
100%
500,000 บาท
209%
236%
100%
510,000 บาท
211%
239%
100%
520,000 บาท
214%
243%
100%
530,000 บาท
216%
246%
100%
540,000 บาท
218%
249%
100%
550,000 บาท
221%
252%
100%
560,000 บาท
223%
255%
100%
570,000 บาท
225%
258%
100%
580,000 บาท
228%
261%
100%
590,000 บาท
230%
264%
100%
600,000 บาท
233%
267%
100%
610,000 บาท
235%
270%
100%
620,000 บาท
237%
273%
100%
630,000 บาท
239%
276%
100%
640,000 บาท
242%
279%
100%
650,000 บาท
244%
282%
100%
660,000 บาท
246%
285%
100%
670,000 บาท
249%
288%
100%
680,000 บาท
251%
291%
100%
690,000 บาท
253%
294%
100%
700,000 บาท
255%
297%
100%
710,000 บาท
258%
300%
100%
720,000 บาท
260%
303%
100%
730,000 บาท
262%
306%
100%
740,000 บาท
265%
309%
100%
750,000 บาท
267%
312%
100%
760,000 บาท
269%
315%
100%
770,000 บาท
271%
318%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
780,000 บาท
274%
321%
100%
790,000 บาท
276%
324%
100%
800,000 บาท
278%
327%
100%
810,000 บาท
281%
330%
100%
820,000 บาท
283%
334%
100%
830,000 บาท
285%
337%
100%
840,000 บาท
287%
340%
100%
850,000 บาท
290%
343%
100%
860,000 บาท
292%
346%
100%
870,000 บาท
294%
349%
100%
880,000 บาท
296%
352%
100%
890,000 บาท
299%
355%
100%
900,000 บาท
301%
358%
100%
910,000 บาท
303%
361%
100%
920,000 บาท
306%
364%
100%
930,000 บาท
308%
367%
100%
940,000 บาท
310%
370%
100%
950,000 บาท
312%
373%
100%
960,000 บาท
315%
376%
100%
970,000 บาท
317%
379%
100%
980,000 บาท
319%
382%
100%
990,000 บาท
322%
385%
100%
1,000,000 บาท
324%
388%
100%
1,050,000 บาท
335%
403%
100%
1,100,000 บาท
346%
418%
100%
1,150,000 บาท
357%
434%
100%
1,200,000 บาท
368%
449%
100%
1,250,000 บาท
379%
464%
100%
1,300,000 บาท
390%
479%
100%
1,350,000 บาท
401%
494%
100%
1,400,000 บาท
412%
509%
100%
1,450,000 บาท
423%
525%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
1,500,000 บาท
434%
540%
100%
1,550,000 บาท
445%
555%
100%
1,600,000 บาท
456%
570%
100%
1,650,000 บาท
467%
585%
100%
1,700,000 บาท
478%
600%
100%
1,750,000 บาท
488%
616%
100%
1,800,000 บาท
499%
631%
100%
1,850,000 บาท
510%
646%
100%
1,900,000 บาท
521%
661%
100%
1,950,000 บาท
532%
676%
100%
2,000,000 บาท
543%
691%
100%
2,100,000 บาท
565%
722%
100%
2,200,000 บาท
587%
752%
100%
2,300,000 บาท
609%
782%
100%
2,400,000 บาท
631%
813%
100%
2,500,000 บาท
653%
843%
100%
2,600,000 บาท
675%
873%
100%
2,700,000 บาท
697%
904%
100%
2,800,000 บาท
719%
934%
100%
2,900,000 บาท
741%
964%
100%
3,000,000 บาท
763%
995%
100%
3,100,000 บาท
785%
1025%
100%
3,200,000 บาท
807%
1055%
100%
3,300,000 บาท
829%
1086%
100%
3,400,000 บาท
851%
1116%
100%
3,500,000 บาท
873%
1146%
100%
3,600,000 บาท
895%
1177%
100%
3,700,000 บาท
916%
1207%
100%
3,800,000 บาท
938%
1237%
100%
3,900,000 บาท
960%
1268%
100%
4,000,000 บาท
982%
1298%
100%
4,200,000 บาท
1026%
1359%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
4,400,000 บาท
1070%
1419%
100%
4,600,000 บาท
1114%
1480%
100%
4,800,000 บาท
1158%
1540%
100%
5,000,000 บาท
1202%
1601%
100%
5,200,000 บาท
1246%
1662%
100%
5,400,000 บาท
1290%
1722%
100%
5,600,000 บาท
1333%
1783%
100%
5,800,000 บาท
1377%
1844%
100%
6,000,000 บาท
1421%
1904%
100%
6,500,000 บาท
1531%
2056%
100%
7,000,000 บาท
1641%
2208%
100%
7,500,000 บาท
1750%
2359%
100%
8,000,000 บาท
1860%
2511%
100%
8,500,000 บาท
1970%
2663%
100%
9,000,000 บาท
2080%
2814%
100%
9,500,000 บาท
2189%
2966%
100%
10,000,000 บาท
2299%
3117%
100%
ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000

1 0000
1 0100
1 0120
1 0140
1 0160
1 0180
1 0200
1 0220
1 0240
1 0260

บจ /คน
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000

1 0000
1 0090
1 0110
1 0130
1 0150
1 0170
1 0190
1 0210
1 0220
1 0230

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0030
1 0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1 0280
1 0300
1 0310
1 0320
1 0330
1 0340
1 0350
1 0360
1 0370

บจ /คน
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ /ครั้ง
1 0240
1 0250
1 0260

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1 0000
1 1000
1 1150
1 1300
1 1450
1 175
1 2050
1 2350
1 2650
1 2950
1 3200
1 3450
1 3700
1 4100
1 4500
1 4900
1 5200
1 5500
1 5800

บจ /คน
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

1 0000
1 0800
1 0950
1 1100
1 1240
1 1380
1 1520
1 1780
1 2040
1 2300
1 2560
1 2860
1 3160

บจ /ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0070
1 0100
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถพยาบา (ร สั 802)
ตารางที่ 4 อัตราเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
ผู้ขับขี่

การคุ้มครอง ข้อ 1 2 และ 3 รวมกัน

การคุ้มครอง ข้อ 4

3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 802

จานวนเงินเอาประกันภัย

50,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน

12

19

25

28

29

30

4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง (ร สั 803)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า

11,600
10,300

3,700
3,300

2,900
2,600

ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 12 ตัน
95%
96%
95%
เกิน 12 ตัน
100%
100%
100%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์ เกิน 10 ปี

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
105%
108%
110%
110%
108%
105%
104%
102%
98%
95%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
50,000 บาท
100%
100%
100%
60,000 บาท
102%
102%
100%
70,000 บาท
104%
105%
100%
80,000 บาท
105%
107%
100%
90,000 บาท
107%
109%
100%
100,000 บาท
109%
112%
100%
110,000 บาท
111%
114%
100%
120,000 บาท
113%
116%
100%
130,000 บาท
114%
119%
100%
140,000 บาท
116%
121%
100%
150,000 บาท
118%
123%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง (ร สั 803)
จานวนเงินเอาประกันภัย
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท
310,000 บาท
320,000 บาท
330,000 บาท
340,000 บาท
350,000 บาท
360,000 บาท
370,000 บาท
380,000 บาท
390,000 บาท
400,000 บาท
410,000 บาท
420,000 บาท
430,000 บาท
440,000 บาท
450,000 บาท
460,000 บาท
470,000 บาท
480,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
120%
126%
100%
122%
128%
100%
124%
130%
100%
125%
133%
100%
127%
135%
100%
129%
137%
100%
131%
140%
100%
133%
142%
100%
134%
144%
100%
136%
147%
100%
138%
149%
100%
140%
151%
100%
142%
154%
100%
143%
156%
100%
145%
158%
100%
147%
161%
100%
149%
163%
100%
151%
165%
100%
153%
168%
100%
154%
170%
100%
156%
173%
100%
158%
175%
100%
160%
177%
100%
162%
180%
100%
163%
182%
100%
165%
184%
100%
167%
187%
100%
169%
189%
100%
171%
191%
100%
172%
194%
100%
174%
196%
100%
176%
198%
100%
178%
201%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง (ร สั 803)
จานวนเงินเอาประกันภัย
490,000 บาท
500,000 บาท
510,000 บาท
520,000 บาท
530,000 บาท
540,000 บาท
550,000 บาท
560,000 บาท
570,000 บาท
580,000 บาท
590,000 บาท
600,000 บาท
610,000 บาท
620,000 บาท
630,000 บาท
640,000 บาท
650,000 บาท
660,000 บาท
670,000 บาท
680,000 บาท
690,000 บาท
700,000 บาท
710,000 บาท
720,000 บาท
730,000 บาท
740,000 บาท
750,000 บาท
760,000 บาท
770,000 บาท
780,000 บาท
790,000 บาท
800,000 บาท
810,000 บาท
820,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
180%
203%
100%
182%
205%
100%
183%
208%
100%
185%
210%
100%
187%
212%
100%
189%
215%
100%
191%
217%
100%
192%
219%
100%
194%
222%
100%
196%
224%
100%
198%
226%
100%
200%
229%
100%
201%
231%
100%
203%
233%
100%
205%
236%
100%
207%
238%
100%
209%
240%
100%
211%
243%
100%
212%
245%
100%
214%
247%
100%
216%
250%
100%
218%
252%
100%
220%
254%
100%
221%
257%
100%
223%
259%
100%
225%
261%
100%
227%
264%
100%
229%
266%
100%
230%
268%
100%
232%
271%
100%
234%
273%
100%
236%
275%
100%
238%
278%
100%
240%
280%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง ร สั 803)
จานวนเงินเอาประกันภัย
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท
1,800,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
241%
282%
100%
243%
285%
100%
245%
287%
100%
247%
289%
100%
249%
292%
100%
250%
294%
100%
252%
296%
100%
254%
299%
100%
256%
301%
100%
258%
304%
100%
259%
306%
100%
261%
308%
100%
263%
311%
100%
265%
313%
100%
267%
315%
100%
269%
318%
100%
270%
320%
100%
272%
322%
100%
281%
334%
100%
290%
346%
100%
299%
357%
100%
308%
369%
100%
317%
381%
100%
327%
392%
100%
336%
404%
100%
345%
416%
100%
354%
427%
100%
363%
439%
100%
372%
451%
100%
381%
463%
100%
390%
474%
100%
399%
486%
100%
408%
498%
100%
417%
509%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง (ร สั 803)
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,850,000 บาท
1,900,000 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
2,100,000 บาท
2,200,000 บาท
2,300,000 บาท
2,400,000 บาท
2,500,000 บาท
2,600,000 บาท
2,700,000 บาท
2,800,000 บาท
2,900,000 บาท
3,000,000 บาท
3,100,000 บาท
3,200,000 บาท
3,300,000 บาท
3,400,000 บาท
3,500,000 บาท
3,600,000 บาท
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
6,000,000 บาท
6,500,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
426%
521%
100%
435%
533%
100%
444%
544%
100%
453%
556%
100%
472%
580%
100%
490%
603%
100%
508%
626%
100%
526%
650%
100%
544%
673%
100%
562%
696%
100%
580%
720%
100%
598%
743%
100%
616%
767%
100%
635%
790%
100%
653%
813%
100%
671%
837%
100%
689%
860%
100%
707%
884%
100%
725%
907%
100%
743%
930%
100%
761%
954%
100%
780%
977%
100%
798%
1001%
100%
816%
1024%
100%
852%
1071%
100%
888%
1118%
100%
925%
1164%
100%
961%
1211%
100%
997%
1258%
100%
1033%
1305%
100%
1070%
1351%
100%
1106%
1398%
100%
1178%
1492%
100%
1269%
1609%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง (ร สั 803)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

1360%
1450%
1541%
1631%
1722%
1813%
1903%

1726%
1843%
1960%
2077%
2194%
2311%
2427%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

บจ./คน
1.0000
1.0100
1.0120
1 0140
1 0160
1 0180
1 0200
1 0220
1 0240
1 0260
1 0280
1 0300
1 0310
1 0320
1 0330
1 0340
1 0350
1 0360
1.0370

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ./ครั้ง
1.0000
1.0090
1.0110
1 0130
1 0150
1 0170
1 0190
1 0210
1 0220
1 0230
1 0240
1 0250
1 0260

10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0030
1 0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถ บั พ ิ ง (ร สั 803)
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
100,000
1.0000
150,000
1.0800
200,000
1 0950
250,000
1 1100
300,000
1 1240
400,000
1 1380
500,000
1 1520
750,000
1 1780
1,000,000
1 2040
1,250,000
1 2300
1,500,000
1 2560
2,000,000
1 2860
UNLIMITED
1 3160

ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0000
1.1000
1.1150
1 1300
1 1450
1 1750
1 2050
1 2350
1 2650
1 2950
1 3200
1 3450
1 3700
1 4100
1 4500
1 4900
1 5200
1.5500
1.5800

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0070
1 0100

ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
ผู้ขับขี่

การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3 รวมกัน

การคุ้มครอง ข้อ 4.

3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) ) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 803
จานวนเงินเอาประกันภัย

50,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน

30

50

70

85

100

105

4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า

8,800
7,700

4,000
3,600

2,900
2,600

ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ12 ตัน
96%
96%
95%
เกิน12 ตัน
100%
100%
100%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์ เกิน 10 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท
140,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
105%
108%
110%
110%
108%
105%
104%
102%
98%
95%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
100%
100%
102%
102%
100%
105%
105%
100%
107%
107%
100%
109%
109%
100%
112%
112%
100%
114%
114%
100%
116%
116%
100%
119%
118%
100%
121%
121%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804
จานวนเงินเอาประกันภัย
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท
310,000 บาท
320,000 บาท
330,000 บาท
340,000 บาท
350,000 บาท
360,000 บาท
370,000 บาท
380,000 บาท
390,000 บาท
400,000 บาท
410,000 บาท
420,000 บาท
430,000 บาท
440,000 บาท
450,000 บาท
460,000 บาท
470,000 บาท
480,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
123%
123%
100%
126%
125%
100%
128%
128%
100%
130%
130%
100%
133%
132%
100%
135%
135%
100%
137%
137%
100%
140%
139%
100%
142%
142%
100%
144%
144%
100%
147%
146%
100%
149%
149%
100%
151%
151%
100%
154%
153%
100%
156%
155%
100%
158%
158%
100%
161%
160%
100%
163%
162%
100%
165%
165%
100%
168%
167%
100%
170%
169%
100%
172%
172%
100%
175%
174%
100%
177%
176%
100%
179%
179%
100%
182%
181%
100%
184%
183%
100%
186%
186%
100%
189%
188%
100%
191%
190%
100%
193%
192%
100%
196%
195%
100%
198%
197%
100%
200%
199%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804)
จานวนเงินเอาประกันภัย
490,000
500,000
510,000
520,000
530,000
540,000
550,000
560,000
570,000
580,000
590,000
600,000
610,000
620,000
630,000
640,000
650,000
660,000
670,000
680,000
690,000
700,000
710,000
720,000
730,000
740,000
750,000
760,000
770,000
780,000
790,000
800,000
810,000
820,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
203%
205%
207%
210%
212%
214%
217%
219%
221%
224%
226%
228%
231%
233%
235%
238%
240%
242%
245%
247%
249%
252%
254%
256%
259%
261%
263%
266%
268%
270%
273%
275%
277%
280%

202%
204%
206%
209%
211%
213%
216%
218%
220%
223%
225%
227%
229%
232%
234%
236%
239%
241%
243%
246%
248%
250%
253%
255%
257%
260%
262%
264%
266%
269%
271%
273%
276%
278%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804)
จานวนเงินเอาประกันภัย
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท
1,800,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
282%
284%
287%
289%
291%
294%
296%
298%
301%
303%
305%
308%
310%
312%
315%
317%
319%
322%
333%
345%
356%
368%
380%
391%
403%
415%
426%
438%
450%
461%
473%
485%
496%
508%

280%
283%
285%
287%
290%
292%
294%
297%
299%
301%
303%
306%
308%
310%
313%
315%
317%
320%
331%
343%
354%
366%
377%
389%
401%
412%
424%
435%
447%
458%
470%
482%
493%
505%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804)
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,850,000
1,900,000
1,950,000
2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000
3,200,000
3,300,000
3,400,000
3,500,000
3,600,000
3,700,000
3,800,000
3,900,000
4,000,000
4,200,000
4,400,000
4,600,000
4,800,000
5,000,000
5,200,000
5,400,000
5,600,000
5,800,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
520%
531%
543%
555%
578%
601%
625%
648%
671%
695%
718%
741%
765%
788%
811%
835%
858%
881%
904%
928%
951%
974%
998%
1021%
1068%
1114%
1161%
1208%
1254%
1301%
1348%
1394%
1441%
1487%

516%
528%
539%
551%
574%
597%
620%
643%
667%
690%
713%
736%
759%
782%
805%
828%
852%
875%
898%
921%
944%
967%
990%
1013%
1060%
1106%
1152%
1198%
1245%
1291%
1337%
1383%
1430%
1476%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804)
จานวนเงินเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3

6,500,000 บาท
7,000,000 บาท
7,500,000 บาท
8,000,000 บาท
8,500,000 บาท
9,000,000 บาท
9,500,000 บาท
10,000,000 บาท

1604%
1721%
1837%
1954%
2070%
2187%
2304%
2420%

1592%
1707%
1823%
1938%
2054%
2170%
2285%
2401%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

บจ./คน
1.0000
1.0100
1.0120
1 0140
1 0160
1 0180
1 0200
1 0220
1 0240
1 0260
1 0280
1 0300
1 0310
1 0320
1 0330
1 0340
1 0350
1 0360
1.0370

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ./ครั้ง
1.0000
1.0090
1.0110
1 0130
1 0150
1 0170
1 0190
1 0210
1 0220
1 0230
1 0240
1 0250
1 0260

10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0030
1 0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์ : รถใช้ในการ กษตร ร สั 804)

ทส./ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

1.0000
1.1000
1.1150
1 1300
1 1450
1 1750
1 2050
1 2350
1 2650
1 2950
1 3200
1 3450
1 3700
1 4100
1 4500
1 4900
1 5200
1.5500
1.5800

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
บจ./คน
100,000
1.0000
150,000
1.0800
200,000
1 0950
250,000
1 1100
300,000
1 1240
400,000
1 1380
500,000
1 1520
750,000
1 1780
1,000,000
1 2040
1,250,000
1 2300
1,500,000
1 2560
2,000,000
1 2860
UNLIMITED
1 3160

บจ./ครั้ง
10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1.0000
1.0070
1 0100

ตารางที่ 4 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3 รวมกัน
การคุ้มครอง ข้อ 4.
ผู้ขับขี่
3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 804
จานวนเงินเอาประกันภัย

50,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน

30

50

70

85

100

105

4.3การคุ้มครองการประกันตัวผูข้ ับขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่า

10,900
9,700

4,000
3,600

3,400
3,000

ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
ขนาดรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 12 ตัน
95%
96%
95%
เกิน 12 ตัน
100%
100%
100%
อายุรถยนต์
อายุรถยนต์ 1 ปี
อายุรถยนต์ 2 ปี
อายุรถยนต์ 3 ปี
อายุรถยนต์ 4 ปี
อายุรถยนต์ 5 ปี
อายุรถยนต์ 6 ปี
อายุรถยนต์ 7 ปี
อายุรถยนต์ 8 ปี
อายุรถยนต์ 9 ปี
อายุรถยนต์ 10 ปี
อายุรถยนต์ เกิน 10 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท
140,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
105%
108%
110%
110%
108%
105%
104%
102%
98%
95%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
100%
102%
105%
107%
110%
112%
115%
117%
119%
122%

100%
103%
106%
108%
111%
114%
117%
119%
122%
125%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
จานวนเงินเอาประกันภัย
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท
250,000 บาท
260,000 บาท
270,000 บาท
280,000 บาท
290,000 บาท
300,000 บาท
310,000 บาท
320,000 บาท
330,000 บาท
340,000 บาท
350,000 บาท
360,000 บาท
370,000 บาท
380,000 บาท
390,000 บาท
400,000 บาท
410,000 บาท
420,000 บาท
430,000 บาท
440,000 บาท
450,000 บาท
460,000 บาท
470,000 บาท
480,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
124%
128%
100%
127%
130%
100%
129%
133%
100%
132%
136%
100%
134%
139%
100%
137%
141%
100%
139%
144%
100%
141%
147%
100%
144%
150%
100%
146%
153%
100%
149%
155%
100%
151%
158%
100%
154%
161%
100%
156%
164%
100%
158%
166%
100%
161%
169%
100%
163%
172%
100%
166%
175%
100%
168%
177%
100%
171%
180%
100%
173%
183%
100%
176%
186%
100%
178%
188%
100%
180%
191%
100%
183%
194%
100%
185%
197%
100%
188%
199%
100%
190%
202%
100%
193%
205%
100%
195%
208%
100%
197%
211%
100%
200%
213%
100%
202%
216%
100%
205%
219%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
จานวนเงินเอาประกันภัย
490,000 บาท
500,000 บาท
510,000 บาท
520,000 บาท
530,000 บาท
540,000 บาท
550,000 บาท
560,000 บาท
570,000 บาท
580,000 บาท
590,000 บาท
600,000 บาท
610,000 บาท
620,000 บาท
630,000 บาท
640,000 บาท
650,000 บาท
660,000 บาท
670,000 บาท
680,000 บาท
690,000 บาท
700,000 บาท
710,000 บาท
720,000 บาท
730,000 บาท
740,000 บาท
750,000 บาท
760,000 บาท
770,000 บาท
780,000 บาท
790,000 บาท
800,000 บาท
810,000 บาท
820,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
207%
222%
100%
210%
224%
100%
212%
227%
100%
215%
230%
100%
217%
233%
100%
219%
235%
100%
222%
238%
100%
224%
241%
100%
227%
244%
100%
229%
246%
100%
232%
249%
100%
234%
252%
100%
236%
255%
100%
239%
258%
100%
241%
260%
100%
244%
263%
100%
246%
266%
100%
249%
269%
100%
251%
271%
100%
254%
274%
100%
256%
277%
100%
258%
280%
100%
261%
282%
100%
263%
285%
100%
266%
288%
100%
268%
291%
100%
271%
293%
100%
273%
296%
100%
275%
299%
100%
278%
302%
100%
280%
304%
100%
283%
307%
100%
285%
310%
100%
288%
313%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
จานวนเงินเอาประกันภัย
830,000 บาท
840,000 บาท
850,000 บาท
860,000 บาท
870,000 บาท
880,000 บาท
890,000 บาท
900,000 บาท
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท
1,800,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
290%
316%
100%
293%
318%
100%
295%
321%
100%
297%
324%
100%
300%
327%
100%
302%
329%
100%
305%
332%
100%
307%
335%
100%
310%
338%
100%
312%
340%
100%
314%
343%
100%
317%
346%
100%
319%
349%
100%
322%
351%
100%
324%
354%
100%
327%
357%
100%
329%
360%
100%
332%
363%
100%
344%
376%
100%
356%
390%
100%
368%
404%
100%
380%
418%
100%
392%
432%
100%
405%
445%
100%
417%
459%
100%
429%
473%
100%
441%
487%
100%
453%
501%
100%
466%
515%
100%
478%
528%
100%
490%
542%
100%
502%
556%
100%
514%
570%
100%
526%
584%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
จานวนเงินเอาประกันภัย
1,850,000 บาท
1,900,000 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
2,100,000 บาท
2,200,000 บาท
2,300,000 บาท
2,400,000 บาท
2,500,000 บาท
2,600,000 บาท
2,700,000 บาท
2,800,000 บาท
2,900,000 บาท
3,000,000 บาท
3,100,000 บาท
3,200,000 บาท
3,300,000 บาท
3,400,000 บาท
3,500,000 บาท
3,600,000 บาท
3,700,000 บาท
3,800,000 บาท
3,900,000 บาท
4,000,000 บาท
4,200,000 บาท
4,400,000 บาท
4,600,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท
5,200,000 บาท
5,400,000 บาท
5,600,000 บาท
5,800,000 บาท
6,000,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
539%
597%
100%
551%
611%
100%
563%
625%
100%
575%
639%
100%
600%
666%
100%
624%
694%
100%
648%
722%
100%
673%
749%
100%
697%
777%
100%
721%
805%
100%
746%
832%
100%
770%
860%
100%
795%
888%
100%
819%
915%
100%
843%
943%
100%
868%
970%
100%
892%
998%
100%
916%
1026%
100%
941%
1053%
100%
965%
1081%
100%
989%
1109%
100%
1014%
1136%
100%
1038%
1164%
100%
1063%
1192%
100%
1111%
1247%
100%
1160%
1302%
100%
1209%
1357%
100%
1258%
1413%
100%
1306%
1468%
100%
1355%
1523%
100%
1404%
1578%
100%
1453%
1634%
100%
1501%
1689%
100%
1550%
1744%
100%
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
จานวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3
6,500,000 บาท
1672%
1882%
100%
7,000,000 บาท
1794%
2021%
100%
7,500,000 บาท
1916%
2159%
100%
8,000,000 บาท
2037%
2297%
100%
8,500,000 บาท
2159%
2435%
100%
9,000,000 บาท
2281%
2573%
100%
9,500,000 บาท
2403%
2711%
100%
10,000,000 บาท
2525%
2850%
100%
ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ ประกันภัยเพิ่มความคุม้ ครอง
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1
ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

บจ /คน
1 0000
1 0100
1 0120
1 0140
1 0160
1 0180
1 0200
1 0220
1 0240
1.0260
1.0280
1.0300
1.0310
1.0320
1.0330
1.0340
1.0350
1 0360
1 0370

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ /ครั้ง
1 0000
1 0090
1 0110
1 0130
1 0150
1 0170
1 0190
1 0210
1 0220
1.0230
1.0240
1.0250
1.0260

10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

1 0000
1 0030
1 0050
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ตารางอัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประ ภ รถยนต์: รถใช้ในการก่อสร้าง ร สั 805)
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และ 3
ทส /ครั้ง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
UNLIMITED

บจ /คน
1 0000
1 1000
1 1150
1 1300
1 1450
1 1750
1 2050
1 2350
1 2650
1 2950
1 3200
1 3450
1 3700
1 4100
1 4500
1 4900
1 5200
1 5500
1 5800

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
2,000,000
UNLIMITED

บจ /ครั้ง
1 0000
1 0800
1 0950
1 1100
1 1240
1 1380
1 1520
1 1780
1 2040
1 2300
1 2560
1 2860
1 3160

10 ล้าน
20 ล้าน
UNLIMITED

ตารางที่ 4 อัตราเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
การประกันภัยสาหรับ
การคุ้มครอง ข้อ 1 ,2 และ 3 รวมกัน
ผู้ขับขี่

3 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

1 0000
1 0070
1 0100

การคุ้มครอง ข้อ 4

50 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจานวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท
4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน
สาหรับรถรหัส 805
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000
100,000
200,000
300,000
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน
30
50
70
85
4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย. 03)
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ไม่เกิน 0 5% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

400,000
100

500,000
105
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พิ ก ั อัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินบุคค ภายนอก
ข้อบังคับ วไป
ั
1. การประกัน ภัย รถยนต์ -กรมธรรม์ป ระกัน ภัย รถยนต์ คุ้ ม ครองความรับ ผิ ต่ อ รัพ ย์สิ น
บุคค ภายนอก
การประกันภัยรถยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไป แบบคาขอเอาประกันภัยรถยนต์ แบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบท้าย ตามที่กาหนดไว้
ข้อยก ว้น ไม่ให้นาข้อบังคับทั่วไป ข้อ 10. ส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย มาใช้กับกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
2. ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ป ระกั นภัย รถยนต์ คุ้ม ครองความรับ ผิดต่อทรั พย์ สินบุ คคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
เฉพาะข้อ 2.2 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น และสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจแบบรวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะต้องมีความคุ้มครองตามข้อ 2.1 ด้วย
2.1 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมายถึง ความคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ
2535 สาหรับจานวนเงินให้ความคุ้มครอง จานวนค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึงหลักเกณฑ์การรับประกันภัยและ
การจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยนั้น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535 และที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความคุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สินของบุคค ภายนอก
หมายถึงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจานวนเงิน
เอาประกันภัย 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
3. ความ สย ายส่วนแรก
ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบเอง ความเสียหายส่วนแรกกรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง ซึ่งทา
ให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
4. การแก้ไข ป ยนแป ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ต้องคิดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเว้นแต่การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอา
ประกันภัย ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
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5. การบอก ิ กกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ดังต่อไปนี้
ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัท
ทราบในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
ข) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย นี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ค) กรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจานวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน
6. อัตรา บย้ ประกันภัย
อัตราเบี้ ย ประกั น ภั ย กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ต่ อทรั พ ย์ สิ น บุ คคลภายนอกแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
6.1 อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการ
ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535
6.2 อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ใช้ตามรหัส ประเภท
รถสาหรับการใช้ส่วนบุคคล โดยกาหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่ ไม่รวมภาษีอากร มีอัตราเบี้ยประกันภัย
ต่อปี ดังนี้
รหัส 110 รถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เบี้ยประกันภัย
1,600 บาท
รหัส 210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง เบี้ยประกันภัย
2,600 บาท
รหัส 310 รถยนต์บรรทุก น้าหนักไม่เกิน 4 ตัน เบี้ยประกันภัย
2,600 บาท
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พิ ก ั อัตรา บย้ ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
ข้อบังคับ วไป
ั
1. การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภัย
การประกันภัยรถยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไป แบบคาขอเอาประกันภัยรถยนต์ แบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบท้าย ตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
2. ประ ภ ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองตามข้อ
2.2 2.3 และอาจเพิ่มความคุ้มครองตามข้อ 2.4 ได้ สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้มีความคุ้มครองตามข้อ 2.1 ด้วย
2.1 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมายถึง ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535
สาหรับจานวนเงินให้ความคุ้มครอง จานวนค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึงหลักเกณฑ์การรับประกันภัยและการจ่าย
ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยนั้น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ งที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ 2535 และที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความคุ้มครอง กั
2.2.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นความคุ้มครองขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย ได้แก่
(1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก หมายถึงความ
รับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของผู้โดยสาร
ในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย จานวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน และ
10,000,000 บาทต่อหนึ่ งครั้ ง ทั้ งนี้ จ านวนเงิน จ ากั ด ความรั บ ผิ ด นี้ ถือเป็ น ส่ ว นเกิ น จากความคุ้ ม ครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(2) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หมายถึง ความรับผิดต่อความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย จานวน
200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง
2 2 2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย
รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัว
รถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัยจานวน 50,000 บาท
จานวนเงินจากัดความรับผิด ตามข้อ 2 2 1 และ 2 2 2 สามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่ม
เบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามที่
ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนี้ ต้องกาหนดความคุ้มครองหลักอย่างน้อยตามข้อ 2 1 1 สาหรับ
ข้อ 2 1 2 จะกาหนดให้มีความคุ้มครอง หรือไม่มีความคุ้มครองก็ได้
2.3 ความคุ้มครองความ สย ายต่อตัวรถยนต์ตาม อกสารแนบ ้ายแบบคุ้มครอง ฉพาะภัย ร.ย.ภ.
2 3 1 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่อง
ตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทาง
บก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากความประมาทของรถยนต์คั น ที่ เ อาประกั น ภั ย หรื อ คู่ ก รณี และผู้เ อา
ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย
จานวน 50,000 บาท
จานวนเงินจากัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
2 3 2 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2 2.1 ให้เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนจะได้มีคาสั่งให้ใช้ (ถ้ามี)
2 4 ความคุ้มครองอืนๆ ตาม อกสารแนบ ้ าย ร.ย. แ ะ อกสารแนบ ้ ายแบบคุ้มครอง ฉพาะ
ภัย ร.ย.ภ.
2 4 1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย 01)
2 4 2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร ย 02)
2.4.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร ย 03)
โดยข้อ 2 4 1 2 4 2 และ 2 4 3 ให้ใช้แบบ เงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภั ย ตามที่
บังคับใช้ในข้อบังคับทั่วไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 4 4 ความคุ้มครองอื่นๆ (ร ย ภ ) นอกเหนือจากข้อ 2 4 1 ถึง ข้อ 2 4 3ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนจะ
ได้มีคาสั่งให้ใช้ (ถ้ามี)
3. ส่วน แ ะส่วน พิ ม บย้ ประกันภัย
ในการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย
จากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 การประกันภัยก ่มุ หมายถึง
3 1 1 การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป จะได้รับ
ส่วนลดจานวน 10% ของเบี้ ยประกันภั ยในรถแต่ล ะคั น หลั งจากที่หักส่ว นลดเบี้ย ประกั นภั ย สาหรั บความ
เสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ก) ต้องมีประกันภัยพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกันให้ส่วนลดเฉพาะคันที่ 3
และคันต่อๆ ไป
ข) รถยนต์เช่าซื้อจะให้ส่วนลดกลุ่มไม่ได้ นอกจากผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลคนเดียวกัน และได้เอา
ประกันภัยรถยนต์ 3 คันขึ้นไป
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3 1 2 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหน่วยงาน
เดียวกัน ทาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจานวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่
ละคัน หลังจากที่หักส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว
3 1 3 การที่ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ของผู้เอาประกันภัย มีร ถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทรวมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป บริษัทอาจให้ส่วนลดได้ไม่
เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน หลังจากที่หักส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับความเสียหายส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว
3.2 อัตรา บย้ ประกันภัยประวัติ แ ะอัตรา บย้ ประกันภัยประวัติไม่
อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี คือ อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับผู้เอาประกันภัยในการต่ออายุ
การเอาประกั น ภั ย โดยในระหว่ า งปี ที่ เ อาประกั น ภั ย ที่ ผ่ า นมาไม่ มี การเรี ย กร้ องให้ บ ริ ษั ทชดใช้ ค่ า สิ น ไหม
ทดแทน
อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี คือ อัตราส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยสาหรับผู้เอาประกันภัยในการต่อ
อายุการเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีที่เอาประกันภัยที่ผ่านมามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณี อีกฝ่าย
หนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีจานวนเงินรวมกันเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย
ก) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ให้ใช้สาหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และการคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย (ร ย )
ผู้เ อาประกั น ภั ย อาจได้ รั บ ส่ ว นลดเบี้ ย ประกั น ภั ย จากอัต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ปกติใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย เป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก
ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่ต่ออายุเท่านั้น
ค าว่ า “รถยนต์ คั นที่ ไม่ มี การเรี ยกร้ องค่ าเสี ย หาย” ให้ หมายความรวมถึ งรถยนต์ คั นที่ มี การเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ทาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้
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หากในระหว่ า งปี ก รมธรรม์ ที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ได้ รั บ ส่ ว นลดเบี้ ย ประกั น ภั ย ประวั ติ ดี มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ดังนี้
(ก) ลดลงหนึ่ งล าดั บ ขั้ น จากเดิ ม หากการเรี ย กร้ องนั้ น เกิ ด จากความประมาทของ
รถยนต์ คันเอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
(ข) ลดลงสองลาดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คัน
เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
รวมกันมีจานวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
(2) กรณีผู้เ อาประกัน ภั ย ทาประกั น ภั ย กั บ ผู้รับ ประกั น ภั ยอื่น และมาต่ออายุ การ
ประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนาความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้
ข) การเพิ่ม เบี้ย ประกันภั ยประวัติไม่ดี ให้ใช้ สาหรับการประกั นภัย รถยนต์หมวดการ
คุ้ม ครองความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก หมวดการคุ้ มครองรถยนต์ สู ญหายและไฟไหม้ และการคุ้ม ครองตาม
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย (ร ย )
ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่เอา
ประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัท
จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่ 2 30% ของอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ ต่ อ อายุ ในกรณี มี ค่ า เสี ย หายดั ง กล่ า ว
เกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 3 40% ของอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ ต่ อ อายุ ในกรณี มี ค่ า เสี ย หายดั ง กล่ า ว
เกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่ 4 50% ของอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ในปี ที่ ต่ อ อายุ ในกรณี มี ค่ า เสี ย หายดั ง กล่ า ว
เกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลาดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลาดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หาก
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมี การเรีย กร้องค่า เสียหาย แต่ค่าเสี ยหายที่เ กิดขึ้นนั้น มิได้เกิด จากความ
ประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว
ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
การให้ส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามข้อ 3 1 และ 3 2 ไม่นามาใช้บังคับตามข้อ 2 1 การ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และข้อ 2 3 การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย (ร ย ภ )
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3.3 ความ สย ายส่วนแรก
ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบเอง แบ่งเป็น
ก) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับการคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(1) ความเสียหายส่วนแรก ที่เกิดจากความตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย
- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
- ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
(2) ความเสียหายส่วนแรก เนื่องจากผู้เอาประกันภัยผิดสัญญา เช่น กาหนดให้ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จานวน 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้
รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง เป็นต้น
ข) ความเสี ยหายส่ วนแรก ส าหรั บ การคุ้ มครองความเสี ยหายต่ อรถยนต์ เนื่ องจากการชนกั บ
ยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
ผู้เ อาประกั น ภั ย ต้อ งรั บ ผิด ชอบเองต่ ออุบั ติเ หตุแ ต่ล ะครั้ ง คื อ 2,000 บาทแรก ของความ
เสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะ
จ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรั บผิดชอบไปแล้วผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท
3.4 ส่วน อืน
ส่วนลดอื่น ให้จากัดเฉพาะส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ทาประกันภัยโดยตรง
กับบริษัท ไม่ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจะต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
4. งือนไขอืนๆ
4 1 การชาระเบี้ยประกันภัย
ก) กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบ
อานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติ
บุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข) ห้ามรับชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ
4 2 การหยุดใช้รถยนต์
ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทได้โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
ก) ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน
ข) ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใช้รถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้ :(1) ระหว่างทาการซ่อมแซม
(2) หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน
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4 3 การเปลี่ยนรถยนต์
การเอารถยนต์คันอื่นมาเปลี่ยนแทนรถยนต์คันเอาประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงต้องคิดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน
4 4 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ดังต่อไปนี้
ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้ว
ออกตามส่วน
ข) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลั กษณ์อักษร
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
ค) กรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจานวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน
4 5 รถยนต์เช่าซื้อ
การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทจัดทากรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ผู้
เดียวเท่านั้น ห้ามให้ส่วนลดกลุ่มสาหรับรถยนต์เช่าซื้อ นอกจากผู้เช่าซื้อคนเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับ
บริษัท 3 คันขึ้นไป
4 6 อาณาเขตที่คุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัยที่กาหนดไว้เป็นอัตราสาหรับการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทย การขยาย
เพื่อคุ้มครองการใช้รถยนต์ในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ/หรือสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้ทาได้ โ ดยคิด เบี้ย ประกัน ภัย เพิ่ม เดื อนละ 5% ของเบี้ ย ประกั น ภัย เต็ม ปี (Gross Annual
Premium) แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี (Gross Annual Premium)
4 7 การประกันภัยไม่เต็มปี
การรั บ ประกั น ภั ย ไม่ เ ต็ ม ปี ต้ อ งค านวณเบี้ ย ประกั น ภั ย ตามอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ระยะสั้ น
ดังต่อไปนี้
จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
จานวนวัน
ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี
ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี ประกันภัย
ประกันภัยเต็มปี
1-9
10
120-129
46
240-249
75
10-19
15
130-139
49
250-259
77
20-29
19
140-149
52
260-269
80
30-39
21
150-159
54
270-279
82
40-49
24
160-169
57
280-289
84
50-59
27
170-179
60
290-299
86
60-69
30
180-189
62
300-309
88
70-79
32
190-199
64
310-319
91
80-89
35
200-209
67
320-329
93
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จานวนวัน
ประกันภัย
90-99
100-109
110-119

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
38
41
43

จานวนวัน
ประกันภัย
210-219
220-229
230-239

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
69
71
73

จานวนวัน
ประกันภัย
330-339
340-349
350-359
360-366

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี
95
97
99
100

ในกรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและเป็นการเพิ่มจานวนรถยนต์นั้น ต้องใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย
รายวัน
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลดความคุ้มครอง ให้ บริษัท
ใช้เอกสารแนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ร ย ภ 00) ยกเว้น
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้เอกสารแนบท้ายการเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
(ร ย ภ 01)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ต้องคิดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเว้นแต่การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโด ย ผู้เอา
ประกันภัย ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
6 การกาหนดรหัสเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
6 1 รหัส เอกสารแนบท้ า ย (ร ย ) กาหนดตามพิ กัด อัตราเบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต์ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
6 2 รหัสเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ร ย ภ ) กาหนดตัวเลข 2 หลัก มีความหมาย ดังนี้
ตัวเลขหลักที่ 1 แสดงถึง ลักษณะของเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย โดยกาหนด
ดังนี้
เลข 0 หมายถึ ง เอกสารแนบท้ า ยแบบคุ้ ม ครองเฉพาะภั ย ส าหรั บ ใช้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
กรมธรรม์ประกันภัย
เลข 1-2 หมายถึง เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยเฉพาะความคุ้มครองความเสียหาย
ต่อตัวรถยนต์
เลข 3- 9 หมายถึง เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยสาหรับความคุ้มครองอื่นๆ
ตัวเลขหลักที่ 2 แสดงถึง ลาดับที่ของเอกสารแนบท้าย โดยเริ่มตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, ,9
7 การใช้เอกสารแนบท้าย ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย
กรณีการรับประกันภัยที่มีการยกเว้นภัยก่อการร้าย สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครอง
เฉพาะภัย ให้ใช้เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร ย 30) ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
8 การกรอกข้อความบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ให้ระบุข้อความเฉพาะความคุ้มครองที่รับประกันภัย
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8 1 ช่องรายการความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย เช่น
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (2)
1) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)
บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด
… …2,000
บาท/ครั้ง
8 2 ช่องรายการ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย และเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
เช่น
ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย
และเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (3)
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1 1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
บาท
ข) ผู้โดยสาร คน
บาท/คน
1 2 ทุพพลภาพชั่วคราว
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน
บาท/สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร คน
บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล
บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่
บาท/ครั้ง
9. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
2) รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 120)
3) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (รหัส 210)
4) รถยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (รหัส 220)
5) รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
10. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 อัตราเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก
อัตราเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 2 หรือประเภท 3 ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย
แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
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2 1 อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10) ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยพืน้ ฐาน ตาม ร ย ภ 10 รหัสรถยนต์ 110 120 210 220 320
รถยนต์นั่ง
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์บรรทุก
(รหัส 110 120)
(รหัส 210 220)
(รหัส 320)
เบี้ยประกันภัยพืน้ ฐานขั้นต่า
3,500
3,000
3,400
เบี้ยประกันภัยพืน้ ฐานขั้นสูง
6,800
6,000
6,200
ตารางที่ 2 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย
รถยนต์นั่ง
ลักษณะการใช้รถยนต์
(รหัส 110 120)
การใช้ส่วนบุคคล
1.00
การใช้เพื่อการพาณิชย์
1.05
จานวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
130,000 บาท
140,000 บาท
150,000 บาท
160,000 บาท
170,000 บาท
180,000 บาท
190,000 บาท
200,000 บาท
210,000 บาท
220,000 บาท
230,000 บาท
240,000 บาท

รถยนต์นั่ง
(รหัส 110 120)
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0259
1.0500
1.0741
1.0983
1.1207
1.1431
1.1655
1.1879
1.2086
1.2293
1.2517
1.2724
1.2931
1.3138

รถยนต์โดยสาร
(รหัส 210 220)
1.00
1.05
รถยนต์โดยสาร
(รหัส 210 220)
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0224
1.0448
1.0652
1.0855
1.1039
1.1222
1.1426
1.1609
1.1792
1.1955
1.2138
1.2322
1.2485
1.2648

รถยนต์บรรทุก
(รหัส 320)
1.00
รถยนต์บรรทุก
(รหัส 320)
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0283
1.0543
1.0826
1.1087
1.1348
1.1587
1.1848
1.2087
1.2326
1.2565
1.2804
1.3043
1.3283
1.3522
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จานวนเงินเอาประกันภัย
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000
390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000
450,000
460,000
470,000
480,000
490,000
500,000
510,000
520,000
530,000
540,000
550,000
560,000
570,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รถยนต์นั่ง
(รหัส 110 120)
1.3328
1.3534
1.3741
1.3931
1.4138
1.4328
1.4534
1.4724
1.4914
1.5103
1.5310
1.5500
1.5690
1.5879
1.6069
1.6259
1.6448
1.6638
1.6828
1.7017
1.7190
1.7379
1.7569
1.7759
1.7948
1.8121
1.8310
1.8500
1.8672
1.8862
1.9052
1.9224
1.9414

รถยนต์โดยสาร
(รหัส 210 220)
1.2831
1.2994
1.3157
1.3320
1.3483
1.3646
1.3809
1.3971
1.4134
1.4297
1.4440
1.4603
1.4766
1.4908
1.5071
1.5234
1.5377
1.5540
1.5682
1.5845
1.5988
1.6151
1.6293
1.6456
1.6599
1.6741
1.6904
1.7047
1.7189
1.7352
1.7495
1.7637
1.7780

รถยนต์บรรทุก
(รหัส 320)
1.3739
1.3978
1.4196
1.4435
1.4652
1.4891
1.5109
1.5326
1.5543
1.5761
1.5978
1.6196
1.6413
1.6652
1.6848
1.7065
1.7283
1.7500
1.7717
1.7935
1.8152
1.8370
1.8587
1.8783
1.9000
1.9217
1.9435
1.9630
1.9848
2.0065
2.0261
2.0478
2.0696
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จานวนเงินเอาประกันภัย
580,000
590,000
600,000
610,000
620,000
630,000
640,000
650,000
660,000
670,000
680,000
690,000
700,000
710,000
720,000
730,000
740,000
750,000
760,000
770,000
780,000
790,000
800,000
810,000
820,000
830,000
840,000
850,000
860,000
870,000
880,000
890,000
900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รถยนต์นั่ง
(รหัส 110 120)
1.9586
1.9776
1.9966
2.0138
2.0328
2.0500
2.0690
2.0862
2.1052
2.1224
2.1414
2.1586
2.1759
2.1948
2.2121
2.2310
2.2483
2.2655
2.2845
2.3017
2.3190
2.3379
2.3552
2.3724
2.3914
2.4086
2.4259
2.4448
2.4621
2.4793
2.4983
2.5155
2.5328

รถยนต์โดยสาร
(รหัส 210 220)
1.7943
1.8086
1.8228
1.8371
1.8513
1.8676
1.8819
1.8961
1.9104
1.9246
1.9389
1.9532
1.9674
1.9837
1.9980
2.0122
2.0265
2.0407
2.0550
2.0692
2.0835
2.0978
2.1120
2.1263
2.1405
2.1548
2.1690
2.1833
2.1976
2.2118
2.2261
2.2403
2.2546

รถยนต์บรรทุก
(รหัส 320)
2.0891
2.1109
2.1304
2.1522
2.1739
2.1935
2.2152
2.2348
2.2565
2.2761
2.2978
2.3174
2.3391
2.3587
2.3804
2.4000
2.4217
2.4413
2.4609
2.4826
2.5022
2.5239
2.5435
2.5652
2.5848
2.6043
2.6261
2.6457
2.6652
2.6870
2.7065
2.7283
2.7478
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จานวนเงินเอาประกันภัย
910,000 บาท
920,000 บาท
930,000 บาท
940,000 บาท
950,000 บาท
960,000 บาท
970,000 บาท
980,000 บาท
990,000 บาท
1,000,000 บาท
1,050,000 บาท
1,100,000 บาท
1,150,000 บาท
1,200,000 บาท
1,250,000 บาท
1,300,000 บาท
1,350,000 บาท
1,400,000 บาท
1,450,000 บาท
1,500,000 บาท
1,550,000 บาท
1,600,000 บาท
1,650,000 บาท
1,700,000 บาท
1,750,000 บาท
1,800,000 บาท
1,850,000 บาท
1,900,000 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
2,100,000 บาท
2,200,000 บาท
2,300,000 บาท

รถยนต์นั่ง
(รหัส 110 120)
2.5500
2.5690
2.5862
2.6034
2.6207
2.6379
2.6569
2.6741
2.6914
2.7086
2.7621
2.8155
2.8672
2.9207
2.9724
3.0241
3.0776
3.1293
3.1810
3.2328
3.2845
3.3362
3.3862
3.4379
3.4897
3.5414
3.5914
3.6431
3.6931
3.7448
3.8466
3.9483
4.0500

รถยนต์โดยสาร
(รหัส 210 220)
2.2688
2.2831
2.2974
2.3116
2.3259
2.3401
2.3523
2.3666
2.3809
2.3951
2.4582
2.5193
2.5804
2.6415
2.7026
2.7637
2.8248
2.8859
2.9470
3.0081
3.0672
3.1283
3.1894
3.2485
3.3096
3.3686
3.4297
3.4888
3.5499
3.6090
3.7291
3.8473
3.9674

รถยนต์บรรทุก
(รหัส 320)
2.7674
2.7891
2.8087
2.8283
2.8500
2.8696
2.8891
2.9109
2.9304
2.9500
3.0087
3.0652
3.1217
3.1783
3.2348
3.2913
3.3478
3.4022
3.4587
3.5152
3.5696
3.6261
3.6804
3.7370
3.7913
3.8478
3.9022
3.9565
4.0130
4.0674
4.1761
4.2870
4.3957
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จานวนเงินเอาประกันภัย
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000
3,200,000
3,300,000
3,400,000
3,500,000
3,600,000
3,700,000
3,800,000
3,900,000
4,000,000
4,200,000
4,400,000
4,600,000
4,800,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รถยนต์นั่ง
(รหัส 110 120)
4.1500
4.2517
4.3517
4.4534
4.5534
4.6534
4.7552
4.8552
4.9552
5.0552
5.1552
5.2552
5.3552
5.4552
5.5534
5.6534
5.7534
5.9517
6.1517
6.3500
6.5483
6.7466

รถยนต์โดยสาร
(รหัส 210 220)
4.0855
4.2037
4.3238
4.4420
4.5601
4.6782
4.7963
4.9145
5.0326
5.1487
5.2668
5.3849
5.5031
5.6191
5.7373
5.8554
5.9715
6.2057
6.4399
6.6741
6.9084
7.1426

รถยนต์บรรทุก
(รหัส 320)
4.5043
4.6130
4.7217
4.8304
4.9391
5.0478
5.1565
5.2652
5.3739
5.4804
5.5891
5.6978
5.8043
5.9130
6.0217
6.1283
6.2348
6.4500
6.6652
6.8804
7.0935
7.3087

หมายเหตุ : จานวนเงินเอาประกันภัยที่มิได้ระบุไว้ในตารางฯ ให้ใช้อัตราของจานวนเงินเอาประกันภัยที่สูงกว่า

2 2 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2 1 ให้เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนจะได้มีคาสั่งให้ใช้ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายแบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย
3 1 ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย
01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร ย 02) และการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร ย 03) ให้ใช้ตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 2 ความคุ้มครองอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3 1 ให้เป็นไปตามทีน่ ายทะเบียนจะได้มีคาสั่งให้ใช้ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
วิ ธการคานวณ บย้ ประกันภัย
ขัน้
1 พิจารณาประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์คันที่ขอเอา
ประกันภัย นาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานของรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัยตามตารางที่ 1 คูณกับ อัตราเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย (ทุกรายการ)ตามตารางที่ 2 คูณกับ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความ
คุ้มครองตามตารางที่ 3 บวกกับ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มการประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย(ถ้ามี)ตาม
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์คือเบี้ยประกันภัยสาหรับรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
ขัน้ 2 กรณีหากมีการกาหนดความเสียหายส่วนแรก ให้นาไปลบออกจากผลลัพธ์ของขั้นที่ 1
ขัน้ 3 สาหรับผู้เอาประกันภัยรายที่ต่ออายุสัญญา หรือผู้เอาประกันภัยกลุ่มให้คานวณเบี้ย
ประกันภัยต่อจากขั้นที่ 2 ดังนี้
กรณีต่ออายุประกันภัยน้อยกว่า 3 คัน คานวณเบี้ยประกันภัยโดยนาผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของแต่
ละคัน บ ้วย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี(ถ้ามี) หรือ บวก ้วย ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี(ถ้ามี)
กรณีประกันภัยกลุ่ม คานวณเบี้ยประกันภัยโดยนาเบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน บ ้วย ส่วนลดการ
ประกันภัยกลุ่ม
กรณีต่ออายุประกันภัยกลุ่ม คานวณเบี้ยประกันภัยโดยนาผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน บ
้วย ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม รวมผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของทุกคันหลังหักส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม
นามาคานวณส่วนลดประวัติความเสียหายของกลุ่มแล้วนาไปเฉลี่ยลดจากเบี้ยประกันภัยแต่ละคัน
ตัวอย่างการคานวณ บย้ ประกันภัย
นาย ก. ต้องการทาประกันภัยรถเก๋ง กลุ่มที่ 4 ขนาดเครื่องยนต์ 1,600 ซี.ซี. เป็นกรมธรรม์
ประกันภัยแบบ ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้แก่ นาย ก. อายุ 26 ปี และนาย ข. อายุ 19 ปี ลักษณะการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล วันที่จดทะเบียนรถยนต์ 31 ตุลาคม 2547 ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในปีที่ 2 โดยในปี
ที่ผ่านมาไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดที่ขอทาประกันภัยมีดังนี้
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จานวน
300,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จานวน 400,000 บาท/ครั้ง
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ จานวน 400,000 บาท
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ จานวน 400,000 บาท
- ความคุ้มครองตาม ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตามข้อ 1 2 และ 3 สาหรับ
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7 คน จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท/คน
- ความคุ้มครองตาม ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7
คน จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท/คน
- ความคุ้มครองตาม ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ จานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
- ความเสี ย หายส่ ว นแรก ส าหรั บ ความรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายของตั ว รถยนต์ คั น เอา
ประกันภัย 1,000 บาท สาหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000 บาท
- วันที่ยื่นขอเอาประกันภัย 1 ตุลาคม 2548
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วิ ธการคานวณ
ความคุ้มครอง
ขัน้ 1
เบี้ยประกันภัยพืน้ ฐาน
คูณ ลักษณะการใช้รถยนต์
คูณ ขนาดเครื่องยนต์
คูณ อายุผู้ขับขี่
คูณ อายุรถยนต์
คูณ จานวนเงินเอาประกันภัยตัวรถ
คูณ กลุ่มรถยนต์
คูณ คุ้มครองชีวิต ร่างกายและอนามัยของ
บุคคลภายนอก/คน
คูณ คุ้มครองชีวิต ร่างกายและอนามัยของ
บุคคลภายนอก/ครั้ง
คูณ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ผ พั ธ์
บวก ร.ย.01
บวก ร.ย.02
บวก ร.ย.03
ผ พั ธ์
ขัน้ 2
บ ค่าเสียหายส่วนแรก
ผ พั ธ์
ขัน้ 3
บ ส่วนลดเบี้ยประวัติดี (20%)
ผ พั ธ์

บย้ ประกันภัย บริ ษั รยก ก็บจากผู้ อาประกันภัย
บย้ ประกันภัยขัน้ ตา
บย้ ประกันภัยขัน้ สูง
7,600
100%
112%
95%
100%
180%
105%

12,000
100%
112%
95%
100%
180%
105%

1.0075

1.0075

1.0000

1.0000

1.0050
15,474.91
600
84
500
16,658.91

1.0050
24,434.07
600
84
500
25,618.07

1,100
15,558.91

1,100
24,518.07

3,111.78
12,447.13

4,903.61
19,614.46

1. บริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยได้ตั้งแต่ จานวน 12,447.13 บาท ถึง
19,614.46 บาท (ไม่รวมภาษีอากร)
2. ร ย 01 ร ย 02 และ ร ย 03 ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด

