
 



ค ำน ำ 
 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส านักงาน คปภ.) ได้มี
ค าสั่งนายทะเบียนท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์มาเป็นระยะ 
โดยมีการปรับปรุง แบบ ข้อความ และรายละเอียดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ชมรมพิจารณารับประกันภัยรถยนต์จึงได้มีการรวบรวม
พบว่ามีค าสั่งนายทะเบียนท่ีออกมาปรับปรุง แบบข้อความของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ดังนี้ 

1. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 6/2548 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ท่ีแก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยท่ีถูกยกเลิก สั่ง ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2548  

2. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2548   

3. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 22/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ 
และเอกสารแนบท้ายท่ีแก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ 
และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 

4. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 37/2551 เรื่อง ให้แก้ไข แบบข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 

5. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 27/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ 
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552  

6. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 28/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 

7. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 37/2552 เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  สั่ง ณ วันท่ี 29 
ธันวาคม 2552  

8. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตาราง
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจส าหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส) 420 สั่ง ณ วันท่ี 14 
มกราคม 2554 

9. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไข แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  สั่ง 
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

10. ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 1/2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ 
วันท่ี 27 มกราคม 2558 

11. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  สั่ง ณ วันท่ี 11 
มีนาคม 2559 

 



คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จึงตระหนักและเห็น
ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อความสะดวกและความเข้าใจท่ีตรงกัน จึงได้หารือร่วมกับส านักงาน คปภ. 
เพื่อปรับปรุงแบบและข้อความของค าสั่งนายทะเบียนท่ีกล่าวถึงข้างต้น ให้เป็นฉบับปัจจุบัน และให้ถือเป็นคู่มือ
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การปฏิบัติงานฯ ให้เป็นฉบับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย( www.tgia.org) ให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์ต่อไป  
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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 
บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้ 
 

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ พร้อมกับตารางกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ 

2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี/ใบก ากับภาษี
อย่างย่อ หรือ 

3. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ “PVR Slip” 
4. เง่ือนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ประเภท 3

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษี

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

ประเภท 3

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

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม
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ช่ือและที่อยู่บริษัท

ทะเบียนเลขที่ เลขที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร วนัที่

รายการ ชือ่  : อาณาเขตทีคุ้่มครอง
Item 1. The Insured Name  

ทีอ่ยู่  : : ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : ถงึวันที่ เวลา 16.30 น.
Item 2. Period Insured From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถทีเ่อาประกันภัย :
Item 3.  Particulars of Motor Vehicle

Code

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

รายการ

Item 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทพุพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้นนี้เปน็ส่วนหนึ่งของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4

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

รวมเงิน
Total

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

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

เพื่อเปน็หลักฐาน บริษทัโดยบคุคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชือ่และประทบัตราของบริษทัไว้เปน็ส าคัญ ณ ส านักงานของบริษทั
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

เอกสารนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบยีนที.่.......................................................................ตัวถงัรถเลขที.่........................................................................................
ได้ท าประกันภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย
เร่ิมต้นวันที.่......................................................................................................................ถงึวันที.่............................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั.............................................................................................................................

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

CapacityChassis No. Body Type

THE SCHEDULE
รหสับริษทั : กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

Territorial Limit Covered

และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งเกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีเ่กินเจด็คน

จ านวนทีน่ั่ง/น้ าหนักรวม

ทัง้นี้จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน
และรวมกันไม่เกินหา้ล้านบาทส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งไม่เกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีไ่ม่เกินเจด็คน

ขนาดเคร่ืองยนต์/

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเขา้รักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น

Policy No.Co. Code

(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชวิีต หรือทพุพลภาพอย่างถาวร

1. ผู้เอาประกันภัย

เร่ิมต้นวันที่

แบบตัวถงัรหสั เลขตัวถงัชือ่รถ เลขทะเบยีน

5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น :

อากรแสตมป ์
Premium Discounts Net Premium

ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

Stamps

¨  การประกันภัยโดยตรง  Direct Insurance………… o ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent ..............    ¨  นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker...................   ใบอนุญาตเลขที ่License No...................

Make Licence No.

ความเสียหายต่อชวิีต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

VATPremium

ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง

(3) 200,000 บาท ถงึ 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ฯ ขอ้ 3

ภาษมีูลค่าเพิ่ม เบีย้ประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบีย้ประกันภัยสุทธิ 

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 

�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature
         /         /          

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 
�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature
         /         /          

   ข   ควบคุม 
 บาร์ ค        กั 

   ข   ควบคุม 

 บาร์ ค        กั 

 
  ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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ช่ือและที่อยู่บริษัท

ทะเบียนเลขที่ เลขที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร วนัที่

รายการ ชือ่  : อาณาเขตทีคุ้่มครอง
Item 1. The Insured Name  

ทีอ่ยู่  : : ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : ถงึวันที่ เวลา 16.30 น.
Item 2. Period Insured From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถทีเ่อาประกันภัย :
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

Code

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

รายการ

Item 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทพุพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้นนี้เปน็ส่วนหนึ่งของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4

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

รวมเงิน
Total

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

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

เพื่อเปน็หลักฐาน บริษทัโดยบคุคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชือ่และประทบัตราของบริษทัไว้เปน็ส าคัญ ณ ส านักงานของบริษทั
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

เอกสารนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบยีนที.่.......................................................................ตัวถงัรถเลขที.่........................................................................................
ได้ท าประกันภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย
เร่ิมต้นวันที.่......................................................................................................................ถงึวันที.่................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั.............................................................................................................................

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเขา้รักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น

ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง

(3) 200,000 บาท ถงึ 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ฯ ขอ้ 3

ภาษมีูลค่าเพิ่ม เบีย้ประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบีย้ประกันภัยสุทธิ 

รหสั เลขตัวถงั

¨  การประกันภัยโดยตรง  Direct Insurance………… o ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent ..............    ¨  นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker...................   ใบอนุญาตเลขที ่License No...................

ชือ่รถ เลขทะเบยีน

5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น :

อากรแสตมป ์
Premium Discounts Net Premium

ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

Stamps VATPremium

ความเสียหายต่อชวิีต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

Co. Code

(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชวิีต หรือทพุพลภาพอย่างถาวร

1. ผู้เอาประกันภัย

เร่ิมต้นวันที่

แบบตัวถงั

Territorial Limit Covered

Make Licence No.

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ำกับภำษี/ใบก ำกับภำษีอยำ่งยอ่

CapacityChassis No. Body Type

THE SCHEDULE/RECEIPT/TAX INVOICE
รหสับริษทั : กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งเกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีเ่กินเจด็คน

จ านวนทีน่ั่ง/น้ าหนักรวม

ทัง้นี้จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน
และรวมกันไม่เกินหา้ล้านบาทส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งไม่เกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีไ่ม่เกินเจด็คน

ขนาดเคร่ืองยนต์/

Policy No.

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 

�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature/ผู้รับเงิน Cashier
         /         /          

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 
�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature
         /         /          

   ข   ควบคุม 
 บาร์ ค        กั 

   ข   ควบคุม 

 บาร์ ค        กั 

 
 

 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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ช่ือและที่อยู่บริษัท

ทะเบียนเลขที่ เลขที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร วนัที่

รายการ ชือ่  : อาณาเขตทีคุ้่มครอง
Item 1. The Insured Name  

ทีอ่ยู่  : : ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : ถงึวันที่ เวลา 16.30 น.
Item 2. Period Insured From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถทีเ่อาประกันภัย :
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

Code

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

รายการ
Item 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทพุพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้นนี้เปน็ส่วนหนึ่งของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4
รายการ 6. เบีย้ประกันภัย : (บาท)
Item 6. Premium : (Baht)

รวมเงิน
Total

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

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

เพื่อเปน็หลักฐาน บริษทัโดยบคุคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชือ่และประทบัตราของบริษทัไว้เปน็ส าคัญ ณ ส านักงานของบริษทั
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

เอกสารนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบยีนที.่.......................................................................ตัวถงัรถเลขที.่........................................................................................
ได้ท าประกันภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย
เร่ิมต้นวันที.่......................................................................................................................ถงึวันที.่................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั.............................................................................................................................

เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

Premium Premium Discounts Net Premium Stamps VAT

  การประกันภัยโดยตรง  Direct Insurance…………  ตวัแทนประกันภัยรายนี้ Agent ..............      นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker...................   ใบอนุญาตเลขที่ License No...................

ใหค้ ำแนะน ำและวิธกีำรในกำรตรวจสอบและยนืยนักรมธรรม์ประกันภัย

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง
5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น : ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

ความเสียหายต่อชวิีต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

เบีย้ประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบีย้ประกันภัยสุทธิ อากรแสตมป ์ ภาษมีูลค่าเพิ่ม 

และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งเกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีเ่กินเจด็คน

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเขา้รักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น

ขนาดเคร่ืองยนต์/
จ านวนทีน่ั่ง/น้ าหนักรวม

Make Licence No. Chassis No. Body Type Capacity

(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชวิีต หรือทพุพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาท ถงึ 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ฯ ขอ้ 3

ทัง้นี้จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน
และรวมกันไม่เกินหา้ล้านบาทส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งไม่เกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีไ่ม่เกินเจด็คน

1. ผู้เอาประกันภัย
Territorial Limit Covered

เร่ิมต้นวันที่

รหสั ชือ่รถ เลขทะเบยีน เลขตัวถงั แบบตัวถงั

Co. Code Policy No.

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
THE SCHEDULE

รหสับริษทั : กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director 
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

                Authorized Signature/           
Cashier

�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director 
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

                Authorized Signature/           Cashier
��������� ��������� ����������

              
                  

              
                  

            
             

        
         

                              
                      
                 

                              
                      
                 

 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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ช่ือและที่อยู่บริษัท

ทะเบียนเลขที่ เลขที่

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร วนัที่

รายการ ชือ่  : อาณาเขตทีคุ้่มครอง
Item 1. The Insured Name  

ทีอ่ยู่  : : ประเทศไทย
Address Thailand

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : ถงึวันที่ เวลา 16.30 น.
Item 2. Period Insured From To at 16.30 hours
รายการ 3. รถทีเ่อาประกันภัย :
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

Code

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

รายการ
Item 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทพุพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้นนี้เปน็ส่วนหนึ่งของจ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตามรายการ 4
รายการ 6. เบีย้ประกันภัย : (บาท)
Item 6. Premium : (Baht)

รวมเงิน
Total

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

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

เพื่อเปน็หลักฐาน บริษทัโดยบคุคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชือ่และประทบัตราของบริษทัไว้เปน็ส าคัญ ณ ส านักงานของบริษทั
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

เอกสารนี้ใหไ้ว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบยีนที.่.......................................................................ตัวถงัรถเลขที.่........................................................................................
ได้ท าประกันภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาประกันภัย
เร่ิมต้นวันที.่......................................................................................................................ถงึวันที.่................................................................................................................
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่....................................................................................ของบริษทั.............................................................................................................................

เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

Premium Premium Discounts Net Premium Stamps VAT

  การประกันภัยโดยตรง  Direct Insurance…………  ตวัแทนประกันภัยรายนี้ Agent ..............      นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker...................   ใบอนุญาตเลขที่ License No...................

ใหค้ ำแนะน ำและวิธกีำรในกำรตรวจสอบและยนืยนักรมธรรม์ประกันภัย

หลักฐำนแสดงกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง
5. จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น : ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

ความเสียหายต่อชวิีต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด

เบีย้ประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง เบีย้ประกันภัยสุทธิ อากรแสตมป ์ ภาษมีูลค่าเพิ่ม 

และไม่เกินสิบล้านบาท ส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งเกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีเ่กินเจด็คน

(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเขา้รักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไขใ้น

ขนาดเคร่ืองยนต์/
จ านวนทีน่ั่ง/น้ าหนักรวม

Make Licence No. Chassis No. Body Type Capacity

(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชวิีต หรือทพุพลภาพอย่างถาวร
(3) 200,000 บาท ถงึ 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับการสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์ฯ ขอ้ 3

ทัง้นี้จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน
และรวมกันไม่เกินหา้ล้านบาทส าหรับรถทีม่ีทีน่ั่งไม่เกินเจด็คนหรือรถบรรทกุผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัขีไ่ม่เกินเจด็คน

1. ผู้เอาประกันภัย
Territorial Limit Covered

เร่ิมต้นวันที่

รหสั ชือ่รถ เลขทะเบยีน เลขตัวถงั แบบตัวถงั

Co. Code Policy No.

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ำกับภำษี/ใบก ำกับภำษีอยำ่งยอ่
THE SCHEDULE/RECEIPT/TAX INVOICE

รหสับริษทั : กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director 
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

                Authorized Signature/           
Cashier

�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

        Director 
�������������������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �

                Authorized Signature/           Cashier
��������� ��������� ����������

              
                  

              
                  

            
             

        
         

                              
                      
                 

                              
                      
                 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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เลขที่เคร่ือง 00000
รหสัตัวแทน/นายหน้า 000RVP000-000
ล าดับที่ 0000000000000
วันท าสัญญา ว/ด/ป  เวลา 00:00:00 น.

ชื่อผู้เอาประกนัภัย xxxxxxxx  นามสกลุ xxxxxxxxxxxxxxx
ID x xxxx xxxxx xx x โทร. 000-000-0000

รหสัรถ 0.00X การใชร้ถ xxxxxxxxxxx
เลขทะเบยีน xxx-000 xxx
ชื่อรถ xxxxxxx ขนาดรถ xxxxxxx
แบบตัวถงั ....................................................
เลขตัวถงั xxxxxxxxxxxxxxx

เร่ิมต้น ว/ด/ป ส้ินสุด ว/ด/ป  เวลา 16.30 น.
เบี้ยประกนัภัย 0000.00  บาท
ส่วนลดจากการประกนัภัยโดยตรง 000.00  บาท
เบี้ยประกนัภัยสุทธิ 0000.00  บาท
อากรแสตมป์ 00.00  บาท
ภาษมีูลค่าเพิม่ 00.00  บาท
รวมเงิน 0000.00  บาท
เพือ่เปน็หลักฐาน บริษทัโดยบคุคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อ
และประทบัตราของบริษทัไว้เปน็ส าคัญ ณ ส านักงานบริษทั

หมายเหตุ : หากทา่นต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี
สามารถติดต่อได้ที่สาขาบริษทั...................ทั่วประเทศ xxxxxxxxxxxxxxxx

หลักฐานแสดงการประกนัภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพือ่ใชส้ าหรับจดทะเบยีนรถใหม่หรือขอ
เสียภาษปีระจ าปต่ีอนายทะเบยีน
เอกสารนี้ใหไ้ว้เพือ่แสดงว่า
รถหมายเลขทะเบยีนที.่...............................................
ตัวถงัรถเลขที.่..................................................... ได้ท า
ประกนัภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาเอาประกนัภัยเร่ิมต้นวันที่

ตามกรมธรรม์ประกนัภัยเลขที.่........................................
ของบริษทั.................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxx

เอกสำรน้ีเป็นหลักฐำนกำรท ำประกันภัยรถ
ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535

ได้ช าระตามจ านวนขา้งต้น บริษทัตกลงใหค้วาม

(1) 80,000 บาทต่อหนึ่งคน

โทร. 0-2256-6032-8, 0-2256-6041-2

ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถงึกบัสูญเสียอวัยวะ
 หรือทพุพลภาพถาวร : ไม่เกนิ 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสูญเสียอวัยวะ 

ในฐานะคนไขใ้น

และไม่เกนิสิบล้านบาท ส าหรับรถที่มีที่นั่งเกนิเจ็ดคนหรือ

จ ำนวนค่ำเสียหำยเบ้ืองต้น

รถบรรทกุผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบัขี่เกนิเจ็ดคน ต่ออบุติัเหตุแต่ละคร้ัง

ทั้งนี้จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) 
รวมกนัไม่เกนิ 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน และ

รวมกนัไม่เกนิหา้ล้านบาทส าหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกนิเจ็ดคนหรือ
รถบรรทกุผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบัขี่ไม่เกนิเจ็ดคน

Fax : 0-2256-6039, 0-2256-6040

หรือทพุพลภาพถาวร : จ านวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ค่าเสียหายต่อชวิีต : 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

รวมไม่เกนิ 65,000 บาท หรือตามที่กฎหมายก าหนด

ส่วนนี้ใชส้ าหรับการจดทะเบยีนใหม่
หรือขอเสียภาษปีระจ าปต่ีอนายทะเบยีนขนส่ง

เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุกรุงเทพฯ 10330

"เพือ่เปน็การตอบแทนเบี้ยประกนัภัยที่ผู้เอาประกนัภัย

คุ้มครองผู้เอาประกนัภัย โดยมีรายละเอยีดความคุ้มครอง
เง่ือนไข ขอ้ยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครอง

ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย ขอ้ 3 
(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกนิ 20 วัน 

ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาล

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"

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

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

ที่อยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผู้ประสบภัยจากรถฉบบัมาตรฐานที่นายทะเบยีนให้
ความเหน็ชอบ และประกาศในราชกจิจานุเบกษา"

XXXX XXXX XXXX XXXX

ส าหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
(2) 300,000 บาทต่อหนึ่งคน

ส าหรับการเสียชวิีต หรือทพุพลภาพอย่างถาวร

จ ำนวนเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย

(3) 200,000 บาทถงึ 300,000 บาท ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ

กรรมการ

ระยะเวลาเอาประกนัภัย
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----------------------------------

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

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx

ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx

.............................. ถงึวันที.่...................................

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

� 
   

 
� 

   
 

                                              

           
� 

   
                          

                         

  
�  

  
   

 �       

                

� 
   

 

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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เลขที่เคร่ือง 00000
รหสัตัวแทน/นายหน้า 000RVP000-000
ล าดับที่ 0000000000000
วันท าสัญญา ว/ด/ป  เวลา 00:00:00 น.

ชื่อผู้เอาประกนัภัย xxxxxxxx  นามสกลุ xxxxxxxxxxxxxxx
ID x xxxx xxxxx xx x โทร. 000-000-0000

รหสัรถ 0.00X การใชร้ถ xxxxxxxxxxx
เลขทะเบยีน xxx-000 xxx
ชื่อรถ xxxxxxx ขนาดรถ xxxxxxx
แบบตัวถงั ....................................................
เลขตัวถงั xxxxxxxxxxxxxxx

เร่ิมต้น ว/ด/ป ส้ินสุด ว/ด/ป  เวลา 16.30 น.
เบี้ยประกนัภัย 0000.00  บาท
ส่วนลดจากการประกนัภัยโดยตรง 000.00  บาท
เบี้ยประกนัภัยสุทธิ 0000.00  บาท
อากรแสตมป์ 00.00  บาท
ภาษมีูลค่าเพิม่ 00.00  บาท
รวมเงิน 0000.00  บาท
เพือ่เปน็หลักฐาน บริษทัโดยบคุคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อ
และประทบัตราของบริษทัไว้เปน็ส าคัญ ณ ส านักงานบริษทั

หมายเหตุ : หากทา่นต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี
สามารถติดต่อได้ที่สาขาบริษทั...................ทั่วประเทศ xxxxxxxxxxxxxxxx

หลักฐานแสดงการประกนัภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพือ่ใชส้ าหรับจดทะเบยีนรถใหม่หรือขอ
เสียภาษปีระจ าปต่ีอนายทะเบยีน
เอกสารนี้ใหไ้ว้เพือ่แสดงว่า
รถหมายเลขทะเบยีนที.่...............................................
ตัวถงัรถเลขที.่..................................................... ได้ท า
ประกนัภัยตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 แล้ว โดยมีระยะเวลาเอาประกนัภัยเร่ิมต้นวันที่

ตามกรมธรรม์ประกนัภัยเลขที.่........................................
ของบริษทั.................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxx

ส าหรับการเสียชวิีต หรือทพุพลภาพอย่างถาวร
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ระยะเวลาเอาประกนัภัย

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

(3) 200,000 บาทถงึ 300,000 บาท ส าหรับการสูญเสียอวัยวะ
ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย ขอ้ 3 

เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุกรุงเทพฯ 10330

.............................. ถงึวันที.่...................................

(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกนิ 20 วัน 

รถบรรทกุผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบัขี่เกนิเจ็ดคน ต่ออบุติัเหตุแต่ละคร้ัง

ในฐานะคนไขใ้น

ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถงึกบัสูญเสียอวัยวะ

..................................
หรือทพุพลภาพถาวร : จ านวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

รวมไม่เกนิ 65,000 บาท หรือตามที่กฎหมายก าหนด
ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ "PVR SLIP"

เอกสำรน้ีเป็นหลักฐำนกำรท ำประกันภัยรถ

"เพือ่เปน็การตอบแทนเบี้ยประกนัภัยที่ผู้เอาประกนัภัย
ได้ช าระตามจ านวนขา้งต้น บริษทัตกลงใหค้วาม
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ส าหรับการชดเชยรายวันกรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาล

ทั้งนี้จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับ (1) (2) (3) และ (4) 
รวมกนัไม่เกนิ 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน และ

ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535

ความเหน็ชอบ และประกาศในราชกจิจานุเบกษา"

ส่วนนี้ใชส้ าหรับการจดทะเบยีนใหม่
หรือขอเสียภาษปีระจ าปต่ีอนายทะเบยีนขนส่ง

(2) 300,000 บาทต่อหนึ่งคน

 หรือทพุพลภาพถาวร : ไม่เกนิ 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

....................................................................................
คุ้มครองผู้เอาประกนัภัย โดยมีรายละเอยีดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัย/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ำกับภำษีอยำ่งยอ่

ที่อยู่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXX XXXX XXXX
จ ำนวนเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย

(1) 80,000 บาทต่อหนึ่งคน

เง่ือนไข ขอ้ยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฉบบัมาตรฐานที่นายทะเบยีนให้

ส าหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย

ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx

และไม่เกนิสิบล้านบาท ส าหรับรถที่มีที่นั่งเกนิเจ็ดคนหรือ

จ ำนวนค่ำเสียหำยเบ้ืองต้น

รวมกนัไม่เกนิหา้ล้านบาทส าหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกนิเจ็ดคนหรือ
รถบรรทกุผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขบัขี่ไม่เกนิเจ็ดคน

กรรมการ

ค่าเสียหายต่อชวิีต : 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
..................................

............................. .................................. Fax : 0-2256-6039, 0-2256-6040

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

กรรมการ

โทร. 0-2256-6032-8, 0-2256-6041-2

ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสูญเสียอวัยวะ 
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ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

 ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1   กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั    มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 
การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจให้

รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 
 

ข้อ 2   นิยามศพั ์  กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “ผู้เอาประกันภัย”  หมายความว่า   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
 “ผู้ประสบภัย”   หมายความว่า   ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถท่ี

ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึง
แก่ความตายด้วย 

 “นายทะเบียน”   หมายความว่า   เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 “ตาราง”   หมายความว่า   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
   “รถ”   หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 

“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”   หมายความว่า   เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน 

 

ข้อ 3  การคุ้มครองผู้ประสบภยั1 ภายใต้บังคับข้อ 6  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรื อติดตั้งในรถนั้น ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 
  3.1 ผู้ประสบภัย 
  3.1.1  ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพอย่างถาวร ตาม 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอ่ืนที่ผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกรอ้งได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายท่ีแท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินคุ้มครอง ดังนี้  

                                                           
1 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
  สัง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 1 
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(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 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
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีมีจ านวนเงินคุ้มครองท่ีสูงกว่า              

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 หรือท้ังข้อ 3 1 2 และข้อ 3 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน 

3 1 5 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายท่ีเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองท่ีระบุใน 3 1 1  ข้อ 3 1 2  ข้อ 3 1 3 และข้อ 3 1 4 

3.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่
ผู้ขับขี่ ท้ังนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้น าความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3 1 4 
และข้อ 3 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

3.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันท่ีเอาประกันภัย และเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ีเป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจ านวนคุ้มครองสูงสุดต่อ
หนึ่งคน และรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งท่ีระบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง 
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ข้อ 4  ค่า ส ย าย บื้องต้น2 ภายใต้บังคับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยท่ีได้รับ 
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบริษัท
ได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้  

4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
อันจ าป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน  30,000 บาทต่อหนึ่งคน 

4.2   กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวน 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 บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เก่ียวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

4.4 จ านวนตาม 4.1 และ 4 2 รวมกันหรือจ านวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับ
ความเสียหายตามข้อ 4.1  4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นรวมกันไม่เกินจ านวน 65,000 บาท 

4.5  กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 4.1  4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ความเสียหายเบื้องต้นท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3  
 

ข้อ 5  การขอรบัค่า ส ย าย บื้องต้น3 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้ 

5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล 
5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ

เดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ท่ีมีชื่อใน
หลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

                                                           
2 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 หน้า 1 
3 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เร่ือง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ        
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 2 
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  ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจาก
ต้องยื่นหลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีระบุ
ว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมท้ังส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย 

5.2 ความเสียหายต่อชีวิต 
  5.2.1 ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้

ว่าผู้ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
  5.2.2 ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นถึงแก่

ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
  5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2 
 

ข้อ 6. การส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น ค่าช  ชยรายวนั แ ะค่าป งศพ4 ในกรณีรถท่ีเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะส ารองจ่าย ให้แก่ 
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้ 

6 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับกรณีได้รับ
บาดเจ็บ 

6 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจ านวนเงินตามข้อ 3 1 2  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน  

6 3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท 
รวมไม่เกิน 20 วัน 

6 4 ข้อ 6 1 และข้อ 6 2 รวมกันจ านวนเงินตามข้อ 3 1 4  
ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันส ารอง

จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน 
เมื่อมีการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพตาม

เงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถท่ีเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่า
ปลงศพท่ีบริษัทได้ส ารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 

ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยท่ีโดยสารมา หรือก าลังขึ้นหรือก าลัง
ลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยท่ีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอ่ืนซึ่งได้ส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 

                                                           
4 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 2 
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ข้อ 7  การคุ้มครองผู้ขบัข   บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 

ข้อ 8  การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้น
จะต้องรับผิดจากรถท่ีใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
 

ข้อ 9. การแจ้งอบุติั  ตเุมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้อง 
  9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
  9.2  ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรือค าสั่ง หรือค าบังคับของศาล 

9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการด าเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจ
 ท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  ถ้าผู้ เอาประกันภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี้ 
 บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น 
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ 

 

ข้อ 10. การจ ัการ ร ยกร้อง  
10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคล

ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่ความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย และบริษัทไม่จัดการต่อการเรียกร้องนั้น 

10.2  บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการต่อสู้คดี 
10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้เอาประกันภัย 

ในการนี้ผู้เอาประกันภัยต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควร 
10.4 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนท่ีบริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่

 กรณีแล้วก่อนด าเนินคดีทางศาล บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย 
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้น าคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาท

ต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด5 

 

ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระท าความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยไม่ชักช้า 
 
ข้อ 12  ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค   ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครอง
บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 

                                                           
5 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่งณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552  หน้า 3 
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ข้อ 13  การ อนรถ ในกรณีท่ีรถท่ีเจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยท่ียังเหลืออยู่  

 

ข้อ 14  การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 
2,000 บาท  

 

ข้อ 15  การ  ิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้ทราบ
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

15.2  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้ข้างล่างนี้ 

 

จ านวนเดือนที่คุ้มครอง 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  การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตตุ าการ ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิ
เรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการ
วินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  
 

ข้อ 17. การต ความกรมธรรม์ประกนัภยั ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 

ข้อ 18  ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก  
18.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเป็นการ

ท าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
18.2  สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึด

อ านาจการปกครองโดยก าลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือ
เท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 

18.3  วัตถุอาวุธปรมาณู 
18.4  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจาก

กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผา
ไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งด าเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

18.5  ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์ 
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18.6  การใช้นอกประเทศไทย 
18.7  การใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
18.8  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 

ข้อ 19. ข้อสญัญาพิ ศษ ภายใต้จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ข้อ 18.1  18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
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แบบ ปร.1

เอกสารแนบท้ายเลขที่ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

Attaching to and forming apart of Policy No.

ผูเ้อาประกันภัย เอกสารแนบท้ายท าวันที่

The Insured Endorsement Issued on

ที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงเริ่มบังคับวันที่
Address Effective date of the amendment

เป็นที่ตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้

It is hereby noted and agreed that the details of the following items (s)

เปลี่ยนแปลงรายการตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ (      )   (      )   (      )   (      )   (      )

under this policy is/are amended : Item no. 

รายการ ช่ือ  :

Item 1. The Insured Name  

ที่อยู่  :

Address

รายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : สิ้นสุดวันที่ เวลา 16.30 น.

Item 2. Period Insured From To at 16.30 hours

รายการ 3. รถที่เอาประกันภัย :

Item 3.  Particulars of Motor Vehicle

Code Licence No.

รายการ 4. จ านวนเงินคุ้มครองผูป้ระสบภัย  :

Item 4. Limit of Covered

   จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมไม่เกิน...........................................บาท ตอ่อุบัตเิหตแุตล่ะครั้ง

   The maximum limit of liability shall not exceed ……………..Baht per accident.

รายการ 6. เบ้ียประกันภัย : (บาท)

Item 6. Premium : (Baht)

รวมเงิน
Total

รายการ 7. การใช้รถ :

Item 7. Use of Motor Vehicle

ปรับเบ้ียประกันภัย (บาท)

Premium Adjustment (Baht)

เบ้ียประกันภัย เพ่ิม.......................................คืน.......................................... รวมเงิน.................................บาท
Additional Premium                              Refund Premium                         Stamps VAT Total                           Baht

เง่ือนไขและสัญญาประกันภัยข้ออ่ืนๆ ไม่เปลีย่นแปลง

Other terms and conditions remain unchanged.

เพ่ือเป็นหลกัฐาน บรษิทัโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือช่ือและประทับตราของบรษิทัไว้เป็นส าคัญ ณ ส านกังานของบรษิทั
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.

VATPremium Discounts Premium Net Premium Stamps
เบ้ียประกันภัย ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง 

Endorsement No.

ENDORSEMENT

เบ้ียประกันภัยสุทธิ อากรแสตมป์ 

Body Type Capacity

ภาษมูีลค่าเพ่ิม 

Make Chassis No.

เริ่มตน้วันที่

ช่ือบริษัท

ท่ีตัง้ของบริษัท

1. ผูเ้อาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายกรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

รหัสบริษทั :

Co. Code

อากรแสตมป์............................. ภาษมูีลค่าเพ่ิม..................................

จ านวนที่นั่ง/น้ าหนักรวมรหัส เลขทะเบียนช่ือรถ เลขตวัถงั แบบตวัถงั
ขนาดเครื่องยนต์

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 
�����������������������������������������������

ผู้รบัมอบอ านาจ Authorized Signature
........./........./..........
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 อกสารแนบ ้าย 
การส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น ค่าช  ชยรายวนั แ ะค่าป งศพ 

 
 ในกรณีรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้บังคับเงื่อนไขการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน 
ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถอื่นนั้นเป็นกรมธรรม์ท่ีมีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2559 บริษัทจะ
ส ารองจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ดังนี้ 

1. ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน ในกรณีได้รับ
บาดเจ็บ 

2. ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับกรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 

3. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท 
ไม่เกิน 20 วัน  

4. ข้อ 1  2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท 
 ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันส ารอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน 
 หากปรากฏว่าอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัย
ไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายค่าปลงศพ ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร เพิ่มจน
เต็มความคุ้มครองตามเงือ่นไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 มาย  ต ุ สิ ธิในการไ ่ บ ย้ของบริษ ั รือ น้า   ของบริษ ัในการช ใช้ค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น 

ค่าช  ชยรายวนั แ ะค่าป งศพคืนใ ้แก่บริษั ผู้รบัประกนัภยัรถอื น ใ ้น า งื อนไขการ
ส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น ค่าช  ชยรายวัน แ ะค่าป งศพ   ปรากฏใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัมาใช้บงัคบั  ยอนุ  ม  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 8 
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แบบ ข้อความ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
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แบบ ข้อความ กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ 
 

บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้  
1  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ประกอบด้วย 
 1.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   
 1.2 ค าขอเอาประกันภัย  
 1.3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

1.4 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ หมวดการคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ และเง่ือนไขเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม 

2  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 ประกอบด้วย 
 2.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   
 2.2 ค าขอเอาประกันภัย  
 2.3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

2.4 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก หมวดการ คุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้  และ เงื่ อนไข
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม 

3  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ประกอบด้วย 
 3.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   
 3.2 ค าขอเอาประกันภัย  
 3.3 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

3.4 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และเง่ือนไขเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม 
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.......................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.......................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษี

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

ประเภท 3

........................................... ........................................
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.......................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.......................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...… รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

ผูรั้บเงิน

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

กรรมกำร กรรมกำร

ประเภท 3
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ผูข้อเอำประกนัภยั  ช่ือ  : อำชีพ

          ท่ีอยู่  :

ประเภทกำรประกนัภยัท่ีตอ้งกำร ไม่ระบช่ืุอผูข้บัข่ี

ระบช่ืุอผูข้บัข่ี  คือ  1………………………………. วนั/เดือน/ปีเกิด ………………………. อำชีพ …...................

 2 …………………………...…. วนั/เดือน/ปีเกิด ………………………. อำชีพ …...................

(โปรดแนบส ำเนำบดัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัข่ี)

กำรใชร้ถยนต์

ผูรั้บประโยชน…์………………........……………………………………...……………………………………..……………………………………………………………………

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั จ ำนวนท่ีนั่ง / ขนำด / น ้ำหนกั มูลคำ่เตม็รวมตกแต่ง

รำยกำรตกแต่งเปล่ียนแปลงรถยนตเ์พ่ิมเติม (โปรดระบรุำยละเอียด)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         1) ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์     1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล

                   เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.                        …...................……………บำท/คร้ัง           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ….……….……บำท
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง                        …...................……………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน   …..……...….…บำท/คน
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว

              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง                        …...................……………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          ….…....….…...บำท/สปัดำห์

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   ......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง     2) คำ่รักษำพยำบำล
         ……….....……..…..….…….......….…บำท/คน
    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
         ……….....……..…..……….......….…บำท/คร้ัง

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ค  ำบอกกล่ำวตำมรำยกำรขำ้งบนเป็นควำมจริงและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำระหวำ่งขำ้พเจำ้กบับริษทั โดยขำ้พเจำ้มีควำมประสงค์

ให้กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี ………………………………………. เป็นตน้ไป

ลงช่ือผูเ้ขียนหรือผูพิ้มพ ์: ลำยมือช่ือผูข้อเอำประกนัภยั ……………………………………………………

วนัท่ี ……… เดือน ……………….. พ.ศ. ………….

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั

ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ มฉิะนั้นบริษทัอำจถือเป็นเหตุปฏิเสธควำมรับผิดตำมสัญญำประกนัภยัได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์มำตรำ 865

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั ………………………….. บำท

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี ………………. บำทแลว้)

ค ำขอเอำประกนัภัยรถยนต์

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย

เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย............บำท
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ช่ือบริษทั ทะเบียนกำรคำ้เลขท่ี

ท่ีอยู่ เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี
รหสับริษทั ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี อำณำเขตคุม้ครอง ประเทศไทย

ผูเ้อำประกนัภยั    ช่ือ …………………………..................................................…………. อำชีพ ……………………….........................................................................................…..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบุไวเ้ท่ำนั้น

         1) ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์     1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล

                   เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.                        …...................……………บำท/คร้ัง           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ………….……บำท
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง                        …...................……………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน   …..……...……บำท/คน
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว

              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง                        …...................……………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          ….…....….…...บำท/สปัดำห์

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   ......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง     2) คำ่รักษำพยำบำล
         ……….....……..…..….…….......….…บำท/คน
    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
         ……….....……..…..……….......….…บำท/คร้ัง

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

ส่วนเพ่ิม

     กำรใชร้ถยนต ์: 

ตวัแทนประกนัภยัรำยน้ี นำยหน้ำประกนัภยัรำยน้ี ………………………………….…… ใบอนุญำตเลขท่ี …………………………………

  วนัท ำสญัญำประกนัภยั ………………………………………………… วนัท ำกรมธรรมป์ระกนัภยั ……………………………………….

เพ่ือเป็นหลกัฐำน บริษทัโดยบุคคลผูมี้อ  ำนำจไดล้งลำยมือช่ือและประทบัตรำของบริษทัไวเ้ป็นส ำคญั ณ ส ำนกังำนของบริษทั

……………………………………..

                 ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง / ขนำด / น ้ำหนกั

รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

……………………………………

                                                                                                ประวติัเพ่ิม…………………บำท

…………………………………….

รวม

เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท

กรรมกำร                            กรรมกำร

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ อำกรแสตมป์

รำยกำรเอกสำรแนบทำ้ยท่ีแนบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม
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                                  มว  งื อนไข ั  วไป 
 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ : 
 

ข้อ 1   กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั   มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 
การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจให้

รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 
 

ข้อ 2. ค านิยามศพั ์: เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
“บริษัท”              หมายถึง   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
“ผู้เอาประกันภัย”   หมายถึง   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
“รถยนต์”  หมายถึง   รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 
“ตาราง”  หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภยันี้ 
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”    หมายถึง   เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก

สาเหตุเดียวกัน 
“ความเสียหายส่วนแรก”  หมายถึง   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครอง

ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ท่ี
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

 

ข้อ 3. การยก ว้น ั  วไป   
กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ไม่คุ้มครองความ ส ย าย รือความรบัผิ อนั กิ ขึน้ ป็นผ   ยตรง รือ

  ยอ้อมจาก 
3.1 สงคราม การรกุราน การกระ  าของชาติศตัร ูการสู้รบ  รือการปฏิบติัการ    ม  กัษณะ ป็น

การ  าสงคราม (จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็าม) 
3.2 สงครามก าง มือง การแขง็ข้อของ  าร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้าน รฐับา  การยึ 

อ านาจการปกครอง  ยก า งั  าร  รือ  ยประการอื น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา  รือ  ่ากบั
การ ุกฮือต่อต้านรฐับา  

3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 
3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัส  การกระ บกบักมัมนัตภาพรงัส จาก ช้ือ พ ิงปรมาณู 

 รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ช้ือ พ ิงปรมาณู แ ะส า รบัจุ ประสงค์ของข้อสญัญาน ้  
การ ผานัน้รวมถึงกรรมวิธ ใ ๆแ ่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซึ ง  า นินติ ต่อกนัไป ้วยตวัของมนั อง 
 

ข้อ 4. การจ ัการ ร ยกร้อง มื อ กิ ความ ส ย าย 
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
 บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ หากความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
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ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนนิการโดยสุจริต 
 

ข้อ 5   ความรบัผิ ของบริษ ั มื อม การปฏิ สธการจ่ายค่าสินไ ม  แ น6  
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

จนเป็นเหตุให้ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด 
 

ข้อ 6.  การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น 

 

ข้อ 7.   การ   บ ย้ประกนัภยัประวติั   
 7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  20% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัยปีแรก 
 ขั้นท่ี 2  30% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
 ขั้นท่ี 3  40% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นท่ี 4  50% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
 ท้ังนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุ้มครองท่ีต่ออายุเท่านั้น 
 ค าว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้   
 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว  ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
ดังนี้ 
 (ก) ลดลงหนึ่งล าดับขั้นจากเดิม  หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 (ข) ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ  หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็น
ฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจ านวนเงิน
เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท 
บริษัทจะน าความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

                                                           
6 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 เร่ือง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 3 
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ข้อ 8.  การ พิ ม บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่   
 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบรษิัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีที่
เอาประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บรษิัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเปน็ขั้น ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  20%  ของอัตราเบี้ยประกันภยัในปีที่ต่ออายุ 
  ขั้นที่ 2   30%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 
2 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นที่ 3 40%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 
3 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นที่ 4   50%  ของอตัราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 
4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิมเช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ
รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 
 

ข้อ 9  การ อนรถยนต ์ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่า ผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหลืออยู่ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองท่ีปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

 

ข้อ 10.  การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตต ุาการ   
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

 

ข้อ 11. การต ความกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 ข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตาม
คู่มือการตีความท่ีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
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ข้อ 12. การส้ินผ บงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ผลบังคับเมื่อ 
12.1  วันท่ี เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 
12.2  มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ี
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นก าหนดดังกล่าว  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้
ข้างล่าง 

       อตัราคืน บ ย้ประกนัภยั 
 
จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเตม็ป ี

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเตม็ป ี

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
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 มว การคุ้มครองความรบัผิ ต่อบคุค ภายนอก 
  

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง7  
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ 
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย 
ดังนี้ 

1.1 ความ ส ย ายต่อช วิต ร่างกาย  รืออนามยั  บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสียชีวิตนั้นท าให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งท่ีระบุไว้ในตาราง 

 ทุพพลภาพถาวร ในท่ีนี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

 บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1 1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ตลอดจนลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 

1.2 ความ ส ย ายต่อ รพัยสิ์น บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 

 ความ ส ย ายต่อ รพัยสิ์น งัต่อไปน ้  จะไม่ไ ้รบัความคุ้มครอง 
(ก)  รพัย์สิน   ผู้ อาประกนัภยั ผู้ขบัข      ป็นฝ่ายต้องรบัผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า 

มาร า บุตรของผู้ อาประกันภยั รือผู้ขบัข  นั ้น ป็น จ้าของ  รือ ป็นผู้ ก็บรกัษา 
ควบคมุ  รือครอบครอง 

(ข)  ครื องชั  ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน  างวิ ง  าง  ิน สนาม  รือสิ ง นึ งสิ งใ    อยู่
ใต้สิ ง งัก ่าว อนั กิ จากการสั  นสะ  ือน  รือจากน ้า นักรถยนต์  รือน ้า นัก
บรร ุกของรถยนต ์

(ค) สมัภาระ รือ รพัยสิ์นอื นใ    น าติ ตวัขึ้นบนรถยนต์  รือ รพัยสิ์น    บรร ุกอยู่ใน
รถยนต์  รือก า งัยกขึ้น  รือก า งัยก ง จากรถยนต์   รือ รพัยสิ์น   รถยนต์ก า งั
ยกจาก    นึ งไปยงัอ ก    นึ ง 

                                                           
7 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เร่ือง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 1 
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(ง)  รพัยสิ์น   ไ ้รบัความ ส ย ายจากการรั  วไ  ของสาร คม  รือวตัถอุนัตราย   บรร ุก
อยู่ในรถยนต ์  ว้นแต่การรั  วไ  นัน้ กิ จากอบุติั  ตจุากรถยนต ์ รือการรั  วไ  ของแก ส รือ ช้ือ พ ิง
 พื อการ  ิน ครื องของรถยนต ์

 

ข้อ 2.  ความ ส ย ายส่วนแรก   
ผูเ้อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับ
ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่งข้ อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ค     
 ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้
คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้ขบัข   
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร   
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก

รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก

การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 
 6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 6.2  นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน
ท่ีได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
 

ข้อ 7. การยก ว้น ั  วไป การประกนัภยัตาม มว น ้  ไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
7.1 การใช้รถยนตน์อกอาณา ขตคุ้มครอง          
7.2 การใช้รถยนตใ์น างผิ กฎ มาย  ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รพัย ์ชิง รพัย ์ รือใช้ขนยา สพ

ติ   ป็นต้น 
7.3 การใช้ในการแข่งขนัความ รว็ 
7.4 การใช้ ากจูง รือผ กั นั  ว้นแต่รถ   ถกู ากจูง รือถกูผ กั นัไ ้ประกนัภยัไว้กบับริษั 

 ้วย  รือ ป็นรถ ากจงู  ยสภาพ  รือรถ   ม ระบบ ้าม ้อ ชื อม ยงถึงกนั 
7.5 ความรบัผิ ซึ ง กิ จากสญัญา   ผู้ขบัข    าขึ้น ซึ งถ้าไม่ม สญัญานัน้แ ้ว ความรบัผิ ของ       

ผู้ขบัข  จะไม่ กิ ขึน้ 
7.6 การขบัข    ยบุคค ซึ งในขณะขับข  ม ปริมาณแอ กอฮอ ์ใน ส้น  ือ ไม่น้อยกว่า 150 

มิ  ิกรมั ปอร ์ซน็ต ์ 
 

ข้อ 8.  ข้อสญัญาพิ ศษ   ภายใต้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 
7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขท่ัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความ
รับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ 
 ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่น ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดท้ังตาม 1.1 และ 
1.2 ในหมวดนี้  
 ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินท่ีบริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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 มว การคุ้มครองรถยนต์สญู ายไฟไ ม้ 
 

ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง 
 รถยนต์สูญหาย  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมท้ัง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์  ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการ
พยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น  
 รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
 

ข้อ 2. การช ใช้ความ ส ย าย รือสญู ายต่อรถยนต ์ 
2.1. ในกรณ รถยนต์สูญ าย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

 ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้งให้
บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท ถ้า
รถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
 ท้ังนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ

แจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 

 

 2.2 ในกรณ รถยนต ์ส ย ายส้ิน ชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ท่ี
ระบุไว้ในตาราง  
  รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    
  ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 

 2.3 ในกรณ รถยนตไ์ ้รบัความ ส ย าย แต่ไม่ถึงกบั ส ย ายส้ิน ชิง  รือสูญ ายบางส่วน  บริษัท
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ังอุปกรณ์
ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  
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 ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 ข้อจ าก ัความรบัผิ ของบริษ ั 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3  การ แู ขนย้าย 
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนท่ี
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

ข้อ 4  การส ะสิ ธิ 

 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เก่ียวกับการซ่อมแซมรถ  การท าความสะอาดรถ  การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น   
 

ข้อ 5  การยก ว้นรถยนต์สูญ าย ไฟไ ม้ การประกนัภยัน ้ ไม่คุ้มครองความสูญ าย  รือไฟไ ม้อนั
 กิ จาก 
5.1 ความ ส ย าย รือสูญ ายอนั กิ จากการ ัก รพัย์  รือยกัยอก รพัย์   ยบุคค ไ ้รบั

มอบ มาย  รือครอบครองรถยนตต์ามสญัญา ช่า สญัญา ช่าซ้ือ  รือสญัญาจ าน า  รือ  ย
บคุค    จะกระ  าสญัญา งัก ่าวข้างต้น 

5.2  การใช้รถยนตน์อกอาณา ขต   คุ้มครอง 
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 มว การคุ้มครองความ ส ย ายต่อรถยนต์ 
 

ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง 
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา

ประกันภัย  ต่อรถยนต์รวมท้ังอุปกรณ์  เครื่องตกแต่ง  หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานท่ีติดตั้งมา
กับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ท า
เพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง  
ไฟไหม้ ในท่ีนี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัว

ของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืนใด 
 

ข้อ 2.  การช ใช้ความ ส ย ายต่อรถยนต ์ 
2.1 ในกรณ รถยนต์ ส ย ายส้ิน ชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ี

ระบุไว้ในตาราง  
ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอา

ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในท่ีนี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

2.2   ในกรณ รถยนตไ์ ้รบัความ ส ย าย แต่ไม่ถึงกบั ส ย ายส้ิน ชิง  บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจ
ตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้  รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือ
จะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ 

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 ข้อจ าก ัความรบัผิ ของบริษ ั 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศบริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าที่ส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3. การ แู ขนย้าย   
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา

รถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะเสร็จสิ้นตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

 

ข้อ 4. ความ ส ย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ า  หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแต่ผู้

เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
(ข)  ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง 
(ค)  6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากการชน การคว่ า ในกรณีเป็นการ

ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ท่ีระบุชื่อใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
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ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบ
แต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น   

ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้น
จากการกระท าของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลท าให้บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียก
ค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้  

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

ข้อ 5. การรกัษารถยนต ์ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น 

เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามท่ีจ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
หรือเครื่องเสีย 

ข้อ 6. การส ะสิ ธิ   
ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา

ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับ
การซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เติม เมื่อรถยนต์ได้ส่ง
มอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

ข้อ 7. การยก ว้นความ ส ย ายต่อรถยนต ์การประกนัภยัน ้ไม่คุ้มครอง 
7.1 การ สื อมราคา  รือการสึก รอของรถยนต์ 
7.2 การแตก กัของ ครื องจกัรก ไกของรถยนต์  รือการ ส ย รือการ ยุ   ินของ ครื องจกัร

ก ไก  รือ ครื องไฟฟ้าของรถยนตอ์นัมิไ ้ กิ จากอบุติั  ต ุ
7.3 ความ ส ย าย  ยตรงต่อรถยนต์ อนั กิ จากการบรร ุกน ้า นัก  รือจ านวนผู้  ยสาร กิน

กว่า   ไ ้รบัอนุญาต อนัมิไ ้ กิ จากอบุติั  ต ุ
7.4 ความ ส ย ายต่อยางรถยนต์ อนั กิ จากการฉ กขา   รือการระ บิ   ว้นแต่กรณ ม ความ

 ส ย าย กิ ขึน้ต่อส่วนอื นของรถยนตใ์น ว า   ยวกนั 
7.5 ความ ส ย ายอนั กิ จากการขา การใช้รถยนต์  ว้นแต่การขา การใช้รถยนต์นัน้ กิ จาก

บริษ ัประวิงการซ่อม  รือซ่อม ่าช้า กินกว่า   ควรจะ ป็น   ยไม่ม   ตผุ อนัสมควร 

ข้อ 8. การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
8.1 การใช้รถยนตน์อกอาณา ขต   คุ้มครอง 
8.2 การใช้รถยนต์ไปใน าง   ผิ กฎ มาย  ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รพัย ์ชิง รพัย ์รือใช้ขนยา

 สพติ  ป็นต้น         
8.3 การใช้ในการแข่งขนัความ รว็ 
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ข้อ 9.  การยก ว้นการใช้อื นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
9.1 การใช้ ากจูง  รือผ กั นั  ว้นแต่รถ   ถกู ากจูง  รือถกูผ กั นัไ ้ประกนัภยัไว้กบับริษ ั

 ้วย  รือ ป็นรถ ากจงู  ยสภาพ  รือรถ   ม ระบบ ้าม ้อ ชื อม ยงถึงกนั 
9.2 การใช้รถยนตน์อก  นือจาก   ระบไุว้ในตารางในขณะ กิ อบุติั  ต ุ  
9.3 การขบัข    ยบุคค ซึ งในขณะขบัข  ม ปริมาณแอ กอฮอ ์ใน ส้น  ือ ไม่น้อยกว่า 150 

มิ  ิกรมั ปอร ์ซน็ต ์
9.4 การขบัข    ยบุคค    ไม่ คยไ ้รบัใบอนุญาตขบัข  ใ  ๆ  รือ คยไ ้รบั แต่ถกูต ัสิ ธิตาม

กฎ มาย  รือใช้ใบขบัข  รถจกัรยานยนตไ์ปขบัข  รถยนต์ 
การยก ว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่น ามาใช้ในกรณ    ม ความ ส ย ายต่อรถยนต์    กิ ขึ้น 

แ ะมิใช่ความประมา ของผู้ขบัข  รถยนต ์   อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน ้  
แต่ในกรณ     ป็นการประกนัภยัประ ภ ระบุชื อผู้ขบัข   การยก ว้นตาม 9.4 จะไม่น ามาใช้บงัคบั 

 ากผู้ขบัข  ในขณะ กิ ความ ส ย าย  ป็นผู้ขบัข     ถกูระบชืุ อในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
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รหสับริษทั กำรประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบคุคล ร.ย.01

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เม่ือใชใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครอง       หมำยถึง ผูข้บัข่ีและ/หรือผูโ้ดยสำรตำมจ ำนวนท่ีระบใุนเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ซ่ึงอยู่ในหรือก ำลงัขบัข่ี หรือก ำลงัข้ึนหรือก ำลงัลงจำกรถยนต์

อุบติัเหตุ                           หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงฉบัพลนัจำกปัจจยัภำยนอกร่ำงกำยและท ำให้เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองมิไดเ้จตนำหรือมุ่งหวงั 

และให้หมำยควำมรวมถึงกำรถูกฆำตกรรมดว้ย

กำรสูญเสียโดยถำวรส้ินเชิง  ให้รวมถึงกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรใชง้ำนของอวยัวะนั้นโดยถำวรส้ินเชิง

กำรสูญเสียสำยตำ             หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยไดต้ลอดไป

ทพุพลภำพถำวร                หมำยถึง ทพุพลภำพถึงขนำดท่ีไม่สำมำรถประกอบอำชีพใดหรือท ำงำนใดเพ่ือสินจำ้งไดโ้ดยส้ินเชิงและตลอดไป

ทพุพลภำพชัว่ครำว            หมำยถึง ทพุพลภำพถึงขนำดท่ีไม่สำมำรถประกอบหน้ำท่ีกำรงำนในอำชีพประจ ำตำมปกติไดโ้ดยส้ินเชิงในชัว่ระยะเวลำหน่ึง

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรขยำยเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี

บริษทัจะชดใชค้ำ่สินไหมทดแทนเพ่ือ ควำมสูญเสียอนัเกิดจำกควำมบำดเจ็บของผูใ้ดรั้บควำมคุม้ครองโดยอุบติัเหตุ ซ่ึงท ำให้เกิดผลดงัต่อไปน้ี

กำรคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต

ถำ้ควำมบำดเจ็บท่ีไดรั้บท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองเสียชีวิตใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุกดี็ หรือควำมบำดเจ็บท่ีไดรั้บท ำให้

ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตอ้งรักษำตวัติดต่อกนัในโรงพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น และเสียชีวิตเพรำะเหตุบำดเจ็บนั้นกดี็ บริษทัจะจ่ำยคำ่สินไหมทดแทนให้ตำม

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ให้แก่ทำยำทของผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครอง

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง
     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
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กำรคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มอื เท้ำ สำยตำ

ถำ้ควำมบำดเจ็บท่ีไดรั้บไม่มีผลท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตอ้งเสียชีวิตภำยใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุแต่มีผลท ำให้ผูไ้ดรั้บควำม

คุม้ครองไดรั้บกำรสูญเสียโดยถำวรส้ินเชิง ภำยใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุกดี็หรือควำมบำดเจ็บท่ีไดรั้บท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตอ้งรักษำตวัติดต่อ

กนัในโรงพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองไดรั้บกำรสูญเสียโดยถำวรส้ินเชิงดงัก ำหนดขำ้งล่ำงน้ี บริษทัจะจ่ำยคำ่สินไหม

ทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองดงัน้ี

100% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับมือสองขำ้ง ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทำ้สองขำ้ง ตั้งแต่ขอ้เทำ้ หรือสำยตำสองขำ้ง

100 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับมือหน่ึงขำ้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และเทำ้หน่ึงขำ้ง ตั้งแต่ขอ้เทำ้

100 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับมือหน่ึงขำ้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และสำยตำหน่ึงขำ้ง

100 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับเทำ้หน่ึงขำ้ง ตั้งแต่ขอ้เทำ้ และสำยตำหน่ึงขำ้ง

60 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับมือหน่ึงขำ้ง ตั้งแต่ขอ้มือ

60 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับเทำ้หน่ึงขำ้ง ตั้งแต่ขอ้เทำ้

60 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ส ำหรับตำหน่ึงขำ้ง

บริษทัจะจ่ำยคำ่ทดแทนตำมขอ้น้ีเพียงรำยกำรท่ีสูงสุดรำยกำรเดียวเท่ำนั้น

กำรคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภำพถำวร

ถำ้ควำมบำดเจ็บมีผลภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองเกิดทุพพลภำพถำวรและทุพพลภำพถำวรนั้นไดเ้ป็น

เวลำติดต่อกนัไม่น้อยกวำ่ 12 เดือน หรือมีขอ้บ่งช้ีทำงกำรแพทยว์ำ่ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวร บริษทัจะใชค้ำ่สินไหมทดแทนให้

ตำมจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัดงัระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี หกัดว้ยจ ำนวนเงินท่ีใช ้หรือตอ้งใชต้ำมควำมคุม้ครองขอ้ 1. หรือ ขอ้ 2. ให้แก่ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครอง

กำรคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภำพช่ัวครำว

ถำ้ควำมบำดเจ็บท่ีไดรั้บท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภำพชัว่ครำวภำยใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือควำม

บำดเจ็บท่ีไดรั้บท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตอ้งรักษำตวัติดต่อกนัในโรงพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตกเป็นบุคคลทพุพลภำพ

ชัว่ครำว บริษทัจะจ่ำยคำ่สินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลำท่ียงัทุพพลภำพอยู่ตำมจ ำนวนเงินท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี 

แต่ไม่เกิน 52 สปัดำห์ ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง

บริษทัจะไม่ชดใชค้ำ่สินไหมทดแทนตำมควำมคุม้ครองน้ี หำกอุบติัเหตุมีผลท ำให้ผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองเกิดควำมสูญเสียตำมกำรคุม้ครอง

ตำมขอ้ 1 หรือขอ้ 2 หำกควำมสูญเสียมีผลท ำให้มีทุพพลภำพถำวรเกิดข้ึนต่อผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองตำมกำรคุม้ครอง ขอ้ 3 คำ่สินไหมทดแทนท่ีบริษทัจะใช้

ตำมกำรคุม้ครองขอ้น้ี จะมีกำรหกัจำกจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีบริษทัตอ้งใชต้ำมกำรคุม้ครอง ขอ้ 3

กำรยกเว้น : กำรขยำยเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือกำรทุพพลภำพ อันเกดิขึน้เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบำงส่วน

จำกกำรกระท ำผิดอำชญำกรรมสถำนหนักโดยผู้ได้รับควำมคุ้มครองนั้น

เ ง่ือนไขอ่ืน :  กำรขยำยเพ่ิมเติมตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ี อยู่ภำยใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและกำรยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรำกฏในสญัญำหมวดเง่ือนไขทัว่ไป

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณที ำประกนัภยัเพิ่มหลังจำกที่มกีำรออกกรมธรรม์ประกนัภยัแล้ว
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัภยัอบุติั  ตสุ่วนบคุค   ร.ย.01  

 
เมื่อใชใ้นเอกสารแนบท้ายนี ้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ านวนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งอยู่

ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้

เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความ
รวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง  
การสูญเสียสายตา           หมายถึง     ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร           หมายถึง   ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพื่อ

สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว        หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ า

ตามปกติได้โดยส้ินเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ใด้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่ง
ท าให้เกดิผลดังต่อไปนี ้
 
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่
ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บ
นั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้แก่ทายาทของ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 
การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 
คุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้
ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับ
การสูญเสียโดยถาวรกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวร
ส้ินเชิงดงัก าหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้ 
  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
หรือสายตาสองข้าง 
  100 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 

100 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง 
100 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง 
60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับตาหนึ่งข้าง 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อน้ีเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 
  เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
หักด้วยจ านวนเงินที่ใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว 
  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 
สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด
ความสูญเสียตามการคุ้มครองตามขอ้ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลท าใหม้ีทพุพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อผูไ้ด้รับความ
คุ้มครองตามการคุ้มครองข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหักจากจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่บริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครองข้อ 3  

 
การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง
หรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น 
 
เงื่อนไขอื่น :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป 
 
หมายเหตุ :  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีท าประกันภัยเพิ่มหลังจากที่มีการออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว 
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รหสับริษทั กำรประกนัภยัคำ่รักษำพยำบำล ร.ย.02

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรขยำยเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี :-

บริษทัจะใชค้ำ่รักษำพยำบำล คำ่บริกำรทำงกำรแพทย ์คำ่ผำ่ตดั และคำ่บริกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีจ่ำยจริง ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนภำยใน 12 เดือนนบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุเพ่ือบคุคลใด

ซ่ึงไดรั้บควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำย เน่ืองจำกอุบติัเหตุในขณะอยู่ใน หรือก ำลงัข้ึน หรือก ำลงัลงจำกรถยนต์

ควำมรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบไุวใ้นตำรำง

กำรขยำยเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวใ้นตำรำง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณที ำประกนัภยัเพิ่มหลังจำกที่มกีำรออกกรมธรรม์ประกนัภยัแล้ว

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง
     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบา   ร.ย.02  

 
 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี้  
 บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้
เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุ
ในขณะอยู่ใน หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์ 
 
 ความรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางการขยาย
เพิ่มเติมนีม้ีผลบังคบัเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไวใ้นตาราง 
 
หมายเหตุ  แบบฟอร์มนีใ้ชใ้นกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภยั 
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รหสับริษทั กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี ร.ย.03

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรขยำยเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี :-

บริษทัจะประกนัตวัผูเ้อำประกนัภยัหรือบคุคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนตโ์ดยไดรั้บควำมยินยอมจำกผูเ้อำประกนัภยั ในกรณีรถยนตท่ี์ระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

เกิดอุบติัเหตุเป็นเหตุให้บคุคลดงักล่ำวถูกควบคุมตวัในคดีอำญำ

กำรประกนัตวับคุคลดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรโดยไม่ชกัชำ้ตำมจ ำนวนเงินท่ีพนกังำนสอบสวน พนกังำนอยักำรหรือศำลก ำหนดจนกวำ่คดีจะถึงท่ีสุด

เง่ือนไข  : กำรขยำยเพ่ิมเติมน้ี อยู่ภำยใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและกำรยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรำกฏในสญัญำหมวดเง่ือนไขทัว่ไป

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณที ำประกนัภยัเพิ่มหลังจำกที่มกีำรออกกรมธรรม์ประกนัภยัแล้ว

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย

              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัตวัผูข้บัข    ร.ย.03) 

 
 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ใน
กรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 
 การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 
เงื่อนไข  : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญา

หมวดเงื่อนไขทั่วไป 
 
หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีออกพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 
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รหสับริษทั กำรขยำยอำณำเขต ร.ย.04

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรขยำยควำมคุม้ครองกำรใชร้ถยนตใ์นอำณำเขตเพ่ิมเติม

ตำมท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

กำรขยำยเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขกำรขยำยตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ี อยู่ภำยใตบ้งัคบัของขอ้สญัญำ กำรยกเวน้ และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
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รหสับริษทั กำรขยำยระยะเวลำประกนัภยั ร.ย.05

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดมี้กำรขยำยระยะเวลำประกนัภยัจำกท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ให้ส้ินสุดวนัท่ี………….…………………เวลำ 16.30 น.

กำรขยำยเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง
     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
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รหสับริษทั กำรประกนัภยักำรคำ้รถยนต ์(ป้ำยแดง) ร.ย.06

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบุไวเ้ท่ำนั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กำรประกนัภยัท่ีให้ไวต่้อรถยนตซ่ึ์งมีป้ำยแดงติดอยู่ดงัระบไุวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่คุม้ครอง

1. รถยนตเ์ม่ืออยู่ในสถำนท่ีประกอบธุรกิจของผูเ้อำประกนัภยั

2. รถยนตเ์ม่ือขบัข่ีโดยบุคคล ซ่ึงมิใช่ผูเ้อำประกนัภยัหรือมิใช่ลูกจำ้งของผูเ้อำประกนัภยั

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย

              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรประกนัภยักำรคำ้รถยนต ์(ผูข้บัข่ีระบช่ืุอ) ร.ย.07

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบุไวเ้ท่ำนั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กำรประกนัภยัท่ีให้ไวต่้อรถยนตใ์นระหวำ่งขบัข่ีโดยบุคคลท่ีมีช่ือระบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่คุม้ครองรถยนตท่ี์อยู่ในสถำนท่ีประกอบธุรกิจ

ของผูเ้อำประกนัภยั เวน้แต่รถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตำรำง ซ่ึงมีกำรประกนัภยัต่ำงหำก

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเพ่ิมควำมคุม้ครอง ร.ย.08

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี :              เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรขยำยไปคุม้ครอง ตำมขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้

ควำมเสียหำยส่วนแรก : ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบควำมเสียหำยส่วนแรกเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ังตำมจ ำนวนท่ีระบุไวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขกำรขยำยตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ี อยู่ภำยใตบ้งัคบัของขอ้สญัญำ กำรยกเวน้ และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย

              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเพ่ิมจ ำนวนรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั ร.ย.09

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ท่ำนั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรขยำยไปคุม้ครองรถยนตท่ี์ระบุไว้

ควำมเสียหำยส่วนแรก : ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบควำมเสียหำยส่วนแรกเอง ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ังตำมจ ำนวนท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขกำรขยำยตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ี อยู่ภำยใตบ้งัคบัของขอ้สญัญำ กำรยกเวน้ และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

        1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั
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รหสับริษทั กำรลดจ ำนวนรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั ร.ย.10

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบุไวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ให้ยกเลิกกำรประกนัภยัท่ีให้ไวต่้อรถยนต ์ส ำหรับรำยกำรรถยนตท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง
     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
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รหสับริษทั กำรเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ร.ย.11

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ท่ำนั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรยกเลิกไป

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

 

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง
     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
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รหสับริษทั กำรเลิกควำมคุม้ครอง ร.ย.12

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ควำมคุม้ครองบำงควำมคุม้ครองไดถู้กยกเลิกไป และยงัคงมีควำมคุม้ครอง

เฉพำะเทำ่ท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

กำรยกเลิกตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

        1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั
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รหสับริษทั กำรลดเบ้ียประกนัภยัประวติัดี ร.ย.13

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

ตำมเง่ือนไขผูเ้อำประกนัภยัจะไดรั้บส่วนลดประวติัดี ดงัน้ี

(1) ร้อยละ ………………. ของเบ้ียประกนัภยัสุทธิ  =  ……………………………… บำท

(2) คำ่เสียหำยท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีเอำประกนัภยั             =  ……………………………… บำท

(1) - (2) เป็นส่วนลดประวติัดี                                =  ……………………………… บำท

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

        1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั
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รหสับริษทั กำรก ำหนดควำมเสียหำยส่วนแรก ร.ย.14

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ตำมจ ำนวนเงินควำมเสียหำย

ส่วนแรกท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

เม่ือบริษทัไดใ้ชเ้งินท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งใชคื้นให้บริษทัภำยใน 7 วนั

กำรเปล่ียนแปลงตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรหยุดใชร้ถยนต์ ร.ย.15

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ไดมี้กำรระงบัควำมคุม้ครอง ตำมขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

กำรระงบัควำมคุม้ครองน้ีจะมีผลบงัคบัจนกวำ่ผูเ้อำประกนัภยัไดมี้หนงัสือแจง้ให้เร่ิมกำรคุม้ครองต่อไป

บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้ตำมส่วนของเบ้ียประกนัภยัตำมขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีกำรระงบั แต่มีเง่ือนไขวำ่กำรระงบันั้นตอ้งมีเวลำไม่น้อยกวำ่ 30 วนั

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเร่ิมใชร้ถยนตห์ลงัวนัแจง้หยุดกำรใช้ ร.ย.16

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี ไดมี้กำรเร่ิมควำมคุม้ครองใหม่ ตำมขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

กำรเร่ิมควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรแกร้ำยกำรรถยนต์ ร.ย.17

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี

1. รถยนตใ์นล ำดบัท่ี ………. ท่ีระบไุวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดมี้กำรแกไ้ขรำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

2. ปรับเบ้ียประกนัภยัให้เป็นไปตำมท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรแกไ้ขอตัรำเบ้ียประกนัภยั ร.ย.18

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง  ดงัต่อไปน้ี

1. ให้ยกเลิกอตัรำเบ้ียประกนัภยัเดิม 

2. ให้ใชอ้ตัรำเบ้ียประกนัภยัตำมท่ีระบไุวข้ำ้งตน้แทน

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเปล่ียนระยะเวลำประกนัภยั ร.ย.19

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี

1. ให้ยกเลิกระยะเวลำประกนัภยัท่ีระบไุวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั และใชร้ะยะเวลำประกนัภยัตำมท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ีแทน

2. ปรับเบ้ียประกนัภยัให้เป็นไปตำมท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเปล่ียนจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิด ร.ย.20

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

1. ให้ยกเลิกจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัเดิมทั้งหมด

2. ให้ใชจ้  ำนวนเงินเอำประกนัภยั และอตัรำเบ้ียประกนัภยัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ีแทน

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเปล่ียนจ ำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรก ร.ย.21

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบุไวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

1. ให้ยกเลิกจ ำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรกเดิม

2.  ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง ตำมจ ำนวนเงินควำมเสียหำยส่วนแรก ตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี 

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเปล่ียนแปลงกำรใชร้ถยนต์ ร.ย.22

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบุไวเ้ท่ำนั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบุคคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

1. ให้ยกเลิกรำยกำรใชร้ถยนตเ์ดิม และใชร้ำยกำรกำรใชร้ถยนตต์ำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ีแทน

2. ให้ปรับเบ้ียประกนัภยัให้เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเปล่ียนแปลงผูเ้อำประกนัภยั ช่ือ ท่ีอยู่ อำชีพ ร.ย.23

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงผูเ้อำประกนัภยั ช่ือ ท่ีอยู่ อำชีพ 

ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี แทนท่ีระบไุวเ้ดิม

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรจ่ำยคำ่สินไหมทดแทนแก่ผูรั้บประโยชน์ ร.ย.24

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ในกรณีท่ีมีควำมสูญหำยหรือควำมเสียหำยท่ีมิอำจซ่อมได ้ซ่ีงมีกำรคุม้ครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเกิดข้ึนต่อรถยนต์

บริษทัจะจ่ำยคำ่สินไหมทดแทนให้แก่ ………………………….. ผูรั้บประโยชน์ตำมส่วนไดเ้สียก่อน

ผูเ้อำประกนัภยัจะไม่บอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูรั้บประโยชน์

ในกรณีบริษทับอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะแจง้ให้ผูรั้บประโยชน์ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 15 วนัก่อนกำรยกเลิกมีผลบงัคบั

เง่ือนไขและสญัญำประกนัภยัขอ้อ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณที ำประกนัภยัเพิ่มหลังจำกที่มกีำรออกกรมธรรม์ประกนัภยัแล้ว

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง
     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้

จ  ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
                   เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.
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รหสับริษทั กำรเปล่ียนรถยนต์ ร.ย.25

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

1. ให้ยกเลิกกำรประกนัภยัต่อรถยนตใ์นล ำดบัท่ี ……….. ท่ีระบไุวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั

2. ให้มีกำรประกนัภยัต่อรถยนตท่ี์ระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ีแทน

3.  ควำมรับผิดของบริษทัต่อรถยนตท่ี์เขำ้แทนตำม 2. จะมีไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

4. ควำมเสียหำยส่วนแรก : ผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบควำมเสียหำยส่วนแรกเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ังตำมจ ำนวนท่ีระบไุวข้ำ้งตน้

กำรประกนัภยัท่ีให้ไวต้ำมเอกสำรแนบทำ้ยน้ีอยู่ภำยใตข้อ้สญัญำ กำรยกเวน้ และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

     ………..……..…………….….…บำท/คน

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท

              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์
              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง
          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์
              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.               ….…………………….………บำท/คร้ัง
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รหสับริษทั กำรประกนัภยัประเภทระบช่ืุอผูข้บัข่ี ร.ย.26

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดเ้ปล่ียนจำกกำรประกนัภยัประเภท

ไม่ระบช่ืุอผูข้บัข่ีไปเป็นกำรประกนัภยัประเภทระบช่ืุอผูข้บัข่ี โดยมีผูข้บัข่ีดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรประกนัภยัประเภทไม่ระบช่ืุอผูข้บัข่ี ร.ย.27

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดเ้ปล่ียนจำกกำรประกนัภยัประเภท

ระบช่ืุอผูข้บัข่ีไปเป็นกำรประกนัภยัประเภทไม่ระบช่ืุอผูข้บัข่ี

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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รหสับริษทั กำรเปล่ียน/เพ่ิมผูข้บัข่ี ร.ย.28

เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี : เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ผูเ้อำประกนัภยั      ช่ือ ………………………………...………………..………………. อำชีพ ……………………………………………………………..…..…………...…………..

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

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

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

ผูรั้บประโยชน…์……………………………………………………………………………………

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. เวลำ 16.30 น.

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

ล ำดบั รหสั ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

    1) อุบติัเหตุส่วนบคุคล
          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         …………….……บำท

              ……………..…………………บำท/คร้ัง            ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……..……...……บำท/คน

    2) คำ่รักษำพยำบำล

 

ส่วนลด ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท   อ่ืนๆ…………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั : คืน ……………… เพ่ิม …………………. อำกร …………………. ภำษีมูลคำ่เพ่ิม …………………. รวม ……………………….. บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั วนัท ำเอกสำร

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กำรประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดเ้ปล่ียน/เพ่ิมผูข้บัข่ี  โดยมีผูข้บัข่ี

ดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี

กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลบงัคบัเฉพำะต่อรถยนตท่ี์ระบไุวข้ำ้งตน้

…………………………….. …………………………….. ……………………………..

กรรมกำร             กรรมกำร         ผูรั้บมอบอ ำนำจ

จ ำนวนท่ีนั่ง/ขนำด/น ้ำหนกั

ควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก รถยนตเ์สียหำย สูญหำย ไฟไหม้ ควำมคุม้ครองตำมเอกสำรแนบทำ้ย
         1)  ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั         1)  ควำมเสียหำยต่อรถยนต์

              ….…………………….………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน              1.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

              เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ.

              2.1 ควำมเสียหำยส่วนแรก            ข) ผูโ้ดยสำร .... คน   …......…….....….บำท/คน/สปัดำห์
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

     ………..……..…………….….…บำท/คน

          2) ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น         2) รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม้           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………….…….………………บำท            ก) ผูข้บัข่ี 1 คน          .….…...……...…บำท/สปัดำห์

(เบ้ียประกนัภยัน้ีไดห้กัส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี……………บำทแลว้)     

กำรใชร้ถยนต์

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี
…...……...…………..….....……..…บำท/คร้ัง

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครองหลกั………………………..บำท เบ้ียประกนัภยัตำมเอกสำรแนบทำ้ย…………………บำท
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 อกสารแนบ ้าย 
การขยายความคุ้มครองความ ส ย ายต่อช วิต ร่างกาย  รืออนามยั  ร.ย.29  

 
 เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยโดยไม่จ ากัดจ านวนหากบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายนั้นมิได้เป็นผู้โดยสารอยู่ใน 
หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย 
 
 แต่หากบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายเป็นผู้ท่ีโดยสารอยู่ใน หรือก าลังขึ้น หรื อก าลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ความรับผิดของบริษัทต่อคนและต่อครั้งจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนและ
ต่อครั้งท่ีระบุในตาราง 
 
 การขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
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 อกสารแนบ ้าย 
ข้อยก ว้นภยัก่อการร้าย  ร.ย.30) 

 
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้

เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย  ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่า
จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเนื่องมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความสูญเสียนั้น  

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้  การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า  ซึ่งใช้ก าลังหรือ
ความรุนแรง  และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง  การกระท า
การแทน  หรือท่ีเก่ียวเนื่องกับองค์กรใด  หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง  ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกันรวมท้ังเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 

ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อมเป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะ
รูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการกระท าก่อการร้าย 

ในกรณีท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนท่ีเหลือยังคงมีผลบังคับ 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 
 
 บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัประกันภัย ดังนี้  

 1  ค าขอเอาประกันภัย  
 2  ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี 

3. เง่ือนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
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ชื่อบรษิทั....................................................................  ทะเบยีนการคา้เลขที.่........................................................... 
ทีอ่ยู่............................................................................ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................ 

ค ำขอเอำประกนัภยั  

กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์คุ้มครองควำมรบัผิดต่อทรพัยสิ์นบุคคลภำยนอก 
รายการ  1  ผูเ้อาประกนัภยั ชื่อ...............................................................อาชพี................................................... 
                                   ทีอ่ยู่......................................................................................................................... 
รายการ  2  ระยะเวลาประกนัภยั :  เริม่ตน้วนัที.่................................ถงึวนัที.่...............................เวลา 16.30 น. 
รายการ  3  รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยั 

รหสั 
 

ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบยีน เลขตวัถงั ปี รุ่น จ านวนทีน่ัง่/ขนาด/น ้าหนกั 

      

 

รายการ  4  จ านวนเงนิเอาประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง 
                                                ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
รายการ  5 เบีย้ประกนัภยั.........................................บาท 
รายการ  6 การใชร้ถ : ใชส้ว่นบุคคล ไมใ่ชร้บัจา้งหรอืใหเ้ช่า 
 
                ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ค าบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็นความจริงและใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ระหว่างข้าพเจ้ากบับริษทั โดยขา้พเจ้ามีความประสงค์ให้กรมธรรม์มีผลบังคับตั้งแตว่ันที่                                 เป็นต้นไป 

 
 
 
     ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ : ลายมือชื่อผูข้อเอาประกนัภัย                  ...................................................... 
                                     วันที่         เดือน                              พ ศ        .. 

 
 
 
 
  
 

ค า ตือนของส านักงานคณะกรรมการก ากบัแ ะส่ง สริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั 
ใ ้ตอบค าถามข้างต้นตามความ ป็นจริง ุกข้อ มิฉะนัน้บริษ ัอาจถือ ป็น  ตุปฏิ สธความรบัผิ ตามสญัญาประกนัภยัไ ้ ตาม
ประมว กฎ มายแพ่งแ ะพาณิชยม์าตรา 865 
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ชื่อบรษิทั...................................................................ทะเบยีนการคา้เลขที.่............................................................... 
ทีอ่ยู่..........................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... 

ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์คุ้มครองควำมรบัผิดต่อทรพัยสิ์นบุคคลภำยนอก 

ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ำกบัภำษี 
รหสับรษิทั.................กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที.่......................................................อาณาเขตคุม้ครอง ประเทศไทย 

รายการ  1  ผูเ้อาประกนัภยั ชื่อ...............................................................อาชพี................................................... 
                                   ทีอ่ยู่......................................................................................................................... 
รายการ  2  ระยะเวลาประกนัภยั :  เริม่ตน้วนัที.่................................ถงึวนัที.่...............................เวลา 16.30 น. 
รายการ  3  รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยั 

รหสั ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบยีน เลขตวัถงั ปี รุ่น จ านวนทีน่ัง่/ขนาด/น ้าหนกั 

 

      

 
รายการ  4  จ านวนเงนิเอาประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง 
                                                ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
รายการ  5  เบีย้ประกนัภยั (บาท) 

เบีย้ประกนัภยัสทุธ ิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวมเป็นเงนิ 

    

รายการ  6 การใชร้ถ : ใชส้ว่นบุคคล ไมใ่ชร้บัจา้งหรอืใหเ้ช่า 
    ตวัแทนประกนัภยัรายนี้      นายหน้าประกนัภยัรายนี้................................... ใบอนุญาตเลขที.่............................ 
วนัท าสญัญาประกนัภยั......................................................  วนัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั............................................... 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบีย้ประกนัภยัที่ผู้เอาประกนัภยัได้ช าระตามจ านวนขา้งต้น บรษิัทตกลงให้ความคุ้มครองผู้เอา
ประกนัภยั โดยมรีายละเอยีดความคุม้ครอง เงื่อนไข ขอ้ยกเวน้ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์คุม้ครองความ  รบัผดิ
ต่อทรพัยส์นิบุคคลภายนอกฉบบัมาตรฐานทีน่ายทะเบยีนใหค้วามเหน็ชอบและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

 

 

 

 

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

                 กรรมการ                                      กรรมการ                                 ผูร้บัมอบอ านาจ/ 
                                                                                                                    ผูร้บัเงนิ 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ 
คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 

 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้  

 

ข้อ 1.  กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั    มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 
การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจ

ให้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

 

ข้อ 2.  นิยามศพั ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
   “ผู้เอาประกันภัย”  หมายความว่า   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
   “รถยนต์” หมายความว่า   รถยนต์ที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 
    “ตาราง”   หมายความว่า   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

  “อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”   หมายความว่า   เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน 

 

ข้อ 3.  ข้อตก งคุ้มครอง  
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ 
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย 
ความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 
 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้ขบัข    
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขบัขี่รถยนต์ โดยได้รบัความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

4 1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

4 2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 

 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  
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ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 

6.1  นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
6 2  นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน

ท่ีได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 6 3  การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
 

ข้อ 7.  ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
 7.1  กรมธรรมป์ระกนัภยัไม่คุ้มครองความ ส ย าย รือความรบัผิ อนั กิ ขึ้น ป็นผ   ยตรง
 รือ  ยอ้อมจาก  

7.1.1 สงคราม การรุกราน การกระ  าของชาติศตัรู การสู้รบ  รือการปฏิบติัการ   ม 
 กัษณะ ป็นการ  าสงคราม  จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็าม  

7.1.2 สงครามก าง มือง การแขง็ข้อของ  าร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้านรฐับา  
การยึ อ านาจการปกครอง  ยก า งั  าร รือ  ยประการอื น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา  รือ
  ่ากบัการ ุกฮือต่อต้านรฐับา  

7.1.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 
7.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รงัส  การกระ บกับกมัมนัตภาพรงัส จาก ช้ือ พ ิง

ปรมาณู  รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ช้ือ พ ิงปรมาณู แ ะส า รบัจุ ประสงคข์้อสญัญา
น ้การ ผาไ ม้นัน้รวมถึงกรรมวิธ ใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึ ง  า นินต่อไป ้วยตวัของมนั อง 

7.1.5 การใช้รถยนตน์อกอาณา ขตคุ้มครอง 
7.1.6 การใช้รถยนตใ์น างผิ กฎ มาย  ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รพัย ์ชิง รพัย ์ รือใช้ขนยา

 สพติ   ป็นต้น 
7.1.7 การใช้ในการแข่งขนัความ รว็ 
7.1.8 การใช้ ากจงู รือผ กั นั  ว้นแต่รถ   ถกู ากจงู รือถกูผ กั นัไ ้ประกนัภยัไว้กบั

บริษ ั ้วย  รือ ป็นรถ ากจงู  ยสภาพ  รือรถ   ม ระบบ ้าม ้อ ชื อม ยงถึงกนั 
7.1.9 ความรบัผิ ซึ ง กิ จากสญัญา   ผู้ขบัข    าขึ้น ซึ งถ้าไม่ม สญัญานัน้แ ้ว ความรบัผิ 

ของผู้ขบัข  จะไม่ กิ ขึน้ 
7.1.10 การขบัข    ยบุคค ซึ งในขณะขบัข  ม ปริมาณแอ กอฮอ ์ใน ส้น  ือ ไม่น้อยกว่า 

150 มิ  ิกรมั ปอร ์ซน็ต ์
 งื อนไขข้อ 7.1.10  บริษ ัจะไม่น ามา ป็นข้อต่อสู้บุคค ภายนอก  พื อปฏิ สธความรบัผิ  แต่

 มื อบริษ ัไ ้ช ใช้ค่าสินไ ม  แ นไปแ ้ว ผู้ อาประกนัภยัต้องใช้จ านวน งิน   บริษ ัไ ้จ่ายไปนัน้คืน
ใ ้บริษ ัภายใน 7 วนั นับแต่ไ ้รบั นังสือ ร ยกร้องจากบริษ ั 

7.2  กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ไม่คุ้มครองความ ส ย ายต่อ รพัยสิ์น งัต่อไปน ้  
7.2.1     รพัยสิ์น   ผู้ อาประกนัภยั ผู้ขบัข      ป็นฝ่ายต้องรบัผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า 

มาร า บุตรของผู้ อาประกันภัย รือผู้ข ับข  นั ้น ป็น จ้าของ  รือ ป็นผู้ ก็บรักษา ควบคุม  รือ
ครอบครอง 
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7.2.2     ครื องชั  ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน  างวิ ง  าง  ิน สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ    
อยู่ใต้สิ ง งัก ่าว อนั กิ จากการสั  นสะ  ือน  รือจากน ้า นักรถยนต ์ รือน ้า นักบรร ุกของรถยนต ์

7.2.3 สมัภาระ รือ รพัยสิ์นอื นใ    น าติ ตวัขึน้บนรถยนต ์ รือ รพัยสิ์น   บรร ุกอยู่ใน
รถยนต์  รือก า งัยกขึ้น  รือก า งัยก งจากรถยนต์   รือ รพัยสิ์น   รถยนต์ก า งัยกจาก    นึ งไปยงั
อ ก    นึ ง 

7.2.4  รพัย์สิน   ไ ้รบัความ ส ย ายจากการรั  วไ  ของสาร คม  รือวตัถอุนัตราย   
บรร ุกอยู่ในรถยนต์   ว้นแต่การรั  วไ  นัน้ กิ จากอบุติั  ตุจากรถยนต์  รือการรั  วไ  ของแก ส รือ
 ช้ือ พ ิง พื อการ  ิน ครื องของรถยนต ์

ข้อ 8.  การจ ัการ ร ยกร้อง มื อ กิ ความ ส ย าย  
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้หากความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต 
 

ข้อ 9.  ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค    
ถ้าผู้เอาประกันภัย ถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้

คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 

ข้อ 10.  การ อนรถยนต ์ 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ียังเหลืออยู่ 
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
  

ข้อ 11. การใช้รถ  
 กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายการ 6 ของตารางซึ่งท าให้การเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 

ข้อ 12. การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตต ุาการ  
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

 

ข้อ 13. การต ความกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้ายและ

เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
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ข้อ 14.  การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น 
 

ข้อ 15. การส้ินผ บงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั  กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ผลบังคับเมื่อ 
15 1  ณ วันที่ เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 
15 2  มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

15 2 1  บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ี
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นก าหนดดังกล่าว  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลา
ท่ีกรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

15 2 2  ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้
ข้างล่าง 

อตัราคืน บ ย้ประกนัภยั 

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อย ะของ 
 บ ้ยประกนัภยั

 ตม็ป  

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อย ะของ 
 บ ้ยประกนัภยั

 ตม็ป  

จ านวนวนั
ประกนัภยั 

ร้อย ะของ 
 บ ้ยประกนัภยั

 ตม็ป  
1-9 72 120-129 44 240-249 20 

10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ 

คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 
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   ตัง้ของบริษ ั 

 อกสารแนบ ้ายกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 

รหัสบริษัท : …… เอกสารแนบท้ายที…่………………………… เป็นส่วนหนึง่ของกรมธรรม์ประกันภยัเลขที…่…………… 

ชื่อผู้เอาประกันภัย…………………………………………… 

ที่อยู…่……………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

เอกสารแนบท้ายท าวันที…่………………………………… 

การเปล่ียนแปลงเริ่มบังคับวันที…่………………………… 

เป็นที่ตกลงกันว่ากรมธรรมป์ระกันภัยเลขที่ดังกล่าวไดม้ีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดังนี ้
เปล่ียนแปลงรายการตารางกรมธรรม์ประกันภยัที…่…………………………………………………………… 

รายการ  1   ผู้เอาประกันภัย   ชื่อ…………………………………………อาชพี………………………………..…………… 

                                        ที่อยู…่………………………………………………………………………………………… 

รายการ  2   ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวันที…่……………………… ถึงวันที…่………..……………… เวลา 16.30 น. 

รายการ  3   รถที่เอาประกันภยั 

รหัส ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น จ านวนที่นั่ง/

ขนาด/น้ าหนัก 

      

รายการ  5  เบี้ยประกันภัย (บาท) 

เบี้ยประกันภัย อากรแสตมป ์ ภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงิน 

    

การปรับเบี้ยประกันภัย (บาท) 

เบี้ยประกันภัย เพิ่ม…………… คืน……………… ภาษ…ี………… อากรแสตมป…์…………รวม……………บาท 

 

เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง 

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตามของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 
…………………………………………  …………………………………….…  ……………..…………………………                   
               กรรมการ                  กรรมการ            ผู้รับมอบอ านาจ       
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์แบบคุ้มครอง ฉพาะภยั 
 

 บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ดังนี้  
 1   ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   
 2   ค าขอเอาประกันภัย  
 3   ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
      4. เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขทั่วไป หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก และ/หรือ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และเงื่อนไข
เอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายเฉพาะภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 
 
 

ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษี

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

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

ประเภท 3

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...… รวมเป็นเงิน

ผูรั้บเงิน

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

กรรมกำร กรรมกำร

ประเภท 3
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ค าขอ อาประกนัภยัรถยนตแ์บบคุ้มครอง ฉพาะภยั 

รายการท่ี 1    ผู้เอาประกันภยั    ชื่อ :  ………………………………………………………                               อาชพี ……………………………………… 
                                        ท่ีอยู่ : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รายการท่ี 2   ประเภทการประกันภยัท่ีตอ้งการ   ไม่ระบุชื่อผู้ขับข่ี  

   ระบุชื่อผู้ขับข่ี คือ  1                                 วัน/เดือน/ปีเกิด                         อาชพี                         

                              2                                  วัน/เดือน/ปีเกิด                         อาชพี                         
(โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี) 

รายการท่ี 3.  ระยะเวลาประกันภยั เริ่มตน้วันท่ี                                                                         สิ้นสุดวันท่ี                                                                           

รายการท่ี 4   การใช้รถยนต.์............................................................................................................................ ................................................................. 

รายการท่ี 5.  ผู้รับประโยชน.์............................................................................................................................ ................................................................. 

รายการท่ี 6.  รายการรถยนต์ท่ีเอาประกนัภัย                  

ล าดบั รหัส ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น แบบตวัถัง จ านวนท่ีนั่ง/ขนาด/น้ าหนัก มูลคา่เตม็รวมตกแตง่ 

           

รายการท่ี 7.  รายการตกแต่งเปลีย่นแปลงรถยนตเ์พิม่เติม (โปรดระบุรายละเอียด) 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

รายการท่ี 8  จ านวนเงินเอาประกันภยั: กรมธรรมป์ระกันภัยนี้ใหก้ารคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีมีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น 

                      ความคุม้ครองหลกั (1) 
ความคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนต์ตาม
เอกสารแนบท้ายแบบคุม้ครองเฉพาะภัย (2)  

ความคุม้ครองอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
และเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ครองเฉพาะภัย (3) 

1) ความคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1.1) ความเสยีหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  
เฉพาะสว่นเกินวงเงินสงูสดุตาม พ ร บ  
                                         บาท/คน 
                                         บาท/ครั้ง 

       1 2) ความเสียหายต่อทรพัยส์ิน 
                                         บาท/ครั้ง 

       1.2.1) ความเสยีหายสว่นแรก 
                                                 บาท/ครั้ง 
 
2)    ความคุ้มครองความเสยีหายต่อตัวรถยนต์ 
       2.1) รถยนต์สญูหาย/ไฟไหม ้
                                                 บาท 

1)   ความคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์เนื่องจาก
การชนกบัยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10) 

                                                    บาท/ครั้ง 
      ความเสียหายส่วนแรกกรณีเปน็ฝ่ายผิด 
                              2,000………. บาท/ครั้ง 
2)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ ) 
                                                    บาท/ครั้ง 
3)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )  
                                                    บาท/ครั้ง 
4)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )  
                                                    บาท/ครั้ง 
      

 

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 
 

 

เบีย้ประกันภัยตามความคุ้มครอง (1)                   บาท(เบีย้
ประกันภยันี้ได้หกัสว่นลดกรณีระบุชื่อผู้ขับข่ีแล้ว) 

เบีย้ประกันภัย 
ตามความคุม้ครอง (2)                               บาท 

เบีย้ประกันภัย 
ตามความคุม้ครอง (3)                               บาท 

 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค าบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็นความจริงและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทและรับทราบว่า 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายประเภท 2 หรือประเภท 3และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะภัยท่ีระบุตามรายการท่ี 8 ช่องท่ี 2 
และความคุ้มครองอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยตามรายการท่ี 8 ช่องท่ี 3 เท่านั้น 

 

     ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ : ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกนัภัย        ......................................................  
 วันท่ี         เดือน                              พ ศ        .. 
 

ค าเตือนของส านกังานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ให้ตอบค าถามข้างต้นตามความเป็นจรงิทุกข้อ มิฉะนั้นบรษิัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรบัผิดตามสัญญาประกันภยัได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยม์าตรา 865 
ชื่อบริษัท                                                                       ทะเบยีนการคา้เลขท่ี                                                                          
ท่ีอยู่                                                                               เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี                                                                     
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ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์แบบคุ้มครอง ฉพาะภยั 
รหัสบรษิัท                  กรมธรรมป์ระกันภัยเลขท่ี                                                                                                                      อาณาเขตคุ้มครอง  ประเทศไทย 

รายการท่ี 1    ผู้เอาประกันภยั    ชื่อ :  …………………………                                                                              .อาชีพ ……………………………………… 
                                        ท่ีอยู่ : ………………………………………………………………………………                                  ………………………… 

รายการท่ี 2   ผู้ขับข่ี 1                                                   วัน/เดือน/ปีเกิด                                                                  อาชีพ                                                         
                 ผู้ขับข่ี 2 ...............                                   วัน/เดือน/ปีเกิด                                                                  อาชีพ                                                         

รายการท่ี 3.  ผู้รับประโยชน.์............................................................................................................................ ................................................................... 
รายการท่ี 4.  ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวันท่ี..........................................…........…..สิ้นสุดวันท่ี....................................................................... .เวลา16:30น 

รายการท่ี 5   รายการรถยนต์ท่ีเอาประกนัภัย 
ล าดบั รหัส ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น แบบตวัถัง จ านวนท่ีนั่ง / ขนาด/น้ าหนัก 

          

รายการท่ี 6  จ านวนเงินเอาประกันภยั: กรมธรรมป์ระกันภัยนี้ใหก้ารคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีมีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น 

ความคุม้ครองหลกั (1) 
ความคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนต์ตาม
เอกสารแนบท้ายแบบคุม้ครองเฉพาะภัย (2) 

ความคุม้ครองอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้าย  
และเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ครองเฉพาะภัย (3) 

2) ความคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1.2) ความเสยีหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  
เฉพาะสว่นเกินวงเงินสงูสดุตาม พ ร บ  
                                         บาท/คน 
                                         บาท/ครั้ง 

       1 2) ความเสียหายต่อทรพัยส์ิน 
                                         บาท/ครั้ง 

       1.2.1) ความเสยีหายสว่นแรก 
                                                 บาท/ครั้ง 
 
2)    ความคุ้มครองความเสยีหายต่อตัวรถยนต์ 
       2.1) รถยนต์สญูหาย/ไฟไหม ้
                                                 บาท 

1)   ความคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์เนื่องจาก
การชนกบัยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10) 

                                                    บาท/ครั้ง 
      ความเสียหายส่วนแรกกรณีเปน็ฝ่ายผิด 
                              2,000………. บาท/ครั้ง 
2)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ ) 
                                                    บาท/ครั้ง 
3)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )  
                                                    บาท/ครั้ง 
4)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ )  
                                                    บาท/ครั้ง 
      

 

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 
 

 

รายการท่ี 7  เบีย้ประกันภยั  

เบีย้ประกันภัยตามความคุ้มครอง (1) และ (3)                                        .บาท (เบี้ยประกันภยันี้ได้หกัสว่นลดกรณีระบุชื่อผู้ขับข่ีแล้ว) 
ส่วนลด/สว่นเพิ่มตาม 
ความคุม้ครอง (1) และ (3) 

ความเสยีหายสว่นแรก.......................บาท   ส่วนลดกลุ่ม                  บาท   ประวตัิดี.................บาท  รวมส่วนลด..................บาท    
ประวัตเิพิม่                               ...      บาท 

เบีย้ประกันภัยตามความคุ้มครอง (2)                                   .บาท              

ส่วนลดอ่ืนๆ        ........................       บาท 

เบีย้ประกันภัยสุทธิ                            บาท อากรแสตมป…์………………บาท ภาษีมลูคา่เพิ่ม…………….…บาท รวม………           ………………บาท 

รายการท่ี 8  การใช้รถยนต์ : 

รายการท่ี 9   การประกันภยัโดยตรง   ตัวแทนประกันภัยรายนี้   นายหน้าประกันภัยรายน้ี                                            ใบอนุญาตเลขท่ี                     

 
วันท าสัญญาประกันภัย                                                                        วันท ากรมธรรม์ประกนัภัย                                                                        
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มอี านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
                                                                                                                                                                                                   
                กรรมการ                             กรรมการ                          ผู้รับมอบอ านาจ 
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 มว  งื อนไข ั  วไป 
 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ : 
 

ข้อ 1  กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั   มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 
การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจให้

รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
เสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 
 

ข้อ 2.  ค านิยามศพั :์ เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
“บริษัท”              หมายถึง   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
“ผู้เอาประกันภัย”   หมายถึง   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
“รถยนต์”  หมายถึง   รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 
“ตาราง”  หมายถึง   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภยันี้ 
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”    หมายถึง   เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจาก

สาเหตุเดียวกัน 
“ความเสียหายส่วนแรก”   หมายถึง   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครอง

ตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ท่ี
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

 

ข้อ 3.  การยก ว้น ั  วไป   
กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ ไม่คุ้มครองความ ส ย าย รือความรบัผิ อนั กิ ขึน้ ป็นผ   ยตรง รือ

  ยอ้อมจาก 
3.1  สงคราม การรกุราน การกระ  าของชาติศตัร ูการสู้รบ  รือการปฏิบติัการ   ม  กัษณะ ป็น

การ  าสงคราม (จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็าม) 
3.2  สงครามก าง มือง การแขง็ข้อของ  าร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้าน รฐับา  การยึ 

อ านาจการปกครอง  ยก า งั  าร  รือ  ยประการอื น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา  รือ  ่ากบั
การ ุกฮือต่อต้านรฐับา  

3.3  วตัถอุาวธุปรมาณู 
3.4  การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส  การกระ บกบักมัมนัตภาพรงัส จาก ช้ือ พ ิงปรมาณู  รือ

จากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ช้ือ พ ิงปรมาณู แ ะส า รบัจุ ประสงคข์องข้อสญัญาน ้  การ
 ผานัน้รวมถึงกรรมวิธ ใ ๆแ ่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซึ ง  า นินติ ต่อกนัไป ้วยตวัของมนั อง 
 

ข้อ 4.  การจ ัการ ร ยกร้อง มื อ กิ ความ ส ย าย 
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
 บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ หากความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
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ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต 
 

ข้อ 5  ความรบัผิ ของบริษ ั มื อม การปฏิ สธการจ่ายค่าสินไ ม  แ น8  
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

จนเป็นเหตุให้ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 
 

ข้อ 6.   การแก้ไข สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย
เอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น 
 

ข้อ 7.  การ   บ ย้ประกนัภยัประวติั   
 7 1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  20% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัยปีแรก 
 ขั้นท่ี 2  30% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
 ขั้นท่ี 3  40% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นท่ี 4  50% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
บริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
 ท้ังนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะ
ข้อตกลงคุ้มครองท่ีต่ออายุเท่านั้น 
 ค าว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้   
 หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว  ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
ดังนี้ 
 (ก)  ลดลงหนึ่งล าดับขั้นจากเดิม  หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 (ข)   ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ  หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็น
ฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจ านวนเงิน
เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

                                                           
8 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 เร่ือง ให้แก้ไข แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 หน้า 4 
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7.2  กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท 
บริษัทจะน าความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

 

ข้อ 8.  การ พิ ม บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่   
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ี

เอาประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1   20%  ของอัตราเบี้ยประกันภยัในปีที่ต่ออายุ 
  ขั้นที่ 2   30%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ
บริษัท 2 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นที่ 3 40%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ
บริษัท 3 ปีติดต่อกัน 
  ขั้นที่ 4   50%  ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ
บริษัท 4 ปีติดต่อกันหรือกว่านั้น 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิม เช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ
รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 
 

ข้อ 9  การ อนรถยนต ์ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหลืออยู่ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครองท่ีปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

 

ข้อ 10. การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตต ุาการ   
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม  และให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  
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ข้อ 11. การต ความกรมธรรมป์ระกนัภยั   
 ข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตาม
คู่มือการตีความท่ีนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 

ข้อ 12. การส้ินผ บงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ผลบังคับเมื่อ 
 12.1 วันท่ี เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 
 12.2  มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้
บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นก าหนดดังกล่าว  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้
ข้างล่าง 

อตัราคืน บ ย้ประกนัภยั 
 
จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย    
ประกันภัยเต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละ ของเบี้ย   
ประกันภัยเต็มป ี

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
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 มว การคุ้มครองความรบัผิ ต่อบคุค ภายนอก 
  

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย  หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่

บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ หรือ
อยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1.1 ความ ส ย ายต่อช วิต ร่างกาย  รืออนามยั  บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 
บาท/คน ในกรณีท่ีบุคคล ภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน  

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนท่ีระบุไว้ในตาราง  
และความรับผิดของบริษัทต่อครั้ง ในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งท่ีระบุไว้ใน
ตาราง 

ทุพพลภาพถาวร ในท่ีนี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ตลอดจนลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ับขี่นั้น 

1.2 ความ ส ย ายต่อ รพัยสิ์น บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 

  ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
(ก.) ทรัพย์สินท่ีผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา 

บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
(ข.) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีอยู่ใต้สิ่ง

ดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ 
(ค.) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีน าติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินท่ี บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังยกลง จากรถยนต์  หรือทรัพย์สินท่ีรถยนต์ก าลังยกจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
(ง.) ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีบรรทุกอยู่ใน

รถยนต์  เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเครื่องของรถยนต์ 

 

ข้อ 2. ความ ส ย ายส่วนแรก   
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
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(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย
ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับ
ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
  ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ค     
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้

คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้ขบัข   
บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา

ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 
4.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตาม

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
4.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่

เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 

ข้อ 5. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร   
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก

รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  

 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 

6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
6.2    นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหม

ทดแทนท่ีได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
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ข้อ 7. การยก ว้น ั  วไป การประกนัภยัตาม มว น ้  ไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
7.1 การใช้รถยนตน์อกอาณา ขตคุ้มครอง          
7.2 การใช้รถยนต์ใน างผิ กฎ มาย  ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รพัย ์ชิง รพัย ์ รือใช้ขนยา

 สพติ   ป็นต้น 
7.3 การใช้ในการแข่งขนัความ รว็ 
7.4 การใช้ ากจงู รือผ กั นั  ว้นแต่รถ   ถกู ากจงู รือถกูผ กั นัไ ้ประกนัภยัไว้กบับริษ ั

 ้วย  รือ ป็นรถ ากจงู  ยสภาพ  รือรถ   ม ระบบ ้าม ้อ ชื อม ยงถึงกนั 
7.5 ความรบัผิ ซึ ง กิ จากสญัญา   ผู้ขบัข    าขึ้น ซึ งถ้าไม่ม สญัญานัน้แ ้ว ความรบัผิ ของผู้

ขบัข  จะไม่ กิ ขึน้ 
7.6 การขบัข    ยบุคค ซึ งในขณะขบัข  ม ปริมาณแอ กอฮอ ์ใน ส้น  ือ ไม่น้อยกว่า 150 

มิ  ิกรมั ปอร ์ซน็ต ์ 
 

ข้อ 8.  ข้อสญัญาพิ ศษ   ภายใต้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่
สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 
7.3 7.4 7.5 หรือเงื่อนไขท่ัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความ
รับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้ 

ส่วนเงื่อนไข 7.6 บริษัทจะไม่น ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความ รับผิดท้ังตาม 1.1 และ 
1.2 ในหมวดนี้  

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินท่ีบริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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 มว การคุ้มครองรถยนต์สญู าย ไฟไ ม้ 
 

ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง 
รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์  รวมท้ัง

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการ
พยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น  

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

 
ข้อ 2. การช ใช้ความ ส ย าย รือสญู ายต่อรถยนต ์ 

2.1 ในกรณ รถยนต์สูญ าย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับรถยนต์คืนมา ตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบ
และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์
นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
ท้ังนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง

จากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์
จะขอรับรถยนต์คืน 

2.2 ในกรณ รถยนต์ ส ย ายส้ิน ชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ท่ีระบุไว้ในตาราง  

 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

 ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2.3 ในกรณ รถยนต์ไ ้รบัความ ส ย าย แต่ไม่ถึงกับ ส ย ายส้ิน ชิง  รือสูญ ายบางส่วน  
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ัง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอูก่ลางการ
ประกันภัยท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 

ข้อจ าก ัความรบัผิ ของบริษ ั 
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ  บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3  การ แู ขนย้าย 
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย

รถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนท่ี
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

ข้อ 4  การส ะสิ ธิ 

 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการ
เก่ียวกับการซ่อมแซมรถ  การท าความสะอาดรถ  การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น   

 

ข้อ 5  การยก ว้นรถยนต์สูญ าย ไฟไ ม้ การประกนัภยัน ้ ไม่คุ้มครองความสูญ าย  รือไฟไ ม้อนั
 กิ จาก 
5.1 ความ ส ย าย รือสูญ ายอนั กิ จากการ กั รพัย ์ รือยกัยอก รพัย ์  ยบุคค ไ ้รบั

มอบ มาย  รือครอบครองรถยนต์ตามสญัญา ช่า สญัญา ช่าซ้ือ  รือสญัญาจ าน า  รือ  ยบุคค    จะ
กระ  าสญัญา งัก ่าวข้างต้น 
 5.2   การใช้รถยนตน์อกอาณา ขต   คุ้มครอง 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ 
แบบคุ้มครอง ฉพาะภยั 
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครองความ ส ย ายต่อรถยนต ์นื องจากการชนกบัยานพา นะ างบก ร.ย.ภ.10   
 

ข้อ 1   ข้อตก งคุ้มครอง 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมท้ัง

อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามท่ีระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ท้ังนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถท่ีเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์  โดยใช้
พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือก าลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง  

ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง  
 

ข้อ 2   การช ใช้ความ ส ย ายต่อรถยนต ์
 2.1 ในกรณ รถยนต์ ส ย ายส้ิน ชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ี
ระบุไว้ในตาราง 
 ในกรณีท่ีทุนประกันภัยท่ีระบุไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการ
คุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในท่ีนี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    
 2.2 ในกรณ รถยนต์ไ ้รบัความ ส ย าย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจ
ตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะ
ชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ ท้ังนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง ในการ
ซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตั้งให้ 
  ข้อจ าก ัความรบัผิ ของบริษ ั 
  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทางเรือ 

 

ข้อ 3. ความ ส ย ายส่วนแรก  
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด

จากการชน ในกรณีท่ีผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอา
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 
ข้อ 4   การ แู ขนย้าย   

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิ้นตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
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ข้อ 5   การรกัษารถยนต ์ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น 

เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
หรือเครื่องเสีย 
 

ข้อ 6   การส ะสิ ธิ  
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับ
การซ่อมแซมรถ   การท าความสะอาดรถ  การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่ง
มอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
 

ข้อ 7  การยก ว้นความ ส ย ายต่อรถยนต ์การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
7.1  การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
7.2  การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก 

หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ี

ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย

เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิง

การซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

ข้อ 8  การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
8.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 
8.2  การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดเป็นต้น 
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 

ข้อ 9   การยก ว้นการใช้อื นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
9.1  การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 

หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ 
9.4 การขับขี่โดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย 

หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
  การยกเว้นตามข้อ 9.1  9.2  9.3 9.4 จะไม่น ามาใช้ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดขึ้น และ

มิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
  แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่น ามาใช้บังคับ หากผู้

ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
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เง่ือนไข :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป ยก ว้น งื อนไขข้อ 7. การ   บ ้ยประกนัภยัประวติั   แ ะ
ข้อ 8. การ พิ ม บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่   จะไม่น ามาบงัคบัใช้ 
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัภยัอบุติั  ตสุ่วนบคุค   ร.ย.01  

 
เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี ้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง    หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ านวนท่ีระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือก าลัง

ขับขี ่หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้

เกิดผลท่ีผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังและให้หมายความ
รวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพื่อ

สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ า

ตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 

เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ได้รับความคุ้มครองโดย
อุบัติเหตุ ซึ่งท าให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 

การคุ้มครองข้อ 1 :  ส ยช วิต 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
ก็ดี หรือความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 
และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้
ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 

การคุ้มครองข้อ 2 : สญู ส ย มือ   ้า สายตา 
ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับไม่มีผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่

วันเกิดอุบัติเหตุแต่มีผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลใน
ฐานะ คน  ไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังก าหนดข้างล่างนี้  
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้ 

100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่
ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

100 %  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่
ข้อเท้า 

100 %  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
100 %  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
  60 %  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
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  60 %  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแตข่้อเท้า 
  60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับตาหนึ่งข้าง 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้นี้เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

 

การคุ้มครองข้อ 3 :  ุพพ ภาพถาวร 
ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิด

ทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์  
ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจ านวนเงินท่ีใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครอง 
 

การคุ้มครองข้อ 4 :  ุพพ ภาพชั  วคราว 
ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 

วัน นับแต่วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาท่ียังทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินท่ี
ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลท าให้ผู้ได้รับความ
คุ้มครองเกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพถาวร
เกิดขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมี
การหักจากจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีบริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3 
 

การยก ว้น : การขยาย พิ ม ติมน ้ ไม่คุ้มครองการ ส ยช วิต สูญ ส ยอวยัวะ  รือการ ุพพ ภาพ อนั
 กิ ขึน้ ป็นผ   ยตรง รือ  ยอ้อม ัง้ ม  รือบางส่วนจากการกระ  าผิ อาชญากรรมสถาน นัก  ย
ผู้ไ ้รบัความคุ้มครองนัน้ 
 
 งื อนไขอื น:การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป  
 
 มาย  ต ุ  แบบฟอรม์น ้ใช้ในกรณ ออกพร้อมกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
 
 
 
 



104 

 
 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบา   ร.ย.02) 

 
 เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซึ่ง
ได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใด ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์ 
 
 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 
 การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 
 
 งื อนไขอื น :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป  
 
 มาย  ต ุ แบบฟอรม์น ้ใช้ในกรณ ออกพร้อมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 

การประกนัตวัผูข้บัข    ร.ย.03  
 

 เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  
 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ท่ีระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 
 การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินท่ีพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 
 
 งื อนไขอื น :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป  
 
 มาย  ต ุ แบบฟอรม์น ้ใช้ในกรณ ออกพร้อมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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 อกสารแนบ ้าย 
ข้อยก ว้นภยัก่อการร้าย  ร.ย.30  

 
ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็น     

ท่ีตกลงกันว่า  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย  ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็น
สาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเนื่องมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือ
เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความสูญเสียนั้น  

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้  การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซึ่งใช้ก าลังหรือความ
รุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการแทน  หรือ
ท่ีเก่ียวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึง
กันรวมท้ังเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น
ตระหนก หวาดกลัว 

ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม  
เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระท าใดๆ ท่ีต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบ
ใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการกระท าก่อการร้าย 
  ในกรณีท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนท่ีเหลือยังคงมีผลบังคับ 
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                         อกสารแนบ ้ายการแก้ไข ป   ยนแป งกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตแ์บบคุ้มครอง ฉพาะภยั               ร.ย.ภ.00 

รหัสบริษัท : ….............… เอกสารแนบท้ายเลขที่………………………….....................…….. เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่……………………… 
รายการที่ 1.   ผู้เอาประกันภัย   ชื่อ…………………………………..............................………………….  อาชพี…………………………………………………… 
                                        ที่อยู…่……………………………………………………......................................….……………………………………………… 
รายการที่ 2.   ผู้ขับขี่    ผู้ขับขี่ 1 : ……………………………………………………                                ……………………………………………………........... 
                              ผู้ขับขี่ 2 : ………………………………………………………….……………………………………………….......................................... 
รายการที่ 3.  ผู้รับประโยชน์ ……………………………………………………                                ……………………………………………………...................                           
รายการที่ 4.  ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวนัที…่……………………..……..……….…… สิ้นสุดวันที…่………..………………………………… เวลา 16:30 น. 
รายการที่ 5.  รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย 
ล าดับ รหัส ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น แบบตัวถัง จ านวนที่นั่ง/ขนาด/น้ าหนัก 
          

รายการที่ 5  จ านวนเงินเอาประกันภัย: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น 

ความคุ้มครองหลัก (1) 
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตาม 
เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (2) 

ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
และเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (3) 

1)      ความคุ้มครองความรับผิดต่อบคุคลภายนอก 
1.1) ความเสียหายตอ่ชีวติ ร่างกาย หรอือนามัย 
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ ร บ  
                                         บาท/คน 
                                         บาท/ครัง้ 

       1.2) ความเสียหายต่อทรพัย์สิน 
                                         บาท/ครัง้ 

       1.2.1) ความเสียหายส่วนแรก 
                                                 บาท/ครั้ง 
2)    ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
       2.1) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 
                                                 บาท 

1)   ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
      เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10) 
                                                      บาท/ครั้ง 
      ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด 
                              2,000………... บาท/ครั้ง 
2)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ ) 
                                                      บาท/ครั้ง 
3)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)  
                                                      บาท/ครั้ง 
4)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)  
                                                      บาท/ครั้ง 
      (ระบุเฉพาะความคุ้มครองที่รับประกันภัย) 

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 

(ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีร่ับประกันภัย) 

รายการที่ 7  เบี้ยประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครอง (1) และ (3)                                        .บาท (เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักสว่นลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่แลว้) 
ส่วนลด/สว่นเพิ่มตาม 
ความคุ้มครอง (1) และ (3) 

ความเสียหายส่วนแรก.......................บาท   ส่วนลดกลุ่ม                  บาท   ประวัติด.ี................บาท  รวมส่วนลด..................บาท    
ประวัติเพิ่ม                                        บาท 

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครอง (2)                                   .บาท              
ส่วนลดอื่นๆ        ........................       บาท 
รายการที่ 8  การใช้รถยนต ์
รายการที่ 9  อาณาเขตคุ้มครอง 
การปรับเบี้ยประกันภัย (บาท) 
เบี้ยประกันภัย คืน……………....เพิ่ม…......……..………อากร………………… ภาษีมูลค่าเพิ่ม………………………. รวม           ……......……………..บาท 
วันที่มีผลบังคับ                                                                                   วันท าเอกสาร 
เป็นที่ตกลงกันว่า ณ วันที่มีผลบังคับดังที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนี้ 
1.                                                                                                                                                                                                       
2.                                                                                                                                                                                                       
3.                                                                                                                                                                                                       
เง่ือนไขและสัญญาประกันภัยข้ออื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
………………………………………………. ……………………..........………………..  ….............……………………………… 
            กรรมการ           กรรมการ                ผู้รับมอบอ านาจ       
 มาย  ต ุ แบบฟอรม์น ้ ใช้ในกรณ แก้ไขกรมธรรมป์ระกนัภยัแ ะ อกสารแนบ ้ายภาย  งัการออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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 อกสารแนบ ้ายการ  ิกกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบคุ้มครอง ฉพาะภยั                                   ร.ย.ภ.01 

รหสับรษิัท : ….............… เอกสารแนบท้ายเลขท่ี………………………….....................…….. เป็นส่วนหนึง่ของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี……………………… 

รายการท่ี 1.   ผู้เอาประกันภยั   ชื่อ…………………………………..............................…………………. อาชีพ…………………………………………………… 
                                        ท่ีอยู…่……………………………………………………......................................….……………………………………………… 

รายการท่ี 2.   ผู้ขับข่ี    ผู้ขับข่ี 1 : ……………………………………………………                                ……………………………………………………........... 
                              ผู้ขับข่ี 2 : ………………………………………………………….……………………………………………….......................................... 

รายการท่ี 3.  ผู้รับประโยชน์ ……………………………………………………                                ……………………………………………………...................                           

รายการท่ี 4.  ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวันท่ี………………………..……..……….…… สิ้นสุดวันท่ี…………..………………………………… เวลา 16:30 น. 

รายการท่ี 5.  รายการรถยนต์ท่ีเอาประกนัภัย 

ล าดบั รหัส ชื่อรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น แบบตวัถัง จ านวนท่ีนั่ง/ขนาด/น้ าหนัก 

          

รายการท่ี 6  จ านวนเงินเอาประกันภยั: กรมธรรมป์ระกันภัยนี้ใหก้ารคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีมีจ านวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น 

ความคุม้ครองหลกั (1) 
ความคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนต์ตาม 
เอกสารแนบท้ายแบบคุม้ครองเฉพาะภัย (2) 

ความคุม้ครองอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
และเอกสารแนบท้ายแบบคุม้ครองเฉพาะภัย (3) 

1)      ความคุ้มครองความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
1.2) ความเสยีหายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรืออนามัย 
เฉพาะสว่นเกินวงเงินสงูสดุตาม พ ร บ  
                                         บาท/คน 
                                         บาท/ครั้ง 

       1.2) ความเสียหายต่อทรพัยส์ิน 
                                         บาท/ครั้ง 

       1.2.1) ความเสยีหายสว่นแรก 
                                                 บาท/ครั้ง 
2)    ความคุ้มครองความเสยีหายต่อตัวรถยนต์ 
       2.1) รถยนต์สญูหาย/ไฟไหม ้
                                                 บาท 

1)   ความคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์ 
      เนื่องจากการชน กบัยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10) 
                                                      บาท/ครั้ง 
      ความเสียหายส่วนแรกกรณีเปน็ฝ่ายผิด 
                         2,000………… บาท/ครัง้ 
2)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ ) 
                                                      บาท/ครั้ง 
3)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)  
                                                      บาท/ครั้ง 
4)   (ระบุชื่อความคุ้มครองตาม ร ย ภ)  
                                                      บาท/ครั้ง 

(ระบุเฉพาะความคุม้ครองท่ีรบัประกันภยั) 

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 

(ระบุเฉพาะความคุม้ครองท่ีรบัประกันภยั) 

รายการท่ี 7  เบีย้ประกันภยั  

เบีย้ประกันภัยตามความคุ้มครอง (1) และ (3)                                        .บาท (เบี้ยประกันภยันี้ได้หกัสว่นลดกรณีระบุชื่อผู้ขับข่ีแล้ว) 
ส่วนลด/สว่นเพิ่มตาม 
ความคุม้ครอง (1) และ (3) 

ความเสยีหายสว่นแรก.......................บาท   ส่วนลดกลุ่ม                  บาท   ประวตัิดี.................บาท  รวมส่วนลด..................บาท    
ประวัตเิพิม่                                        บาท 

เบีย้ประกันภัยตามความคุ้มครอง (2)                                   .บาท              

ส่วนลดอื่นๆ        ........................       บาท 
รายการท่ี 8  การใช้รถยนต ์

รายการท่ี 9  อาณาเขตคุม้ครอง 

การปรับเบีย้ประกันภยั (บาท) 
เบีย้ประกันภัย คืน……………....เพิม่…......……..………อากร………………… ภาษีมลูคา่เพิ่ม………………………. รวม           ……......……………..บาท 

วันท่ีมีผลบังคับ                                                                                   วันท าเอกสาร 

 เป็นที่ตกลงกันว่า ณ วันที่มีผลบังคับดังที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการยกเลิกไป 
 

                                                                                                                                                                                                  
                กรรมการ                             กรรมการ                          ผู้รับมอบอ านาจ 
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แบบ ข้อความกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
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แบบ ข้อความ กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตร์วมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัประกันภัย ดังนี้  
1  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1  ประกอบด้วย 
 1.1 ใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   

1.2 หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อใช้
ส าหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง  

 1.3 ค าขอเอาประกันภัย  
 1.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

1.5 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและ
ไฟไหม้  หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความ
คุ้มครองเพิ่ม 

2  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2  ประกอบด้วย 
 2.1  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   

2.2 หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ              
เพื่อใช้ส าหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง  

 2.3 ค าขอเอาประกันภัย  
 2.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

2.5 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและ
ไฟไหม้  และเง่ือนไขเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม 

3  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ประกอบด้วย 
 3.1  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   

3.2 หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ            
เพื่อใช้ส าหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง  

 3.3 ค าขอเอาประกันภัย  
 3.4 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

3.5 เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายความ
คุ้มครองเพิ่ม 
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษี

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

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

ประเภท 3

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...… รวมเป็นเงิน

ผูรั้บเงิน

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

กรรมกำร กรรมกำร

ประเภท 3
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เอกสำรน้ีให้ไวเ้พ่ือแสดงวำ่รถยนตท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้ ไดท้  ำประกนัภยัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ .ศ.2535 แลว้

 

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

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั

เพ่ือใชส้ ำหรับกำรจดทะเบียนใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

หลกัฐำนแสดงกำรประกนัภยัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ

เบ้ียประกนัภยั

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

รวมเป็นเงิน

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

ประเภท 3

........................................... ........................................
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ค ำขอเอำประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ผู้เอาประกนัภัย     ชื่อ ……………………………………. อาชีพ …………………………..

                  ทีอ่ยู่ ………………………………………………………………………………..
ประเภทการประกนัภัยทีต้่องการ ไมร่ะบุชื่อผู้ขับขี่

ระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ  1 .......................................... วัน/เดือน/ปเีกดิ………………อาชีพ…………………
คือ  2 ............................................... วัน/เดือน/ปีเกดิ………………อาชีพ…............……

(โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขบัขี)่

ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่………………………………… ส้ินสุดวันที ่…………………………. 
การใช้รถยนต์....................................................................................................................................................................................................
ผู้รับประโยชน์………………………………………………………………………………………
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย
ล าดับ      รหัส ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น แบบตัวถัง จ านวนทีน่ั่ง/ขนาด/น้ าหนัก มลูค่าเต็มรวมตกแต่ง

รายการตกแต่งเปล่ียนแปลงรถยนต์เพิม่เติม (โปรดระบุรายละเอยีด)
.............................................................................................................................................................................................................
จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

 1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล
         1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

    300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท
               …….…………………บาท/คร้ัง           ข) ผู้โดยสาร…คน    ……………บาท/คน

         1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว

          ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .…..…บาท/สัปดาห์
    รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง           ข) ผู้โดยสาร .... คน    …….บาท/คน/สัปดาห์

 2) ค่ารักษาพยาบาล  
    ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

              ………………….………………..บาท/คน

              …....…………...….…………….. บาท/คร้ัง  
      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

              ……..……………..…………….. บาท/คร้ัง
              ก) ความเสียหายส่วนแรก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค าบอกกล่าวตามรายการข้างบนเป็นความจริงและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากบับริษทั โดยข้าพเจ้ามคีวามประสงค์
ให้กรมธรรมป์ระกนัภัยมผีลบังคับต้ังแต่วันที ่………………………………………. เป็นต้นไป

ลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พมิพ ์:    ลายมอืชื่อผู้ขอเอาประกนัภัย ……………………………………………………
วันที ่……… เดือน ……………….. พ.ศ. …………

ค าเตือนของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย
ให้ตอบค าถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มฉิะนั้นบริษทัอาจถือเป็นเหตุปฎิเสธความรับผิดตามสัญญาประกนัภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์มาตรา 865

             ……………………….….…บาท/คน

    200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์
    และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

    กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)     1)  ความเสียหายต่อรถยนต์
    80,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยั     .…………………………บาท/คร้ัง

             1.1 ความเสียหายส่วนแรก

    2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

    จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

               ………….…………………บาท

 3) การประกนัตัวผู้ขับขี่
…...……...……….....……..…บาท/คร้ัง

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท
เบีย้ประกนัภัยความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ........................................บาท

เบีย้ประกนัภัยเอกสารแนบท้ายตาม 1) - 3)........บาท

      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามยั ส่วนเกนิจาก 1)

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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ทีอ่ยู่ เลขทีป่ระจ าตัวผู้เสียภาษี

รหัสบริษทั
กรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที ่ อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย

ชื่อ........................................................................................................................ อาชีพ .......................................................................
ทีอ่ยู่.........................................................................................................................................................................................................

ผู้ขับขี่ 1..................................................................................................................................วัน/เดือน/ปีเกดิ.......................................................................................อาชีพ.............................................................
ผู้ขับขี่ 2........................................................................................................................วัน/เดือน/ปีเกดิ.......................................................................................อาชีพ...............................................................
ผู้รับประโยชน์.........................................................................................................
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่...................................................................... ส้ินสุดวันที ่......................................................................เวลา 16.30 น.

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ.......................................................................................................................................................................

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
ตัวแทนประกนัภัยรายนี้.................................................. นายหน้าประกนัภัยรายนี้ ………………………………….…… ใบอนุญาตเลขที ่……………………………

วันท าสัญญาประกนัภัย ………………………………………………… วันท ากรมธรรมป์ระกนัภัย ……………………………………….
เพือ่เป็นหลักฐาน บริษทัโดยบุคคลผู้มอี านาจได้ลงลายมอืชื่อและประทับตราของบริษทัไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษทั

จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

ภา
คส

มคั
รใ

จ

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ประวัติเพิม่…………………บาท

เลขตัวถัง

พ.
ร.บ

.ฯ

รายการเบีย้ประกนัภัย

…...……...……….....……..…บาท/คร้ัง

2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)

              ………………….………………..บาท/คน

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

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     ……………………….….…บาท/คน

           ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

      2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร

ช่ือ-ทีอ่ยูบ่ริษัท

ผู้เอาประกนัภัย     

รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

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

           1.1 ความเสียหายส่วนแรก

รว
ม

ชื่อรถยนต์/รุ่น แบบตัวถัง

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น
ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

               ………….…………………บาท
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

รวมภาษมีลูค่าเพิม่อากรแสตมป์เบีย้ประกนัภัยสุทธิ

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 
�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature
........./........./..........

            

         

 บาร์ ค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตร์วมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

 มว  งื อนไข ั  วไป 
 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1.  กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั    มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 
การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจ

ให้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

 

ข้อ 2   นิยามศพั ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “ผู้เอาประกันภัย”  หมายความว่า   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
 “ผู้ประสบภัย”   หมายความว่า   ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก

รถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 

 “พ ร บ ” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 
 “นายทะเบียน”   หมายความว่า   เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ตาราง”   หมายความว่า   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
   “รถ” หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 
 “รถยนต์” หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 

“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”   หมายความว่า   เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน 

“ความเสียหายส่วนแรก” หมายความว่า   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการ
คุ้มครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

 

ข้อ 3   ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
 3.1 สงคราม การรกุราน การกระ  าของชาติศตัร ูการสู้รบ  รือการปฏิบติัการ   ม  กัษณะ ป็น
การ  าสงคราม  จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็าม  
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 3.2 สงครามก าง มือง การแขง็ข้อของ  าร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้านรฐับา  การยึ 
อ านาจการปกครอง  ยก า งั  าร รือ  ยประการอื น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา  รือ  ่ากบั
การ ุกฮือต่อต้านรฐับา  
 3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 
 3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัส  การกระ บกบักมัมนัตภาพรงัส จาก ช้ือ พ ิงปรมาณู 
 รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ช้ือ พ ิงปรมาณู แ ะส า รบัจุ ประสงค์ข้อสญัญาน ้การ
 ผาไ ม้นัน้รวมถึงกรรมวิธ ใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึ ง  า นินต่อไป ้วยตวัของมนั อง 
 

ข้อ 4  การจ ัการ ร ยกร้อง มื อ กิ ความ ส ย าย  
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้หากความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต 

 

ข้อ 5  ความรบัผิ ของบริษ ั มื อม การปฏิ สธการจ่ายค่าสินไ ม  แ น  
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็

ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดตามท่ีกฎหมายก าหนด นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด 
 

ข้อ 6  การ   บ ย้ประกนัภยัประวติั    
ให้ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง

ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 
6.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย เป็นล าดับขั้น  ดังนี้ 
ขั้นที่ 1   20% ของเบี้ยประกันภัยในปี ท่ีต่ออายุ  ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก 
ขั้นที่ 2   30% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 3   40% ของเบี้ยประกันภัยในปี ท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 4    50% ของเบี้ยประกันภัยในปี ท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
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ท้ังนี้  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และ
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีต่ออายุเท่านั้น 

ค าว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ท าให้บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
ดังนี้ 

(ก)  ลดลงหนึ่งล าดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์ คันเอา
ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

(ข)  ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัย
เป็นฝ่ายประมาท  หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมี
จ านวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

6 2  กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท 
บริษัทจะน าความใน 6.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

 

ข้อ 7.   การ พิ ม บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่    
ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง

ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ี

เอาประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 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 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์
ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิม เช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ
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รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 
 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค    
ถ้าผู้เอาประกันภัย ถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้

คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 
 

ข้อ 9  การ อนรถยนต ์ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

นี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหลืออยู่ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่  ผู้ เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความ
คุ้มครองท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

 

ข้อ 10. การส้ินผ บงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั   
    กรมธรรมป์ระกันภัยนีจ้ะสิ้นผลบังคับเมื่อ 

10.1 ณ วันที่ เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 
10.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

10.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ี
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นก าหนดดังกล่าว  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

10.2.2 ผูเ้อาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดย
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้
ข้างล่าง 

 ก  อตัราคืน บ ้ยประกนัภยั ความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

จ านวนเดือนท่ีคุ้มครอง 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 
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 ข  อตัราคืน บ ย้ประกนัภยั ความคุ้มครองอื นนอกจาก  ก  

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เตม็ปี 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
 

ข้อ 11   การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตต ุาการ  
 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  
 

ข้อ 12   การต ความกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้ายและ

เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 

ข้อ 13.  การแก้ไข 
สัญญาคุ้มครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของ

บริษัทเท่านั้น 
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 มว การคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
ข้อ 1   การคุ้มครองผู้ประสบภยั9  

 ภายใต้บังคับข้อ 4  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย
ของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย 
เนื่องจากรถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 
ดังนี้ 

1 1 ผู้ประสบภัย 
1 1 1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล

ภาพอย่างถาวร ตามข้อ 1.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นท่ีผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายท่ีแท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน 

1.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินคุ้มครอง ดังนี้  

(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า  

หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 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 เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีมีจ านวนเงินคุ้มครองท่ีสูงกว่า              

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 หรือท้ังข้อ 1 1 2 และข้อ 1 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน 

1 1 5 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บ ริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายท่ีเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองท่ีระบุในข้อ 1 1 1 ข้อ 1 1 2 ข้อ 1 1 3 และข้อ 1 1 4 

                                                           
9 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ               
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559  หน้า 3 
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1.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้น าความในข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 ข้อ 1 1 4 
และข้อ 1 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันท่ีเอาประกันภัย และเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ีเป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 

 ท้ังนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจ านวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน 
และรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 

ข้อ 2   ค่า ส ย าย บือ้งต้น10  
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้  

2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

2.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวน 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 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เก่ียวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

2.4 จ านวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจ านวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย
ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่
เกินจ านวน 65,000 บาท 

2.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ความเสียหายเบื้องต้นท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. 

                                                           
10 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 
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ข้อ 3   การขอรบัค่า ส ย าย บือ้งต้น11 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน  
นับแตว่ันท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้ 

3.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
3.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล 
3.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ

หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณ ี

ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมท้ังส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน
หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย 

3.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
 3.2.1 ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้
ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  
 3.2.2 ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ 
 3.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 3.1 และ 3.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2 
 

ข้อ 4   การส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น ค่าช  ชยรายวนั แ ะค่าป งศพ12 ในกรณีรถท่ีเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะส ารองจ่ายให้แ ก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้ 

4 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับกรณีได้รับ
บาดเจ็บ 

4 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจ านวนเงินตามข้อ 3 1 2  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิ ต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

4 2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวม
ไม่เกิน 20 วัน 

4 4 ข้อ 4 1 และข้อ 4 2 จ านวนเงินตามข้อ 1 1 4  
ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันส ารองจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 
เมื่อมีการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้

แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถท่ีเอาประกันภัยไว้

                                                           
11 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552  หน้า 2 
12 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 4 
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กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพท่ี
บริษัทได้ส ารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 

ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน 
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยท่ีโดยสารมา หรือก าลังขึ้นหรือก าลัง
ลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยท่ีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้ส ารองจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  
 

ข้อ 5   การคุ้มครองผู้ขบัข    
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา

ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 

ข้อ 6   การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร  
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถท่ีใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่ง

ท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
 

ข้อ 7   การใช้รถ  
กรณีรถท่ีท าประกันภัยลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุน ารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า

ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาท  
 

ข้อ 8  ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
8.1  ความ ส ย าย    กิ จากรถ   ถกูยกัยอก ฉ้อ กง กรร ชก  กั รพัย ์ร   อา รพัย ์ชิง รพัย ์

 รือป ้น รพัย ์
8.2  การใช้นอกประ  ศไ ย 
8.3 การใช้ใน าง   ผิ กฎ มาย ไ ้แก่ ใช้รถไปป ้น รพัย ์ชิง รพัย ์ รือใช้ขนยา สพติ  ป็นต้น 
8.4  การใช้ในการแข่งขนัความ รว็ 

 

ข้อ 9   ข้อสญัญาพิ ศษ  
ภายใต้จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่เงื่อนไขท่ัวไป และข้อ 8 1 และ 8 2  เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ
ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน 
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 มว การคุ้มครองความรบัผิ ต่อบคุค ภายนอก 
ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง13  
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ 
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย 
ดังนี้ 
 1.1 ความ ส ย ายต่อช วิต ร่างกาย  รืออนามยั  บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 

 กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสียชีวิตนั้นท าให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งท่ีระบุไว้ในตาราง 

 ทุพพลภาพถาวร ในท่ีนี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

 บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1 1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 

1.2  ความ ส ย ายต่อ รพัย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  และความรับผิดของบริษัทจะ
มีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 

ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
(ก) ทรัพย์สินท่ีผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา 

บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีอยู่ใต้สิ่ง

ดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ 
(ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีน าติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินท่ีบรรทุกอยู่ ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังยกลงจากรถยนต์  หรือทรัพย์สินท่ีรถยนต์ก าลังยกจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
(ง) ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีบรรทุกอยู่ใน

รถยนต์  เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเครื่องของรถยนต์ 

                                                           
13 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เร่ือง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 1 
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ข้อ 2.  ความ ส ย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับ
ขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ใช้คืนให้บริษัทภายในวัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 

ข้อ 3. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้ขบัข    
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขบัขี่รถยนต์ โดยได้รบัความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

3.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

3.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมี
เง่ือนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  

 

ข้อ 5. การคุ้มครองนายจ้าง   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 

5.1  นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 5.2  นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน

ท่ีได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 5.3  การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
 

ข้อ 6.  การยก ว้น ั  วไป  
  การประกนัภยัตาม มว น ้  ไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 

6.1 การใช้รถยนตน์อกอาณา ขตคุ้มครอง          
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6.2 การใช้รถยนต์ใน างผิ กฎ มาย  ช่น ใช้รถยนต์ไปป ้น รพัย์ ชิง รพัย์  รือใช้ขนยา       
 สพติ   ป็นต้น 

6.3 การใช้ในการแข่งขนัความ รว็ 
6.4   การใช้ ากจงู รือผ กั นั  ว้นแต่รถ   ถกู ากจูง รือถกูผ กั นัไ ้ประกนัภยัไว้กบับริษ ั

 ้วย  รือ ป็นรถ ากจงู  ยสภาพ  รือรถ   ม ระบบ ้าม ้อ ชื อม ยงถึงกนั 
6.5 ความรบัผิ ซึ ง กิ จากสญัญา   ผู้ขบัข    าขึ้น ซึ งถ้าไม่ม สญัญานัน้แ ้ว ความรบัผิ ของผู้

ขบัข  จะไม่ กิ ขึน้ 
6.6 การขบัข    ยบุคค ซึ งในขณะขับข  ม ปริมาณแอ กอฮอ ์ใน ส้น  ือ ไม่น้อยกว่า 150 

มิ  ิกรมั ปอร ์ซน็ต ์ 
 

ข้อ 7.  ข้อสญัญาพิ ศษ    
ภายใต้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
หรือเงื่อนไขท่ัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 
1.1 ในหมวดนี้ 

ส่วนเงื่อนไข 6.6 บริษัทจะไม่น ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดท้ังตาม 1.1 และ 
1.2 ในหมวดนี้  

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน  7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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 มว การคุ้มครองรถยนต์สญู าย ไฟไ ม้ 
 

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง 
 รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์  รวมท้ัง

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการ
พยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น  

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น
การไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
 

ข้อ 2   การช ใช้ความ ส ย าย รือสญู ายต่อรถยนต ์ 
2.1  ในกรณ รถยนต์สูญ าย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

 ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับรถยนต์คืนมา ตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีผู้เอาประกันภัย แจ้งให้บริษัททราบ 
และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์
นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
ท้ังนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง

จากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์
จะขอรับรถยนต์คืน 

2.2 ในกรณ รถยนต์ ส ย ายส้ิน ชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ท่ีระบุไว้ในตาราง  

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือ
เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2.3 ในกรณ รถยนต์ไ ้รบัความ ส ย าย แต่ไม่ถึงกบั ส ย ายส้ิน ชิง  รือสูญ ายบางส่วน  
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ัง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 ข้อจ าก ัความรบัผิ ของบริษ ั 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ  บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทาง
เรือ 
 

ข้อ 3   การ แู ขนย้าย  
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนท่ี
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

 

ข้อ 4   การส ะสิ ธิ  
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น  เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ  การท าความสะอาดรถ  การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น   

 

ข้อ 5  การยก ว้นรถยนต์สูญ าย ไฟไ ม้  การประกันภัยนี้ไม่ คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้          
อันเกิดจาก 

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมาย 
หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจ าน า หรือโดยบุคคลท่ีจะกระท าสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น 

5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 
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 มว การคุ้มครองความ ส ย ายต่อรถยนต์ 
 

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง 
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่าง

ระยะเวลาประกันภัย  ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์  เครื่องตกแต่ง  หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานท่ี
ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ี
ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว  แต่ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง  
ไฟไหม้ ในท่ีนี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ โดยตัว

ของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืนใด 
 

ข้อ 2.  การช ใช้ความ ส ย ายต่อรถยนต ์ 
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ท่ี

ระบุไว้ในตาราง  
ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่า
การคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง  บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลง
กันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ 

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 

ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทางเรือ 
 

ข้อ 3.  การ แู ขนย้าย เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะ
จ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

 

ข้อ 4.  ความ ส ย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก)  1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ า หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแต่    

ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 6,000บาทแรกของความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดจากการชน การคว่ า ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ท่ีระบุชื่อในกรมธรรม์
ประกันภัย 
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ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อ ให้ถือว่า ความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น   

ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) (ค) หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้นจาก
การกระท าของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลท าให้บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกค่าเสียหาย
ท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้  

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

 

ข้อ 5. การรกัษารถยนต์  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้อง
ประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามท่ีจ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 
 

ข้อ 6.  การส ะสิ ธิ  ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ   การท าความสะอาดรถ  การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
 

ข้อ 7.  การยก ว้นความ ส ย ายต่อรถยนต ์การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก 

หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ี

ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย

เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัท

ประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

ข้อ 8.  การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
8.1  การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 
8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางท่ีผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพ

ติด เป็นต้น         
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 
ข้อ 9. การยก ว้นการใช้อื นๆ  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 
หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
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9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
9.3  การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ 
9.4 การขับขี่โดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย  
 หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
การยกเว้นตามข้อ 9.1  9.2  9.3  9.4 จะไม่น ามาใช้ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดขึ้น และ

มิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ท่ีเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่น ามาใช้บังคับ หากผู้

ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์

รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
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รหัสบริษทั ร.ย.01
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย
รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เมือ่ใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้ได้รับความคุ้มครอง       หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ านวนทีร่ะบุในเอกสารแนบท้ายนี้ ซ่ึงอยู่ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์
อบุัติเหตุ                           หมายถึง เหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกดิผลทีผู้่ได้รับความคุ้มครองมไิด้เจตนาหรือมุง่หวัง 

และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
การสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง  ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

การประกนัภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

 
 

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
       สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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การสูญเสียสายตา             หมายถึง ตาบอดสนิท และไมม่ทีางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวร                หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพือ่สินจ้างได้โดยส้ินเชิงและตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว            หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดทีไ่มส่ามารถประกอบหน้าทีก่ารงานในอาชีพประจ าตามปกติได้โดยส้ินเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารขยายเพิม่เติมดังต่อไปนี้
บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ความสูญเสียอนัเกดิจากความบาดเจ็บของผู้ใด้รับความคุ้มครองโดยอบุัติเหตุ ซ่ึงท าให้เกดิผลดังต่อไปนี้

กำรคุ้มครองข้อ 1 : เสยีชีวิต
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ด้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกดิอบุัติเหตุกดี็ หรือความบาดเจ็บทีไ่ด้รับท าให้

ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภัยทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้แกท่ายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง

กำรคุ้มครองข้อ 2 : สญูเสยี มือ เทำ้ สำยตำ
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ด้รับไมม่ผีลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกดิอบุัติเหตุแต่มผีลท าให้ผู้ได้รับ

ความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกดิอบุัติเหตุกดี็หรือความบาดเจ็บทีไ่ด้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัว
ติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดังก าหนดข้างล่างนี้ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แกผู้่ได้รับความคุ้มครองดังนี้

100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับมอืสองข้าง ต้ังแต่ข้อมอื หรือเท้าสองข้าง ต้ังแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึ่งข้าง ต้ังแต่ข้อมอื และเท้าหนึ่งข้าง ต้ังแต่ข้อเท้า
100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึ่งข้าง ต้ังแต่ข้อมอื และสายตาหนึ่งข้าง
100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ต้ังแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับมอืหนึ่งข้าง ต้ังแต่ข้อมอื
60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ต้ังแต่ข้อเท้า
60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ส าหรับตาหนึ่งข้าง
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพยีงรายการทีสู่งสุดรายการเดียวเท่านั้น

กำรคุ้มครองข้อ 3 : ทพุพลภำพถำวร
ถ้าความบาดเจ็บมผีลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกดิอบุัติเหตุท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกดิทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็น

เวลาติดต่อกนัไมน่้อยกว่า 12 เดือน หรือมขี้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทัจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
ตามจ านวนเงินเอาประกนัภัยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ หักด้วยจ านวนเงินทีใ่ช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ให้แกผู้่ได้รับความคุ้มครอง

กำรคุ้มครองข้อ 4 : ทพุพลภำพช่ัวครำว
ถ้าความบาดเจ็บทีไ่ด้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วันทีเ่กดิอบุัติเหตุ หรือความ

บาดเจ็บทีไ่ด้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ชั่วคราว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แกผู้่ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาทียั่งทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
แต่ไมเ่กนิ 52 สัปดาห์ ต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง

บริษทัจะไมช่ดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอบุัติเหตุมผีลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกดิความสูญเสียตามการคุ้มครอง
ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมผีลท าให้มทีุพพลภาพถาวรเกดิขึ้นต่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ริษทัจะใช้
ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมกีารหักจากจ านวนเงินเอาประกนัภัยทีบ่ริษทัต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3

กำรยกเว้น : กำรขยำยเพ่ิมเติมน้ีไม่คุ้มครองกำรเสยีชีวิต สญูเสยีอวัยวะ หรือกำรทพุพลภำพ อันเกิดข้ึนเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทัง้หมดหรือบำงสว่น
จำกกำรกระท ำผิดอำชญำกรรมสถำนหนักโดยผู้ได้รับควำมคุ้มครองน้ัน

เง่ือนไขอืน่ :  การขยายเพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรมป์ระกนัภัยทีป่รากฏในสัญญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มน้ีใช้ในกรณีท ำประกันภัยเพ่ิมหลงัจำกทีม่ีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแลว้

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
       สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัภยัอบุติั  ตสุ่วนบคุค   ร.ย.01) 

 

เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง   หมายถึง ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารตามจ านวนท่ีระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือ

ก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ              หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้

เ กิดผลท่ีผู้ ได้รับความคุ้มครองมิได้ เจตนาหรือมุ่ งหวังและให้
หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 

การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง  ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 
การสูญเสียสายตา               หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร          หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพื่อ

สินจ้างได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว        หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพ

ประจ าตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ ใด้รับความคุ้มครองโดย
อุบัติเหตุ ซึ่งท าให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 
การคุ้มครองข้อ 1 :  ส ยช วิต 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือ
ความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และ
เสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ใน
ตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
 
การคุ้มครองข้อ 2 : สญู ส ย มือ   ้า สายตา 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับไม่มีผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุแต่มีผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุก็ดีหรือความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังก าหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้ 
 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 

หรือสายตาสองข้าง 
           100 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
 100 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
 100 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
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  60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
  60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
  60 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับตาหนึ่งข้าง 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
 
การคุ้มครองข้อ 3 :  ุพพ ภาพถาวร 
 ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพล
ภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้
ได้รับความคุ้มครองนั้นตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจ านวนเงินท่ีใช้ หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้แก่ผู้
ได้รับความคุ้มครอง 
 

การคุ้มครองข้อ 4 :  ุพพ ภาพชั  วคราว 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน 
นับแต่วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่ วคราว บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะๆ ตลอดเวลาท่ียังทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินท่ี
ระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เกิดความสูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นต่อ
ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครอง ข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อนี้ จะมีการหัก
จากจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีบริษัทต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ  3 
 
การยก ว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมท้ังหมดหรือบางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครอง
นั้น 
 
 งื อนไขอื น :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้  อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป 
 
 มาย  ต ุ :  แบบฟอรม์น ้ใช้ในกรณ ออกพร้อมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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รหัสบริษทั ร.ย.02
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล 

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารขยายเพิม่เติม ดังต่อไปนี้ :-
บริษทัจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจริง ซ่ึงได้เกดิขึ้นภายใน 12 เดือนนับแต่วันเกดิอบุัติเหตุเพือ่บุคคลใด

ซ่ึงได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอบุัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์
ความรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไมเ่กนิจ านวนเงินเอาประกนัภัยทีร่ะบุไว้ในตาราง
การขยายเพิม่เติมนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ในตาราง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มน้ีใช้ในกรณีท ำประกันภัยเพ่ิมหลงัจำกทีม่ีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแลว้

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

การประกนัภัยค่ารักษาพยาบาล

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

 
 

 
 

 
 

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครอง พิ ม ติม 
การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบา   ร.ย.02  

 
 เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ :- 
 บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซึ่ง
ได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจาก
อุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์ 
 
 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตารางการ
ขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 
 
 มาย  ต ุ แบบฟอรม์น ้ใช้ในกรณ ออกพร้อมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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รหัสบริษทั ร.ย.03
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารขยายเพิม่เติม ดังต่อไปนี้ :-
บริษทัจะประกนัตัวผู้เอาประกนัภัยหรือบุคคลใดซ่ึงขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกนัภัย ในกรณีรถยนต์ทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

เกดิอบุัติเหตุเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
การประกนัตัวบุคคลดังกล่าว บริษทัจะด าเนินการโดยไมช่ักช้าตามจ านวนเงินทีพ่นักงานสอบสวน พนักงานอยัการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึงทีสุ่ด
เง่ือนไข  : การขยายเพิม่เติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรมป์ระกนัภัยทีป่รากฏในสัญญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

หมำยเหตุ :  แบบฟอร์มน้ีใช้ในกรณีท ำประกันภัยเพ่ิมหลงัจำกทีม่ีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยแลว้

     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์
           ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์

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

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

          1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร

     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

           1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่

ภา
คส

มคั
รใจ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รวม

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.ร
.บ.

ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

การประกนัภัยตัวผู้ขับขี่

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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 เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีรถยนต์ท่ีระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ  เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 
 การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินท่ีพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 
 
 งื อนไข  : การขยายเพิ่มเติมนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยท่ีปรากฏใน

สัญญาหมวดเง่ือนไขทั่วไป 
 
 มาย  ต ุ แบบฟอรม์น ้ใช้ในกรณ ออกพร้อมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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รหัสบริษทั ร.ย.04
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารขยายความคุ้มครองการใช้รถยนต์ในอาณาเขตเพิม่เติม
ตามทีร่ะบุไว้ข้างต้น

การขยายเพิม่เติมนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขการขยายตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญา การยกเว้น และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภัย

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.ร
.บ.

ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใจ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

การขยายอาณาเขต

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

 
 
 
 
 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.05
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกีารขยายระยะเวลาประกนัภัยจากทีร่ะบุไว้ข้างต้นให้ส้ินสุดวันที่ ………….…………………เวลา 16.30 น.
การขยายเพิม่เติมนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.ร
.บ.

ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใจ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

การขยายระยะเวลาประกนัภัย

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

 
 
 
 
 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.06
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า การประกนัภัยทีใ่ห้ไว้ต่อรถยนต์ซ่ึงมปี้ายแดงติดอยู่ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัยไมคุ้่มครอง
1. รถยนต์เมือ่อยู่ในสถานทีป่ระกอบธุรกจิของผู้เอาประกนัภัย
2. รถยนต์เมือ่ขับขี่โดยบุคคล ซ่ึงมใิช่ผู้เอาประกนัภัยหรือมใิช่ลูกจ้างของผู้เอาประกนัภัย
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การประกนัภัยการค้ารถยนต์ (ป้ายแดง)

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.07
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า การประกนัภัยทีใ่ห้ไว้ต่อรถยนต์ในระหว่างขับขี่โดยบุคคลทีม่ชีื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย ไมคุ้่มครองรถยนต์ทีอ่ยู่ในสถานทีป่ระกอบธุรกจิ
ของผู้เอาประกนัภัย เว้นแต่รถยนต์ทีร่ะบุไว้ในตาราง ซ่ึงมกีารประกนัภัยต่างหาก

เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การประกนัภัยการค้ารถยนต์ (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ)

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.ร
.บ.

ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใจ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.08
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย
รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารขยายไปคุ้มครอง ตามข้อตกลงคุ้มครองทีร่ะบุไว้ข้างต้น
ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเองต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ังตามจ านวนทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขการขยายตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญา การยกเว้น และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภัย

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเพิม่ความคุ้มครอง

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 
 
 
 

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.09
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารขยายไปคุ้มครองรถยนต์ทีร่ะบุไว้
ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง ต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ังตามจ านวนทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขการขยายตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อสัญญา การยกเว้น และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภัย

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเพิม่จ านวนรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)       1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

          1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว

           ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์

     ……………………….….…บาท/คน

     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.10
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ยกเลิกการประกนัภัยทีใ่ห้ไว้ต่อรถยนต์ ส าหรับรายการรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การลดจ านวนรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.11
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารยกเลิกไป

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัย

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.12
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ความคุ้มครองบางความคุ้มครองได้ถูกยกเลิกไป และยังคงมคีวามคุ้มครอง
เฉพาะเท่าทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การยกเลิกตามเอกสารแนบท้ายนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเลิกความคุ้มครอง

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.13
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

ตามเง่ือนไขผู้เอาประกนัภัยจะได้รับส่วนลดประวัติดี ดังนี้
(1) ร้อยละ ………………. ของเบีย้ประกนัภัยสุทธิ  =  ……………………………… บาท
(2) ค่าเสียหายทีเ่กดิขึ้นในปีทีเ่อาประกนัภัย      =  ……………………………… บาท
(1) - (2) เป็นส่วนลดประวัติดี                     =  ……………………………… บาท

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การลดเบีย้ประกนัภัยประวัติดี

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.14
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ผู้เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง ตามจ านวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรกทีร่ะบุไว้ข้างต้น

เมือ่บริษทัได้ใช้เงินทีผู้่เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกนัภัยต้องใช้คืนให้บริษทัภายใน 7 วัน
การเปล่ียนแปลงตามเอกสารแนบท้ายนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การก าหนดความเสียหายส่วนแรก

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 
 

 
  
  

  
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.15
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ได้มกีารระงับความคุ้มครอง ตามข้อตกลงคุ้มครองทีร่ะบุไว้ข้างต้น
การระงับความคุ้มครองนี้จะมผีลบังคับจนกว่าผู้เอาประกนัภัยได้มหีนังสือแจ้งให้เร่ิมการคุ้มครองต่อไป
บริษทัจะคืนเบีย้ประกนัภัยให้ตามส่วนของเบีย้ประกนัภัยตามข้อตกลงคุ้มครองทีม่กีารระงับ แต่มเีง่ือนไขว่าการระงับนั้นต้องมเีวลาไมน่้อยกว่า 30 วัน
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การหยุดใช้รถยนต์

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.16
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 

     การใช้รถยนต์ : 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ได้มกีารเร่ิมความคุ้มครองใหม ่ตามข้อตกลงคุ้มครองทีร่ะบุไว้ข้างต้น
การเร่ิมความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเร่ิมใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดการใช้

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.17
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกีารเปล่ียนแปลง  ดังนี้
1. รถยนต์ในล าดับที ่………. ทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย ได้มกีารแกไ้ขรายการให้เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
2. ปรับเบีย้ประกนัภัยให้เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การแกร้ายการรถยนต์

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 
 
 

 
 

 
 
 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.18
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกีารเปล่ียนแปลง  ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกอตัราเบีย้ประกนัภัยเดิม 
2. ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัภัยตามทีร่ะบุไว้ข้างต้นแทน
การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การแกไ้ขอตัราเบีย้ประกนัภัย

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.19
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกีารเปล่ียนแปลง  ดังนี้
1. ให้ยกเลิกระยะเวลาประกนัภัยทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย และใช้ระยะเวลาประกนัภัยตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
2. ปรับเบีย้ประกนัภัยให้เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียนระยะเวลาประกนัภัย

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.20
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 

     การใช้รถยนต์ : 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารเปล่ียนแปลง ดังนี้  
1. ให้ยกเลิกจ านวนเงินเอาประกนัภัยเดิมทัง้หมด
2. ให้ใช้จ านวนเงินเอาประกนัภัย และอตัราเบีย้ประกนัภัยตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียนจ านวนเงินจ ากดัความรับผิด

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 

 



159 

 
 
 

รหัสบริษทั ร.ย.21
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารเปล่ียนแปลง ดังนี้  
1. ให้ยกเลิกจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรกเดิม
2.  ผู้เอาประกนัภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก ตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ 
การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียนจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 
 

 

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.22
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้นได้มกีารเปล่ียนแปลง ดังนี้  
1. ให้ยกเลิกรายการใช้รถยนต์เดิม และใช้รายการการใช้รถยนต์ตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
2. ให้ปรับเบีย้ประกนัภัยให้เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียนแปลงการใช้รถยนต์

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 
 
 

 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.23
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้มกีารเปล่ียนแปลงผู้เอาประกนัภัย ชื่อ ทีอ่ยู่ อาชีพ 
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ แทนทีร่ะบุไว้เดิม

การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียนแปลงผู้เอาประกนัภัย ชื่อ ทีอ่ยู่ อาชีพ

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.24
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ในกรณีทีม่คีวามสูญหายหรือความเสียหายทีม่อิาจซ่อมได้ ซ่ีงมกีารคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกนัภัยนี้เกดิขึ้นต่อรถยนต์
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก ่………………………….. ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียกอ่น
ผู้เอาประกนัภัยจะไมบ่อกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้รับประโยชน์
ในกรณีบริษทับอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ บริษทัจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 15 วันกอ่นการยกเลิกมผีลบังคับ
เง่ือนไขและสัญญาประกนัภัยข้ออืน่ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแกผู้่รับประโยชน์

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

      1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)

    3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง       2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์

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

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์
2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน

 
 
 

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.25
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวได้มกีารเปล่ียนแปลงดังนี้ 
1. ให้ยกเลิกการประกนัภัยต่อรถยนต์ในล าดับที ่……….. ทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภัย
2. ให้มกีารประกนัภัยต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
3.  ความรับผิดของบริษทัต่อรถยนต์ทีเ่ข้าแทนตาม 2. จะมไีมเ่กนิจ านวนเงินเอาประกนัภัยทีร่ะบุไว้ข้างต้น
4. ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกนัภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเองต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ังตามจ านวนทีร่ะบุไว้ข้างต้น
การประกนัภัยทีใ่ห้ไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้อยู่ภายใต้ข้อสัญญา การยกเว้น และเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภัย

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียนรถยนต์

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)       1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

      2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์

     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

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

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 

 



164 

 
 
 

 

รหัสบริษทั ร.ย.26
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ การประกนัภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้เปล่ียนจากการประกนัภัยประเภท
ไมร่ะบุชื่อผู้ขับขี่ไปเป็นการประกนัภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ โดยมผู้ีขับขี่ดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การประกนัภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)       1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

      2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์

     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

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

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 

 



165 

 
 
 

 

รหัสบริษทั ร.ย.27
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ การประกนัภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้เปล่ียนจากการประกนัภัยประเภท
ระบุชื่อผู้ขับขี่ไปเป็นการประกนัภัยประเภทไมร่ะบุชื่อผู้ขับขี่

การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การประกนัภัยประเภทไมร่ะบุชื่อผู้ขับขี่

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)       1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

      2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์

     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

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

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รหัสบริษทั ร.ย.28
เอกสารแนบท้ายที ่: เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภัยเลขที่
ผู้เอาประกนัภัย    ชื่อ................................................................................... อาชีพ ………………………..........…....................................

ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขับขี่ 1 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้ขับขี่ 2 …………………………………………………………………………. อาชีพ………………………………………….
ผู้รับประโยชน์……………………........…………………..………………………………………………
ระยะเวลาประกนัภัย : เร่ิมต้นวันที ่……...............…....................………………………… ส้ินสุดวันที ่………….....................……...................…………. เวลา 16.30 น.
รายการรถยนต์ทีเ่อาประกนัภัย

รหัสรถ เลขทะเบียน ปี รุ่น จ านวนทีน่ั่ง / ขนาด / น้ าหนัก

จ านวนเงินเอาประกนัภัย : กรมธรรมป์ระกนัภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองทีม่จี านวนเงินเอาประกนัภัยระบุไว้เท่านั้น

    1) อบุัติเหตุส่วนุบคคล

          1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

           ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         ……………บาท

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

    2) ค่ารักษาพยาบาล  

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

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

เบีย้ประกนัภัยตามความคุ้มครองหลัก………………………..บาท(หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่………บาทแล้ว)   เบีย้ประกนัภัยตามเอกสารแนบท้าย………บาท

ส่วนลด ความเสียหายส่วนแรก.……...บาท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บาท    ประวัติดี………………….บาท   อืน่ๆ…………….บาท รวมส่วนลด………...…….บาท
ส่วนเพิม่

การใช้รถยนต์.............................................................................................................................................................................................. 
อาณาเขตคุ้มครอง

การปรับเบีย้ประกนัภัย : คืน ……………… เพิม่ …………………. อากร …………………. ภาษมีลูค่าเพิม่ …………………. รวม ……………………….. บาท

วันทีม่ผีลบังคับ วันท าเอกสาร

เป็นทีต่กลงกนัว่า ณ วันทีม่ผีลบังคับดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ การประกนัภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัยดังกล่าวข้างต้น ได้เปล่ียน /เพิม่ผู้ขับขี่  โดยมผู้ีขับขี่
ดังทีร่ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
การเปล่ียนแปลงนี้มผีลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ทีร่ะบุไว้ข้างต้น

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
กรรมการ             กรรมการ         ผู้รับมอบอ านาจ

การเปล่ียน / เพิม่ผู้ขับขี่

วัน/เดือน/ปีเกดิ……………............................…
วัน/เดือน/ปีเกดิ…………….............................…

ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขตัวถัง แบบตัวถัง

     200,000-300,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีสูญเสียอวัยวะตามเง่ือนไขกรมธรรม์

     และ 200 บาทต่อวัน รวมกนัไมเ่กนิ 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน

     กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

รายการเอกสารแนบท้ายทีแ่นบ...........................................................................................................................................................................................................................

รายการเบีย้ประกนัภัย

พ.
ร.บ

.ฯ เบีย้ประกนัภัย…………………….บาท ส่วนลดเบีย้ประกนัภัยโดยตรง.............................บาท
เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

ภา
คส

มคั
รใ

จ

ประวัติเพิม่…………………บาท

เบีย้ประกนัภัยสุทธิ.....................................บาท  อากรแสตมป์...............บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่........................บาท  รวม..................................บาท

รว
ม เบีย้ประกนัภัยสุทธิ อากรแสตมป์ ภาษมีลูค่าเพิม่ รวม

ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1)  จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การประกนัภัยตามพ.ร.บ.)       1)  ความเสียหายต่อรถยนต์

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

     300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรับการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร            1.1 ความเสียหายส่วนแรก

      2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้           1.2  ทุพพลภาพชั่วคราว
     จ ำนวนเงินค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง                ………….…………………บาท            ก) ผู้ขับขี่ 1 คน         .………..…บาท/สัปดาห์
     ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535            ข) ผู้โดยสาร .... คน     .…….บาท/คน/สัปดาห์

     รวมไมเ่กนิ 304,000 บาทต่อคน ....................บาทต่ออบุัติเหตุแต่ละคร้ัง

           ก) ความเสียหายส่วนแรก

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

2)  จ านวนเงินคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
      2.1 ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ส่วนเกินจาก 1)      ……………………….….…บาท/คน

              ………………….………………..บาท/คน     3) การประกนัตัวผู้ขับขี่

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

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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 อกสารแนบ ้าย 
การขยายความคุ้มครองความ ส ย ายต่อช วิต ร่างกาย  รืออนามยั  ร.ย.29  

 
 เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยโดยไม่จ ากัดจ านวนหากบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายนั้นมิได้เป็นผู้โดยสารอยู่ใน 
หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย 

 แต่หากบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายเป็นผู้ท่ีโดยสารอยู่ใน หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ความรับผิดของบริษัทต่อคนและต่อครั้งจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนและ
ต่อครั้งท่ีระบุในตาราง 
 การขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสัญญา การยกเว้น และเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
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 อกสารแนบ ้าย 
ข้อยก ว้นภยัก่อการร้าย  ร.ย.30  

 
 ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใด ๆ 
ให้เป็นท่ีตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช่จ่ายใด ๆ ก็ตาม 
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเนื่องมาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิด
จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีล าดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรส าหรับความสูญเสีย
นั้น 

 โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท าซึ่งใช้ก าลังหรือ
ความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพัง การกระท าการ
แทน หรือท่ีเก่ียวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ
จุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมท้ังเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
 ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือ
โดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใด ๆ ท่ีต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้อง กัน หยุดยั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการกระท าก่อการร้าย 

 ในกรณีท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนท่ีเหลือยังคงมีผล
บังคับ 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  

 
 บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัประกันภัย ดังนี้  

1. ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   
2.  หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อใช้

ส าหรับขอจดทะเบียนรถใหมห่รือขอเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง 
3.  ค าขอเอาประกันภัย 
4.  ตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์  
5.  เง่ือนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ประเภท 3

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษี

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...… รวมเป็นเงิน

ผูรั้บเงิน

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

กรรมกำร กรรมกำร

ประเภท 3
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เอกสำรน้ีให้ไวเ้พ่ือแสดงวำ่รถยนตท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้ ไดท้  ำประกนัภยัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ .ศ.2535 แลว้

 

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

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั

เพ่ือใชส้ ำหรับกำรจดทะเบียนใหม่หรือขอเสียภำษีประจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

หลกัฐำนแสดงกำรประกนัภยัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ

เบ้ียประกนัภยั

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

รวมเป็นเงิน

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

ประเภท 3

........................................... ........................................
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ค าขอ อาประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบุคค ภายนอก รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

รายการ  1  ผู้เอาประกันภัย ชื่อ                                                       อาชีพ                                                    
                                   ที่อยู่                                                                                                                  
รายการ  2  ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวันที่                                 ถึงวันที่                              เวลา 16 30 น  
รายการ  3  รถยนต์ที่เอาประกนัภัย 

รหัส ชื่อรถยนต์ รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น 
จ านวนที่นั่ง 

ขนาด หรือน้ าหนัก 
      
รายการ  4  จ านวนเงินเอาประกันภัย  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1) คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
จ านวนเงินคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ (การประกันภัยรถตามพ ร บ ฯ) 
80,000 บาทต่อหนึง่คน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย 
300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรบัการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 
200,000 – 300,000 บาทต่อหนึง่คน ส าหรับการสูญเสียอวยัวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
200 บาท จ านวนไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน…………..บาทต่ออุบัติเหตแุต่ละครั้ง  
จ านวน งินค่า ส ย าย บือ้งต้น  
 ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

2) คุ้มครองความรบัผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
รายการ  5  เบีย้ประกันภัย (รวม พ ร บ )                                 บาท 
รายการ  6 การใช้รถ : ใช้ส่วนบคุคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า 

 
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค าบอกกล่าวตามรายการข้างต้นเป็นความจริงและให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญา
ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท และรับทราบว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นี้ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
จ านวนไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง เท่านั้น 
 

 
     ลงชื่อผู้เขยีนหรือผู้พมิพ์ :…………………………….. ลายมอืชื่อผู้ขอเอาประกันภัย………………………………………. 
                               วันที…่……เดือน……………………พ ศ………... 

 
 
ค าเตือนของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
ให้ตอบค าถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 865 
 
ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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ชื่อบริษัท                                                                   ทะเบียนการค้าเลขที่                                                         
ที่อยู่                                                                         เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี                                                      

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์
คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบุคค ภายนอก รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

รหัสบริษัท                 กรมธรรม์เลขที่                                                            อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย 
รายการ  1  ผู้เอาประกันภัย ชื่อ                                                       อาชีพ                                                     
                                   ที่อยู่                                                                                                                  
รายการ  2  ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวันที่                                 ถึงวนัที่                              เวลา 16 30 น  
รายการ  3รถยนต์ที่เอาประกันภัย 

รหัส ชื่อรถยนต์ รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น 
จ านวนที่นั่ง 

ขนาด หรือน้ าหนัก 
      
รายการ  4  จ านวนเงินเอาประกันภัย  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง 

1) คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
จ านวนเงินคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ (การประกันภัยรถตามพ ร บ ฯ) 
80,000 บาทต่อหนึง่คน ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย 
300,000 บาทต่อหนึ่งคน ส าหรบัการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 
200,000 – 300,000 บาทต่อหนึง่คน ส าหรับการสูญเสียอวยัวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
200 บาท จ านวนไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 
รวมไม่เกิน 304,000 บาทต่อคน…………..บาทต่ออุบัติเหตแุต่ละครั้ง  
จ านวน งินค่า ส ย าย บือ้งต้น  
 ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

2) คุ้มครองความรบัผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
รายการ  5  เบีย้ประกันภัย 

 
เบี้ยประกันภัย 

สุทธิ 
ส่วนลดการ

ประกันภัยโดยตรง 
อากรแสตมป ์ ภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงิน 

พ ร บ       
สมัครใจ      
รวม      

รายการที่  6 การใช้รถ : ใช้ส่วนบุคคล ไมใ่ช้รับจ้างหรือให้เช่า 
    ตัวแทนประกันภยัรายนี้      นายหน้าประกันภยัรายนี้                                 ใบอนุญาตเลขที่                              

วันท าประกันภัย                                                     วนัท ากรมธรรมป์ระกันภัย                                                   
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษทัไว้เป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบรษิัท 

 
                                                                                                                                                           

                 กรรมการ                                      กรรมการ                                 ผู้รบัมอบอ านาจ 
                                                                                                                    ผู้รับเงิน 
 
 
 

เลขที่ควบคุม 

บาร์โค๊ต 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

 มว  งื อนไข ั  วไป 
 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ : 
 
ข้อ 1  กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั    มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 

การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจ
ให้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

 

ข้อ 2   นิยามศพั ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “ผู้เอาประกันภัย”  หมายความว่า   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
 “ผู้ประสบภัย”   หมายความว่า   ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก

รถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 

 “พ ร บ ” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 
 “นายทะเบียน”   หมายความว่า   เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ตาราง”   หมายความว่า   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
   “รถ” หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 
 “รถยนต์” หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 

“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”   หมายความว่า   เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน 

 

ข้อ 3   ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก:- 
3.1 สงคราม การรกุราน การกระ  าของชาติศตัร ูการสู้รบ  รือการปฏิบติัการ   ม  กัษณะ ป็น

การ  าสงคราม  จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็าม  
3.2 สงครามก าง มือง การแขง็ข้อของ  าร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้านรฐับา  การยึ 

อ านาจการปกครอง  ยก า งั  าร รือ  ยประการอื น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา  รือ  ่ากบั
การ ุกฮือต่อต้านรฐับา  

3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 
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3.4 การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส  การกระ บกบักมัมนัตภาพรงัส จาก ช้ือ พ ิงปรมาณู  รือ
จากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ช้ือ พ ิงปรมาณู แ ะส า รบัจ ุประสงคข้์อสญัญาน ้การ ผาไ ม้
นัน้รวมถึงกรรมวิธ ใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึ ง  า นินต่อไป ้วยตวัของมนั อง 

 

ข้อ 4   การจ ัการ ร ยกร้อง มื อ กิ ความ ส ย าย  
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้หากความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต 

 

ข้อ 5  ความรบัผิ ของบริษ ั มื อม การปฏิ สธการจ่ายค่าสินไ ม  แ น  
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

จนเป็นเหตุให้ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดตามท่ีกฎหมายก าหนดนับตั้งแต่วันที่ผิดนัด 
 

ข้อ 6  ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค    
ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครอง บริษัทจะต่อสู้

คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 
 

ข้อ 7  การ อนรถยนต ์ 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหลืออยู่ 
 

ข้อ 8.  การส้ินผ บงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั  กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิน้ผลบังคับเมื่อ 
8.1  ณ วันที่ เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 
8.2  มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

8.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้
บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นก าหนดดังกล่าว  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลา
ท่ีกรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

8.2.2 ผูเ้อาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้ง
ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับหนังสือ
บอกเลิก หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 
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ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประ กันภัยท่ีระบุไว้
ข้างล่าง 

 ก  อตัราคืน บ ้ยประกนัภยั ความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
จ านวนเดือนท่ีคุ้มครอง 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 

 
 ข  อตัราคืน บ ย้ประกนัภยั ความคุ้มครองอื นนอกจาก  ก  

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
 

ข้อ 9   การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตต ุาการ  
ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  
 

ข้อ 10  การต ความกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้ายและ

เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 

ข้อ 11.  การแก้ไข 
 สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้าย

ของบริษัทเท่านั้น 
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 มว การคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

ข้อ 1   การคุ้มครองผู้ประสบภยั14  
ภายใต้บังคับข้อ 4  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย

ของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย 
เนื่องจากรถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 
ดังนี้ 

1 1 ผู้ประสบภัย 
1 1 1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล

ภาพอย่างถาวร ตามข้อ 1.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นท่ีผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายท่ีแท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน 

1.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินคุ้มครอง ดังนี้  

(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า  

หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 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 เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีมีจ านวนเงินคุ้มครองท่ีสูงกว่า              

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 หรือท้ังข้อ 1 1 2 และข้อ 1 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน 

1 1 5 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายท่ีเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองท่ีระบุในข้อ 1 1 1  ข้อ 1 1 2  ข้อ 1 1 3 และข้อ 1 1 4 

                                                           
14 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ืองให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ              
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 3 
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1.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้น าความในข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 ข้อ 1 1 4 
และข้อ 1 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันท่ีเอาประกันภัย และเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ีเป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 

 ท้ังนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจ านวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน 
และรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

 

ข้อ 2   ค่า ส ย าย บือ้งต้น15  
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายต่อชีวิ ต 

ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ :- 

2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

2.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวน 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 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เก่ียวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

2.4 จ านวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจ านวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย
ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่
เกินจ านวน 65,000 บาท 

2.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ความเสียหายเบื้องต้นท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. 

                                                           
15 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ        
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 หน้า 2 



180 

 
 
 

ข้อ 3   การขอรบัค่า ส ย าย บือ้งต้น16 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน  
นับแตว่ันท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้ 

3.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
3.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล 
3.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ

หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณ ี

ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมท้ังส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน
หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย 

3.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
 3.2.1 ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้
ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  
 3.2.2 ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ 
 3.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 3.1 และ 3.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2 
 

ข้อ 4   การส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น ค่าช  ชยรายวนั แ ะค่าป งศพ 17ในกรณีรถท่ีเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะส ารองจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้ 

4 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับกรณีได้รับ
บาดเจ็บ 

4 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจ านวนเงินตามข้อ 3 1 2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

4 2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวม
ไม่เกิน 20 วัน 

4 4   ข้อ 4 1 และ 4 2 จ านวนเงินตามข้อ 1 1 4  
ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันส ารองจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 
เมื่อมีการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้

แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถท่ีเอาประกันภัยไว้

                                                           
16 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ       
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 2 
17 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ             
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 4 
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กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรื อค่าปลงศพท่ี
บริษัทได้ส ารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 

ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน 
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยท่ีโดยสารมา หรือก าลังขึ้นหรือก าลัง
ลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยท่ีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้ส ารองจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 

ข้อ 5   การคุ้มครองผู้ขบัข    
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา

ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 

ข้อ 6   การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร  
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถท่ีใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่ง

ท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
 

ข้อ 7  การใช้รถ  
กรณีรถท่ีท าประกันภัยลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุน ารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า     

ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาท  
 

ข้อ 8   ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
8.1   ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ

ปล้นทรัพย์ 
8.2  การใช้นอกประเทศไทย 
8.3  การใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
8.4  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 

ข้อ 9   ข้อสญัญาพิ ศษ  
ภายใต้จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่เงื่อนไขท่ัวไป และข้อ 8 1 และ 8 2 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ
ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน 
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 มว การคุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 
 

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง  
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ 
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย 
ความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 

ความ ส ย ายต่อ รพัยสิ์น งัต่อไปน ้  จะไม่ไ ้รบัความคุ้มครอง 
(ก)  รพัยสิ์น   ผู้ อาประกนัภยั ผู้ขบัข      ป็นฝ่ายต้องรบัผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า มาร า 

บตุรของผู้ อาประกนัภยั รือผู้ขบัข  นัน้ ป็น จ้าของ  รือ ป็นผู้ กบ็รกัษา ควบคมุ  รือครอบครอง 
(ข)  ครื องชั  ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน  างวิ ง  าง  ิน สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ    อยู่ใต้สิ ง

 งัก ่าว อนั กิ จากการสั  นสะ  ือน  รือจากน ้า นักรถยนต ์ รือน ้า นักบรร ุกของรถยนต ์
(ค) สมัภาระ รือ รพัยสิ์นอื นใ    น าติ ตวัขึน้บนรถยนต ์ รือ รพัยสิ์น   บรร ุกอยู่ในรถยนต ์

 รือก า งัยกขึน้  รือก า งัยก ง จากรถยนต ์  รือ รพัยสิ์น   รถยนตก์ า งัยกจาก    นึ งไปยงัอ ก    นึ ง 
(ง)  รพัยสิ์น   ไ ้รบัความ ส ย ายจากการรั  วไ  ของสาร คม  รือวตัถอุนัตราย   บรร ุกอยู่

ในรถยนต์   ว้นแต่การรั  วไ  นัน้ กิ จากอุบติั  ตุจากรถยนต์  รือการรั  วไ  ของแก ส รือ ช้ือ พ ิง
 พื อการ  ิน ครื องของรถยนต ์

 

ข้อ 2. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้ขบัข    
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขบัขี่รถยนต์ โดยได้รบัความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

2.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

2.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

 

ข้อ 3. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมี
เง่ือนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  

 



183 

 
 
 

ข้อ 4. การคุ้มครองนายจ้าง   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้ างจะต้องรับผิด
จากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 

4.1  นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 4.2  นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทน

ท่ีได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 4.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

 

ข้อ 5. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตาราง ซึ่ งท าให้การเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 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 เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 

หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
6.5  ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้วความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่

เกิดขึ้น 
6.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์  
เง่ือนไขข้อ 6.6  บริษัทจะไม่น ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิด แต่เมื่อบริษัทได้

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินท่ีบริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตค์ุ้มครอง 

ความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 
รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
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   ตัง้ของบริษ ั 
 

 อกสารแนบ ้ายกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ 
คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบุคค ภายนอก  รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

รหัสบริษัท        เอกสารแนบท้ายที่                                  เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่……………… 
ชื่อผู้เอาประกันภัย                                                      
ที่อยู่                                                                           
                                                                                  

เอกสารแนบท้ายท าวันที่                                                  
การเปล่ียนแปลงเริ่มบังคับวันที ่                                       

เป็นที่ตกลงกันว่ากรมธรรมป์ระกันภัยเลขที่ดังกล่าวไดม้ีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดังนี ้
                      เปล่ียนแปลงรายการตารางกรมธรรม์ประกันภยัเลขที่                                                                     
รายการ  1  ผู้เอาประกันภัย ชื่อ                                                                  อาชีพ                                                    
                                   ที่อยู่                                                                                                                            
รายการ  2  ระยะเวลาประกันภยั : เริ่มต้นวันที่                                 ถึงวันที่                               เวลา 16 30 น  
รายการ  3รถยนต์ที่เอาประกันภัย 

รหัส ชื่อรถยนต์/รุ่น เลขทะเบียน เลขตัวถัง ปี รุ่น จ านวนที่นั่ง/ขนาด/น้ าหนัก 
      
รายการ  5  เบีย้ประกันภัย (บาท) 

 
เบี้ยประกันภัย 

สุทธิ 

ส่วนลดการ
ประกันภัย
โดยตรง 

อากรแสตมป ์ ภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงิน 

พ ร บ       
สมัครใจ      
รวม      

การปรับเบี้ยประกันภัย (บาท) 
เบี้ยประกันภัย เพิม่                คืน                      ภาษี               อากรแสตมป์                      รวม                         บาท 

      
      เงื่อนไขและสัญญาประกันภัยข้ออ่ืนๆไม่เปล่ียนแปลง 

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษทัไว้เป็นส าคญั ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 

                                                                                                                                                                 
            กรรมการ                                      กรรมการ                                ผู้รบัมอบอ านาจ 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์แบบคุ้มครอง ฉพาะภยัรวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
  
 บริษัทประกันภัยต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัประกันภัย ดังนี้  

 1  ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ   
 2  หลักฐานแสดงการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ           

   เพื่อใช้ส าหรับขอจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีรถยนต์ประจ าปีต่อนายทะเบียนขนส่ง 
 3   ค าขอเอาประกันภัย  
 4   ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
 5.  เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่ หมวดเงื่อนไขท่ัวไป หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย 
ไฟไหม้ และเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายเฉพาะภัย 
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษี

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

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

ประเภท 3

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำประกนัภยัไดช้ ำระตำมจ ำนวนขำ้งตน้ บริษทัตกลงให้ควำมคุม้ครองผูเ้อำประกนัภยัโดยมีรำยละเอียดควำมคุม้ครอง

เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  

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

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกบัภำษอีย่ำงย่อ

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

รวมเงิน

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...… รวมเป็นเงิน

ผูรั้บเงิน

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

กรรมกำร กรรมกำร

ประเภท 3
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ช่ือ - ที่อยู่ บริษทัประกนัภัย เล่มท่ี................ เลขท่ี....................

วนัท่ี........................................................

ทะเบียนเลขท่ี

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

รหสั ช่ือรถยนต์

ระยะเวลำเอำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ................................. ส้ินสุดวนัท่ี ........................................ เวลำ 16.30 น.

ประเภทกำรประกนัภยั  พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ................

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั…….........................................บำท (รถยนตร์วมอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม)

อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติม................................................................................................รำคำ...............................................บำท

 ไม่ระบุช่ือผูข้บัข่ี

ระบุช่ือผูข้บัข่ี 1)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน..............................

2)..................................... วนั เดือน ปี เกิด...................อำชีพ..................เลขประจ ำตวัประชำชน.............................

กำรใชร้ถยนต.์........................................................................................................................................................................................

วนัท ำสญัญำประกนัภยั..............................................................................................

เอกสำรน้ีให้ไวเ้พ่ือแสดงวำ่รถยนตท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้ ไดท้  ำประกนัภยัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ .ศ.2535 แลว้

 

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

กรรมกำร กรรมกำร ผูรั้บเงิน

ประเภท 3

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

ภำษีมูลคำ่เพ่ิม

รวมเป็นเงิน

กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี

อำชีพ………………………………………………………………..………………….………...…

เลขทะเบียน เลขตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่/ขนำด/น ้ำหนกั

ช่ือและท่ีอยู่ผูเ้อำประกนัภยั

เพื่อใช้ส ำหรับกำรจดทะเบียนใหม่หรือขอเสียภำษปีระจ ำปีต่อนำยทะเบียนขนส่ง

หลกัฐำนแสดงกำรประกนัภยัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ

เบ้ียประกนัภยั

อำกรแสตมป์

รวมเงิน

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 
 
 

 

ค ำขอเอำประกนัภยักรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภยัรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ

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

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

ประเภทการประกนัภยัท่ีตอ้งการ ไมร่ะบช่ืุอผูข้บัข่ี

ระบช่ืุอผูข้บัข่ี คือ  1 .......................................... วนั/เดือน/ปีเกิด……………… อาชีพ…………………

คือ  2 ............................................... วนั/เดือน/ปีเกิด……………… อาชีพ…............……
(โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัข่ี)

ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………………… ส้ินสุดวนัท่ี …………………………. 

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

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

รายการรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

ล าดบั      รหัส ช่ือรถยนต/์รุ่น เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น แบบตวัถงั จ านวนท่ีนัง่/ขนาด/น ้าหนัก มลูคา่เตม็รวมตกแต่ง

รายการตกแต่งเปล่ียนแปลงรถยนตเ์พ่ิมเติม (โปรดระบรุายละเอียด)

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

จ านวนเงินเอาประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้การคุม้ครองเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัระบไุวเ้ทา่นั้น

 1.กำรคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (กำรประกนัภยัตำม พ.ร.บ.)

   80,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมยั    300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกำรเสียชีวิต ทพุพลภำพอยำ่งถำวร

  200,000 - 300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกรณีสูญเสียอวยัวะตำมเง่ือนไขกรมธรรม์

  200 บำทต่อหน่ึงวนั ไมเ่กิน 20 วนั ส ำหรับกำรชดเชยรำยวนักรณีรักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น 

  รวมทั้งส้ินไมเ่กิน 304,000 บำท     ....................บำทต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  (จ ำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535)

1) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อรถยนต ์     1) อุบติัเหตุส่วนุบคคล
    เน่ืองจำกกำรชนกบัยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ……………บำท
           ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……………บำท/คน

      2.2 ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น 2) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

    2) คำ่รักษำพยำบำล  

เบ้ียประกนัภยัควำมคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ...................บำท

เบ้ียประกนัภยัตามความคุม้ครองหลกั (1) …......………..บาท

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ค  าบอกกล่าวตามรายการขา้งบนเป็นความจริงและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาระหวา่งขา้พเจา้กบับริษทั โดยขา้พเจา้มีความประสงค์

ให้กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี ………………………………………. เป็นตน้ไป

ลงช่ือผูเ้ขียนหรือผูพิ้มพ ์:    ลายมือช่ือผูข้อเอาประกนัภยั ……………………………………………………

วนัท่ี ……… เดือน ……………….. พ.ศ. …………

ค าเตือนของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั

ให้ตอบค าถามขา้งตน้ตามความเป็นจริงทกุขอ้ มิฉะนั้นบริษทัอาจถือเป็นเหตุปฎิเสธความรับผิดตามสญัญาประกนัภยัได ้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยม์าตรา 865

และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั (3)
1)  ควำมคุม้ครองควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก
     1.1) ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั
             เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ .ร.บ.  .......….……...…………...…………บำท/คร้ัง

2. กำรประกนัภยัรถยนต์ภำคสมคัรใจ

ควำมคุ้มครองหลัก (1)
ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต์ตำม ควำมคุ้มครองอืน่ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั(2)

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         .………..…บำท/สปัดำห์
           ข) ผูโ้ดยสำร .... คน     .…….บำท/คน/สปัดำห์

           ก) ควำมเสียหำยส่วนแรก 3) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)

              ………………….………………..บำท/คน            ก) ควำมเสียหำยส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ำยผิด
              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง               …………2,000……...….…………….. บำท/คร้ัง

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง      ……………………….….…บำท/คน

2) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัรถยนต์ 4) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)     3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี

เบ้ียประกนัภยัความคุม้ครองอ่ืนๆตามเอกสารแนบทา้ย (3)  

 ..........................................................บาท

      รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม ้(3)               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง …...……...……….....……..…บำท/คร้ัง
              ….…………………………บำท/คร้ัง (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั) (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั)

เบ้ียประกนัภยัเอกสารแนบทา้ยแบบคุม้ครองเฉพาะภยั(2)

......................................................................………บาท
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ช่ือบริษทั........................................................................................................ ทะเบียนกำรคำ้เลขท่ี............................................................................

ท่ีอยู.่............................................................................................................... เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี......................................................................

รหัสบริษทั กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี อำณำเขตคุม้ครอง ประเทศไทย

ช่ือ........................................................................................................................ อำชีพ .......................................................................

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

ผูข้บัข่ี 1.................................................................................................................................. อำชีพ.............................................................

ผูข้บัข่ี 2........................................................................................................................ อำชีพ...............................................................

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

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ...................................................................... ส้ินสุดวนัท่ี ......................................................................เวลำ 16.30 น.

รหัสรถ เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น

 1.กำรคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (กำรประกนัภยัตำม พ.ร.บ.)

   80,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมยั    300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกำรเสียชีวิต ทพุพลภำพอยำ่งถำวร

  200,000 - 300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกรณีสูญเสียอวยัวะตำมเง่ือนไขกรมธรรม์

  200 บำทต่อหน่ึงวนั ไมเ่กิน 20 วนั ส ำหรับกำรชดเชยรำยวนักรณีรักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น 

  รวมทั้งส้ินไมเ่กิน 304,000 บำท     ....................บำทต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  (จ ำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535)

ควำมคุ้มครองอืน่ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย

1) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อรถยนต ์     1) อุบติัเหตุส่วนุบคคล
    เน่ืองจำกกำรชนกบัยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ……………บำท
           ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……………บำท/คน

      2.2 ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น 2) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

    2) คำ่รักษำพยำบำล  

เบ้ียประกนัภยั…………………….บำท ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัโดยตรง.............................บำท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บำท  อำกรแสตมป์...............บำท  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม........................บำท  รวม..................................บำท

ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
ประวติัเพ่ิม…………………บำท

ส่วนลดอ่ืนๆ...................... บำท

อำกรแสตมป์

กำรใช้รถยนต ์: 

ตวัแทนประกนัภยัรำยน้ี.................................................. นำยหน้ำประกนัภยัรำยน้ี ………………………………….…… ใบอนุญำตเลขท่ี ……………………………

วนัท ำสญัญำประกนัภยั ………………………………………………… วนัท ำกรมธรรมป์ระกนัภยั ……………………………………….

เพ่ือเป็นหลกัฐำน บริษทัโดยบคุคลผูมี้อ  ำนำจไดล้งลำยมือช่ือและประทบัตรำของบริษทัไวเ้ป็นส ำคญั ณ ส ำนักงำนของบริษทั

ผูเ้อำประกนัภยั   

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

แบบตวัถงั

ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต์ตำม
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั(2) และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั (3)

1)  ควำมคุม้ครองควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้นจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

     1.1) ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั

ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภยัรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ

ช่ือรถยนต/์รุ่น จ ำนวนท่ีนัง่ / ขนำด / น ้ำหนัก

              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง               …………2,000……...….…………….. บำท/คร้ัง           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว

2. กำรประกนัภยัรถยนต์ภำคสมคัรใจ

ควำมคุ้มครองหลัก (1)

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         .………..…บำท/สปัดำห์

             เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ .ร.บ.  .......….……...…………...…………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน            ก) ควำมเสียหำยส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ำยผิด

           ข) ผูโ้ดยสำร .... คน     .…….บำท/คน/สปัดำห์
           ก) ควำมเสียหำยส่วนแรก 3) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง      ……………………….….…บำท/คน

              ….…………………………บำท/คร้ัง (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั) (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั)

รำยกำรเอกสำรแนบทำ้ยท่ีแนบ.......................................................................................................................................................................

2) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัรถยนต์ 4) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)     3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี

      รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม ้(3)               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง …...……...……….....……..…บำท/คร้ัง

รำยกำรเบ้ียประกนัภยั

พ.
ร.บ

.ฯ
ภำ
คส

มคั
รใ
จ

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครอง (1) และ (3) ……………….บำท(หักส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี………บำทแลว้) 

ส่วนลด/ส่วนเพ่ิมตำมควำม

คุม้ครอง (1)และ(3)
เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครอง (2) ……………….บำท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บำท  อำกรแสตมป์...............บำท  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม........................บำท  รวม..................................บำท

รว
ม เบ้ียประกนัภยัสุทธิ ภำษีมลูคำ่เพ่ิม รวม

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 
�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature
........./........./..........

            

         

 บาร์ ค   
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กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตแ์บบคุ้มครอง ฉพาะภยัรวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

 มว  งื อนไข ั  วไป 
 

ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ : 
 

ข้อ 1   กรมธรรมป์ระกนัภยัน ้ม ผ ใช้บงัคบั นั    มื อผู้ อาประกนัภยัช าระ บ ย้ประกนัภยัแ ้ว 
การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจ

ให้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

 

ข้อ 2   นิยามศพั ์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “ผู้เอาประกันภัย”  หมายความว่า   บุคคลท่ีระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
 “ผู้ประสบภัย”   หมายความว่า   ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก

รถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 

 “พ ร บ ” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 
 “นายทะเบียน”   หมายความว่า   เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ตาราง”   หมายความว่า   ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
   “รถ” หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 
 “รถยนต์” หมายความว่า   รถท่ีเอาประกันภัยซึ่งมีรายการท่ีระบุไว้ในตาราง 

“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง”   หมายความว่า   เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน 

“ความเสียหายส่วนแรก” หมายความว่า   ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการ 
  คุ้มครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกันภัยนี้  ท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 
 

ข้อ 3  ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
3.1 สงคราม การรกุราน การกระ  าของชาติศตัร ูการสู้รบ  รือการปฏิบติัการ   ม  กัษณะ

 ป็นการ  าสงคราม  จะไ ้ประกาศสงคราม รือไม่กต็าม  
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3.2 สงครามก าง มือง การแขง็ข้อของ  าร การกบฏ การปฏิวติั การต่อต้านรฐับา  การ
ยึ อ านาจการปกครอง  ยก า งั  าร รือ  ยประการอื น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนา  รือ
  ่ากบัการ ุกฮือต่อต้านรฐับา  

3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู 
3.4 การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส  การกระ บกบักมัมนัตภาพรงัส จาก ช้ือ พ ิงปรมาณู 

 รือจากกากปรมาณูอนั กิ จากการ ผาไ ม้ ช้ือ พ ิงปรมาณู แ ะส า รบัจ ุประสงคข์้อสญัญาน ้การ
 ผาไ ม้นัน้รวมถึงกรรมวิธ ใ ๆ แ ่งการแตกแยกปรมาณู ซึ ง  า นินต่อไป ้วยตวัของมนั อง 

 

ข้อ 4   การจ ัการ ร ยกร้อง มื อ กิ ความ ส ย าย  
เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
บริษัทมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้หากความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต 

 

ข้อ 5   ความรบัผิ ของบริษ ั มื อม การปฏิ สธการจ่ายค่าสินไ ม  แ น  
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็

ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด 
 

ข้อ 6  การ   บ ย้ประกนัภยัประวติั    
ให้ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง

ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 
6.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้

เอาประกันภัย เป็นล าดับขั้น  ดังนี้ 
ขั้นที่ 1   20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก 
ขั้นที่ 2   30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 3   40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 4   50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
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ท้ังนี้  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และ
เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีต่ออายุเท่านั้น 

ค าว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
ดังนี้ 

(ก) ลดลงหนึ่งล าดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์ คันเอา
ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

(ข) ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คันเอา
ประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท  หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่  2 ครั้งขึ้นไป 
รวมกันมีจ านวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

6 2  กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท 
บริษัทจะน าความใน 6.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

 

ข้อ 7.  การ พิ ม บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่    
ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครอง

ความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ี

เอาประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 
บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

ขั้นที ่1  20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 
ขั้นที่ 2  30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ

บริษัท 2 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 3   40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ

บริษัท 3 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 4    50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ

บริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์

ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
แล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิม เช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หากไม่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของ
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รถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อ
อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 
 

ข้อ 8   ค่าใช้จ่ายต่อสู้ค    
ถ้าผู้เอาประกันภัย ถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้

คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงิน
ความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 
 

ข้อ 9  การ อนรถยนต ์ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

นี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหลืออยู่ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่  ผู้ เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัททราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความ
คุ้มครองท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

 

ข้อ 10. การส้ินผ บงัคบัของกรมธรรมป์ระกนัภยั   
    กรมธรรมป์ระกันภัยนีจ้ะสิ้นผลบังคับเมื่อ 

10.1 ณ วันที่ เวลา ท่ีระบุไว้ในตาราง 
10.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

10.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ี
แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นก าหนดดังกล่าว  

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

10.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ 
โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันท่ีบริษัทได้รับ
หนังสือบอกเลิก หรือวันท่ีระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุ
ไว้ข้างล่าง 

 ก  อตัราคืน บ ้ยประกนัภยั ความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

จ านวนเดือนท่ีคุ้มครอง 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 
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 ข  อตัราคืน บ ย้ประกนัภยั ความคุ้มครองอื นนอกจาก  ก  

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

จ านวนวัน
ประกันภัย 

ร้อยละของ 
เบี้ยประกันภัย

เต็มปี 

1-9 72 120-129 44 240-249 20 
10-19 68 130-139 41 250-259 18 
20-29 65 140-149 39 260-269 16 
30-39 63 150-159 37 270-279 15 
40-49 61 160-169 35 280-289 13 
50-59 59 170-179 32 290-299 12 
60-69 56 180-189 30 300-309 10 
70-79 54 190-199 29 310-319 8 
80-89 52 200-209 27 320-329 6 
90-99 50 210-219 25 330-339 4 

100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

     360-366 0 
 

ข้อ 11  การระงบัข้อพิพา   ยอนุญา ตต ุาการ  
 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  
 

ข้อ 12   การต ความกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมท้ังเอกสารแนบท้ายและ

เอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
 

ข้อ 13.  การแก้ไข 
สัญญาคุ้มครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของ

บริษัทเท่านั้น 
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 มว การคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 

ข้อ 1   การคุ้มครองผู้ประสบภยั18  
ภายใต้บังคับข้อ 4  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย

ของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย 
เนื่องจากรถท่ีใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 
ดังนี้ 

1 1 ผู้ประสบภัย 
1 1 1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพล

ภาพอย่างถาวร ตามข้อ 1.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นท่ีผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายท่ีแท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน 

1.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินคุ้มครอง ดังนี้  

(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า  

หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อเท้า 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 เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
250,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

(6) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีมีจ านวนเงินคุ้มครองท่ีสูงกว่า              

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 หรือท้ังข้อ 1 1 2 และข้อ 1 1 3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน 

1 1 5 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายท่ีเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองท่ีระบุในข้อ 1 1 1  ข้อ 1 1 2  ข้อ 1 1 3 และข้อ 1 1 4 

                                                           
18 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ             
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 3 
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1.1.6 กรณีผูป้ระสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้
ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้น าความในข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 ข้อ 1 1 4 
และข้อ 1 1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1.1.7 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันท่ีเอาประกันภัย และเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ
หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ีเป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 

 ท้ังนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจ านวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน 
และรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

 

ข้อ 2   ค่า ส ย าย บือ้งต้น19  
ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้  

2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

2.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวน 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 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เก่ียวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

2.4 จ านวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจ านวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย
ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่
เกินจ านวน 65,000 บาท 

2.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ความเสียหายเบื้องต้นท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. 

                                                           
19 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ         
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 หน้า  2 
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ข้อ 3   การขอรบัค่า ส ย าย บือ้งต้น20 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน  
นับแตว่ันท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้ 

3.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
3.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล 
3.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ

หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่
กรณ ี

ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมท้ังส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน
หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย 

3.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
 3.2.1 ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้
ท่ีมีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  
 3.2.2 ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงว่าผู้นั้นถึงแก่
ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ 
 3.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 3.1 และ 3.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2 
 

ข้อ 4   การส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบา  ค่า  แ น ค่าช  ชยรายวนั แ ะค่าป งศพ21 ในกรณีรถท่ีเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะส ารองจ่ายให้แก่
ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้ 

4 1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน ส าหรับกรณีได้รับ
บาดเจ็บ 

4 2 ค่าทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะจ านวนเงินตามข้อ 3 1 2  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่า
ทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

4 2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวม
ไม่เกิน 20 วัน 

4 4 ข้อ 4 1 และ 4 2 จ านวนเงินตามข้อ 1 1 4  
ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันส ารองจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน 
เมื่อมีการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้

แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถท่ีเอาประกันภัยไว้

                                                           
20 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ        
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 4 
21 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ             
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 หน้า 4 
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กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพท่ี
บริษัทได้ส ารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 

ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน 
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยท่ีโดยสารมา หรือก าลังขึ้นหรือก าลัง
ลงจากรถท่ีตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยท่ีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้ ส ารองจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 

ข้อ 5  การคุ้มครองผู้ขบัข    
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา

ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 

ข้อ 6  การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร  
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถท่ีใช้ หรืออยู่ในทางหรือสิ่ง

ท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 
 

ข้อ 7  การใช้รถ  
กรณีรถท่ีท าประกันภัยลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุน ารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า     

ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาท  
 

ข้อ 8  ข้อยก ว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิ อนั กิ จาก 
8.1  ความเสียหายท่ีเกิดจากรถท่ีถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ

ปล้นทรัพย์ 
8.2  การใช้นอกประเทศไทย 
8.3  การใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เปน็ต้น 
8.4  การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 

ข้อ 9   ข้อสญัญาพิ ศษ  
ภายใต้จ านวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่เงื่อนไขท่ัวไป และข้อ 8 1 และ 8 2  เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ
ผูป้ระสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน 
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 มว การคุ้มครองความรบัผิ ต่อบคุค ภายนอก 
 

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง22  
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ท่ีใช้ 
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย 
ดังนี้ 
 1.1 ความ ส ย ายต่อช วิต ร่างกาย  รืออนามยั  บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแท้จริงท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 

 กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หาก
การเสียชีวิตนั้นท าให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 

 กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์

ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกันภัยต่อครั้งท่ีระบุไว้ในตาราง 

 ทุพพลภาพถาวร ในท่ีนี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ ในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

 บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1 1 นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 

1.2  ความ ส ย ายต่อ รพัย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  และความรับผิดของบริษัทจะ
มีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง 

ความ ส ย ายต่อ รพัยสิ์น งัต่อไปน ้  จะไม่ไ ้รบัความคุ้มครอง 
(ก)  รพัย์สิน   ผู้ อาประกันภยั ผู้ขบัข      ป็นฝ่ายต้องรบัผิ ตามกฎ มาย คู่สมรส บิ า 

มาร า บุตรของผู้ อาประกันภัย รือผู้ข ับข  นั ้น ป็น จ้าของ  รือ ป็นผู้  ก็บรักษา ควบคุม  รือ
ครอบครอง 

(ข)  ครื องชั  ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน  างวิ ง  าง  ิน สนาม รือสิ ง นึ งสิ งใ    อยู่ใต้
สิ ง งัก ่าว อนั กิ จากการสั  นสะ  ือน  รือจากน ้า นักรถยนต ์ รือน ้า นักบรร ุกของรถยนต ์

(ค) สมัภาระ รือ รพัย์สินอื นใ    น าติ ตัวขึ้นบนรถยนต์  รือ รพัย์สิน    บรร ุกอยู่ใน
รถยนต ์ รือก า งัยกขึน้  รือก า งัยก ง จากรถยนต์   รือ รพัยสิ์น   รถยนต์ก า งัยกจาก    นึ งไปยงัอ ก
    นึ ง 

                                                           
22 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เร่ือง ให้แก้ไข แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 1 
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(ง)  รพัยสิ์น   ไ ้รบัความ ส ย ายจากการรั  วไ  ของสาร คม  รือวตัถอุนัตราย   บรร ุกอยู่
ในรถยนต์   ว้นแต่การรั  วไ  นัน้ กิ จากอุบติั  ตุจากรถยนต์  รือการรั  วไ  ของแก ส รือ ช้ือ พ ิง
 พื อการ  ิน ครื องของรถยนต ์

 

ข้อ 2.  ความ ส ย ายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีท่ีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัย

ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้  
ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเกินหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความ
รับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่าย
แทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 

ข้อ 3. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้ขบัข    
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง แต่มีเง่ือนไขว่า 

3.1 บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

3.2 บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้ รับแต่ไม่
เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรบัผิ ของผู้  ยสาร   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ โดยมี
เง่ือนไขว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น  

 

ข้อ 5. การคุ้มครองนายจ้าง   
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจาก
การใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการท่ีจ้าง ท้ังนี้เฉพาะเท่าท่ีมีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 

5.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
5.2  นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหม

ทดแทนท่ีได้รับชดใช้นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 5.3  การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
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ข้อ 6. การยก ว้น ั  วไป  
  การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 

6.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง          
6.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด   

เป็นต้น 
6.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
6.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 

หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
6.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะ

ไม่เกิดขึ้น 
6.6  การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์  
 

ข้อ 7. ข้อสญัญาพิ ศษ    
ภายใต้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในตาราง บริษัท จะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
หรือเงื่อนไขท่ัวไป เว้นแต่ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม 
1.1 ในหมวดนี้ 

ส่วนเงื่อนไข 6.6 บริษัทจะไม่น ามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดท้ังตาม 1.1 และ 
1.2 ในหมวดนี้  

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย แต่
บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในความรับผิดท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน  7 วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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 มว การคุ้มครองรถยนต์สญู าย ไฟไ ม้ 
 

ข้อ 1.  ข้อตก งคุ้มครอง 
 รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์  รวมท้ัง

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งท่ีได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอา
ประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์       
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการ
พยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความ
เสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ  
ก็ตาม 
 

ข้อ 2   การช ใช้ความ ส ย าย รือสญู ายต่อรถยนต ์ 
2.1 ในกรณ รถยนต์สูญ าย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนตคื์นมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับรถยนต์คืนมา ตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีผู้เอาประกันภัย แจ้งให้บริษัททราบ 
และบริษัทยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 

2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินท่ีได้รับชดใช้ไปท้ังหมดให้แก่บริษัท ถ้า
รถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 

2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
ท้ังนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งจากบริษัท ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 

2.2 ในกรณ รถยนต์ ส ย ายส้ิน ชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ท่ีระบุไว้ในตาราง  

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย    

ในกรณีท่ีเอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

2.3 ในกรณ รถยนต์ไ ้รบัความ ส ย าย แต่ไม่ถึงกบั ส ย ายส้ิน ชิง  รือสูญ ายบางส่วน  
บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ัง
อุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอูก่ลาง
การประกันภัยท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยแตง่ต้ัง 
 ข้อจ าก ัความรบัผิ ของบริษ ั 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมา    
ทางเรือ 
 

ข้อ 3   การ แู ขนย้าย  
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ท่ีเกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนท่ี
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

 

ข้อ 4   การส ะสิ ธิ  
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้ รถยนต์นั้น  เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ  การท าความสะอาดรถ  การบ ารุงรักษารถ  หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น   

 

ข้อ 5   การยก ว้นรถยนตส์ญู าย ไฟไ ม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิดจาก 
5.1 ความ ส ย าย รือสูญ ายอนั กิ จากการ กั รพัย ์ รือยกัยอก รพัย ์  ยบุคค ไ ้รบั

มอบ มาย  รือครอบครองรถยนต์ตามสญัญา ช่า สญัญา ช่าซ้ือ  รือสญัญาจ าน า  รือ  ยบุคค    จะ
กระ  าสญัญา งัก ่าวข้างต้น 

5.2 การใช้รถยนตน์อกอาณา ขต   คุ้มครอง 
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 อกสารแนบ ้าย 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตแ์บบคุ้มครอง ฉพาะภยั 

รวมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
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 อกสารแนบ ้ายความคุ้มครองความ ส ย ายต่อรถยนต ์นื องจากการชนกบัยานพา นะ างบก ร.ย.ภ.10 
 

ข้อ 1. ข้อตก งคุ้มครอง 
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมท้ัง

อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามท่ีระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ท้ังนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้
เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะ รถท่ีเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์  โดยใช้
พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือก าลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง  

ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง  
 

ข้อ 2   การช ใช้ความ ส ย ายต่อรถยนต ์
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุ
ไว้ในตาราง 
 ในกรณีท่ีทุนประกันภัยท่ีระบุไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าของรถยนต์ในขณะท่ีเอาประกันภัย         
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการ
คุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในท่ีนี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตก
ลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังนี้รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะ
ชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ ท้ังนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตาราง ในการ
ซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตั้งให้  
  ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทาง
เรือ 

 

ข้อ 3  ความ ส ย ายส่วนแรก  
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิด

จากการชน ในกรณีท่ีผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดตามกฎหมาย โดย บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอา
ประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้
บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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ข้อ 4.  การ แู ขนย้าย   
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษา

รถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
เสร็จสิ้นตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 
 

ข้อ 5   การรกัษารถยนต ์ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่ น 

เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
หรือเครื่องเสีย 
 

ข้อ 6  การส ะสิ ธิ  
ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความ

ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาด การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 
 

ข้อ 7  การยก ว้นความ ส ย ายต่อรถยนต ์การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก 

หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนัก หรือจ านวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ี

ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย

เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิง

การซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

ข้อ 8     การยก ว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง 
8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

 

ข้อ 9  การยก ว้นการใช้อื นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย 

หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
 9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
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9.4 การขับขี่โดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย 
หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 

  การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่น ามาใช้ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และมิใช่
ความประมาทของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

  แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่น ามาใช้บังคับ หาก
ผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 งื อนไข :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขท่ัวไป ยก ว้น งื อนไขข้อ 6. การ   บ ้ยประกนัภยัประวติั   แ ะ
ข้อ 7. การ พิ ม บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่   จะไม่น ามาบงัคบัใช้ 
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ร.ย.ภ.00

รหัสบริษทั เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี
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ผูข้บัข่ี 1.................................................................................................................................. อำชีพ.............................................................

ผูข้บัข่ี 2........................................................................................................................ อำชีพ...............................................................

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

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ...................................................................... ส้ินสุดวนัท่ี ......................................................................เวลำ 16.30 น.

รหัสรถ เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น

 1.กำรคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (กำรประกนัภยัตำม พ.ร.บ.)

   80,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมยั    300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกำรเสียชีวิต ทพุพลภำพอยำ่งถำวร

  200,000 - 300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกรณีสูญเสียอวยัวะตำมเง่ือนไขกรมธรรม์

  200 บำทต่อหน่ึงวนั ไมเ่กิน 20 วนั ส ำหรับกำรชดเชยรำยวนักรณีรักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น 

  รวมทั้งส้ินไมเ่กิน 304,000 บำท     ....................บำทต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  (จ ำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535)

1) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อรถยนต ์     1) อุบติัเหตุส่วนุบคคล
    เน่ืองจำกกำรชนกบัยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ……………บำท
           ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……………บำท/คน

      2.2 ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น 2) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

    2) คำ่รักษำพยำบำล  

เบ้ียประกนัภยั…………………….บำท ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัโดยตรง.............................บำท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บำท  อำกรแสตมป์...............บำท  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม........................บำท  รวม..................................บำท

ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
ประวติัเพ่ิม…………………บำท

ส่วนลดอ่ืนๆ...................... บำท

อำกรแสตมป์

กำรใช้รถยนต ์: 

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั

เบ้ียประกนัภยั คืน......................................เพ่ิม.........................................อำกรแสตมป์........................................ภำษีมลูคำ่เพ่ิม..............................................รวม......................................บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั................................................................................................................................... วนัท ำเอกสำร...................................................................................................................

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขดงัน้ี

     1. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

     2. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     3. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  หมำยเหตุ แบบฟอร์มนีใ้ช้ในกรณแีก้ไขกรมำธรรม์ประกนัภยัและเอกสำรแนบท้ำยภำยหลังกำรออกกรมธรรม์ประกนัภยั

เอกสำรแนบท้ำยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภยัรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ

ช่ือรถยนต/์รุ่น

ผูเ้อำประกนัภยั   

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

แบบตวัถงั จ ำนวนท่ีนัง่ / ขนำด / น ้ำหนัก

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

2. กำรประกนัภยัรถยนต์ภำคสมคัรใจ

ควำมคุ้มครองหลัก (1)
ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต์ตำม ควำมคุ้มครองอืน่ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั(2) และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั (3)

1)  ควำมคุม้ครองควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก

              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง               …………2,000……...….…………….. บำท/คร้ัง           1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         .………..…บำท/สปัดำห์

     1.1) ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั
             เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ .ร.บ.  .......….……...…………...…………บำท/คร้ัง
              ………………….………………..บำท/คน            ก) ควำมเสียหำยส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ำยผิด

           ข) ผูโ้ดยสำร .... คน     .…….บำท/คน/สปัดำห์
           ก) ควำมเสียหำยส่วนแรก 3) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)
              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง      ……………………….….…บำท/คน

              ….…………………………บำท/คร้ัง (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั) (ระบุเฉพาะความคุ้มครองทีรั่บประกนัภยั)

รำยกำรเอกสำรแนบทำ้ยท่ีแนบ.......................................................................................................................................................................

2) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัรถยนต์ 4) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)     3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี

      รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม ้(3)               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง …...……...……….....……..…บำท/คร้ัง

รำยกำรเบ้ียประกนัภยั

พ.
ร.บ

.ฯ
ภำ
คส

มคั
รใ
จ

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครอง (1) และ (3) ……………….บำท(หักส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี………บำทแลว้) 

ส่วนลด/ส่วนเพ่ิมตำมควำม

คุม้ครอง (1)และ(3)
เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครอง (2) ……………….บำท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บำท  อำกรแสตมป์...............บำท  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม........................บำท  รวม..................................บำท

รว
ม เบ้ียประกนัภยัสุทธิ ภำษีมลูคำ่เพ่ิม รวม

�����������������������������������������������

กรรมการ Director
�����������������������������������������������

กรรมการ Director 
�����������������������������������������������

ผู้รับมอบอ านาจ Authorized Signature
........./........./..........

 บาร์ ค   

 
 

ที่มา:ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
      สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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ร.ย.ภ.01

รหัสบริษทั เอกสำรแนบทำ้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี

ช่ือ........................................................................................................................ อำชีพ .......................................................................

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

ผูข้บัข่ี 1.................................................................................................................................. อำชีพ.............................................................

ผูข้บัข่ี 2........................................................................................................................ อำชีพ...............................................................

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

ระยะเวลำประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ...................................................................... ส้ินสุดวนัท่ี ......................................................................เวลำ 16.30 น.

รหัสรถ เลขทะเบียน เลขตวัถงั ปี รุ่น

 1.ควำมคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (กำรประกนัภยัตำม พ.ร.บ.)

   80,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมยั    300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกำรเสียชีวิต ทพุพลภำพอยำ่งถำวร

  200,000 - 300,000 บำทต่อหน่ึงคน ส ำหรับกรณีสูญเสียอวยัวะตำมเง่ือนไขกรมธรรม์

  200 บำทต่อหน่ึงวนั ไมเ่กิน 20 วนั ส ำหรับกำรชดเชยรำยวนักรณีรักษำในสถำนพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น 

  รวมทั้งส้ินไมเ่กิน 304,000 บำท     ....................บำทต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  (จ ำนวนเงินค่ำเสียหำยเบือ้งต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535)

1) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อรถยนต ์     1) อุบติัเหตุส่วนุบคคล
    เน่ืองจำกกำรชนกบัยำนพำหนะทำงบก (รยภ.10)           1.1  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทพุพลภำพถำวร

           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         ……………บำท
           ข) ผูโ้ดยสำร…คน    ……………บำท/คน

      2.2 ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น 2) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)
              ……..……………..…………….. บำท/คร้ัง               ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

    2) คำ่รักษำพยำบำล  

เบ้ียประกนัภยั…………………….บำท ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัโดยตรง .............................บำท

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บำท  อำกรแสตมป์...............บำท  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม........................บำท  รวม..................................บำท

ควำมเสียหำยส่วนแรก.……...บำท     ส่วนลดกลุ่ม …...…...  บำท    ประวติัดี………………….บำท รวมส่วนลด………...…….บำท
ประวติัเพ่ิม…………………บำท

ส่วนลดอ่ืนๆ...................... บำท

อำกรแสตมป์

กำรใช้รถยนต ์: 

อำณำเขตคุม้ครอง

กำรปรับเบ้ียประกนัภยั

เบ้ียประกนัภยั คืน.........................................เพ่ิม.........................................อำกรแสตมป์.............................................ภำษีมลูคำ่เพ่ิม..............................................รวม...................................บำท

วนัท่ีมีผลบงัคบั................................................................................................................................... วนัท ำเอกสำร...................................................................................................................

เป็นท่ีตกลงกนัวำ่ ณ วนัท่ีมีผลบงัคบัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวขำ้งตน้ไดมี้กำรยกเลิกไป

รำยกำรเอกสำรแนบทำ้ยท่ีแนบ.......................................................................................................................................................................
รำยกำรเบ้ียประกนัภยั

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครอง (2) ……………….บำท

ส่วนลด/ส่วนเพ่ิมตำมควำม

คุม้ครอง (1)และ(3)

      รถยนตสู์ญหำย/ไฟไหม ้(3) …...……...……….....……..…บำท/คร้ัง

รว
ม เบ้ียประกนัภยัสุทธิ

และเอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั (3)
ควำมคุ้มครองอืน่ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย

    3) กำรประกนัตวัผูข้บัข่ี

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

4) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)

     ……………………….….…บำท/คน

           ข) ผูโ้ดยสำร .... คน     .…….บำท/คน/สปัดำห์

          1.2  ทพุพลภำพชัว่ครำว
           ก) ผูข้บัข่ี 1 คน         .………..…บำท/สปัดำห์

3) (ระบคุวำมคุม้ครองตำม ร.ย.ภ.)

              …………2,000……...….…………….. บำท/คร้ัง

จ ำนวนท่ีนัง่ / ขนำด / น ้ำหนัก

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้กำรคุม้ครองเฉพำะขอ้ตกลงคุม้ครองท่ีมีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัระบไุวเ้ทำ่นั้น

           ก) ควำมเสียหำยส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ำยผิด              ………………….………………..บำท/คน

2. กำรประกนัภยัรถยนต์ภำคสมคัรใจ

แบบตวัถงั

เอกสำรแนบท้ำยแบบคุ้มครองเฉพำะภยั(2)

รำยกำรรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั

              ………………...….…………….. บำท/คร้ัง

2) ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัรถยนต์

1)  ควำมคุม้ครองควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอก
     1.1) ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยั

           ก) ควำมเสียหำยส่วนแรก

ควำมคุ้มครองหลัก (1)

เบ้ียประกนัภยัตำมควำมคุม้ครอง (1) และ (3) ……………….บำท(หักส่วนลดกรณีระบช่ืุอผูข้บัข่ี………บำทแลว้) 

เอกสำรแนบท้ำยกำรเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภยัรวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ

ช่ือรถยนต/์รุ่น

              …....…………...….…………….. บำท/คร้ัง

             เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ .ร.บ.  .......….……...…………...…………บำท/คร้ัง

ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต์ตำม

ผูเ้อำประกนัภยั   

รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม

              ….…………………………บำท/คร้ัง

ภำ
คส

มคั
รใ
จ

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ.....................................บำท  อำกรแสตมป์...............บำท  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม........................บำท  รวม..................................บำท

พ.
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 พิก ัอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนต์  
ข้อบงัคบั ั  วไป 
1. การประกนัภยัรถยนต์ 

1.1 การประกนัภยัรถยนต์ 
ก) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต้องปฏิบัติตามข้อบังคับท่ัวไป แบบค าขอเอาประกันภัย

รถยนต์  แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบท้าย ดังท่ีก าหนดไว้ใน
พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 การประกันภัยรถยนต์ซึ่งมิได้
ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ัวไป หรือแบบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ หรือแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรืออัตรา
เบี้ยประกันภัย หรือแบบเอกสารแนบท้าย นั้นเป็นการละเมิดพิกัดอัตรา ฯ 

ข) ค าว่า "รถยนต์" หมายความว่า ประเภทรถยนต์ท่ีระบุไว้ในข้อ 4 
1.2 ระยะ ว าประกนัภยั 

 คือวันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความ    
คุ้มครอง โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัยเกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลา
เอาประกันภัยได้โดยการจัดท าเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาท่ีเกินกว่าหนึ่งปีนั้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน 
โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน 

เวลาเริ่มต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก) กรณีท่ีแจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า  ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่

เวลา 00.01 น. ของวันท่ีเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 
ข) กรณีท่ีแจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันท่ีเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่า

เวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครองคือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย  
เวลาสิน้สุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 

2. ประ ภ ความคุ้มครองแ ะจ านวน งินจ าก ัความรบัผิ พื้นฐาน 
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มี 5 ประเภท แต่ละประเภทมีจ านวนเงินจ ากัดความรับ

ผิดพื้นฐาน ดังนี้ 
2.1 ความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  
 หมายถึง ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  

2535 ส าหรับจ านวนเงินให้ความคุ้มครอง จ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึงหลักเกณฑ์การรับประกันภัยและ
การจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยนั้น ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 และท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily 
Injury: TPBI)23 หมายถึงความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความ
บาดเจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัยจ านวน 

                                                           
23 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 เร่ือง ให้แก้ไข แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ สั่ง ณ 27 พฤษภาคม 2554 หน้า 2 
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300,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกิน
จากความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

2.3 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD) 
 หมายถึงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจ านวนเงิน

ขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัย จ านวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง 
 2.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD) 

  หมายถึงความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์และส่วนควบ 
โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัย จ านวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)   ท้ังนี้ 
การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ใน
วันเริ่มการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ท่ีไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 

2.5  ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต ์(Fire and Theft: F&T) 
 หมายถึงความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยท่ีถูกไฟไหม้ และการสูญหาย

รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมท้ังอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัว
รถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป   โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัยจ านวน 50,000 บาท    
(รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)  

 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้  โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามท่ีได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ 

 

3. ประ ภ กรมธรรมป์ระกนัภยั 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมาตรฐานแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี ้
3.1  กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 (Comprehensive) คือ กรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีความคุ้มครองตาม

ข้อ 2.2 2.3 2.4 และ 2.5  
จ านวนเงินจ ากัดความรบัผิดตามข้อ  2.4 และ 2.5 ต้องมีจ านวนเงินคุ้มครองเท่ากัน  

3.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 (Third Party Liability, Fire and Theft) คือ กรมธรรม์ประกันภัยท่ีมี
ความคุ้มครองตามข้อ 2.2 2.3 และ 2.5  

3.3 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 (Third Party Liability Only) คือ กรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีความ
คุ้มครองตามข้อ 2.2 และ 2.3  

3.4 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก คือ กรมธรรม์
ประกันภัยท่ีมีความคุ้มครองเฉพาะข้อ 2.3 เท่านั้น 

จ านวนเงินความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ส าหรับการประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ก าหนดไว้จ านวน 100,000 บาท 

การประกันภัยรถยนต์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ัวไปส าหรับ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก     

3.5 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ท่ีมีความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ แต่ให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยท่ี
มีการระบุไว้เท่านั้น 
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การประกันภัยรถยนต์กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภัยนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ัวไป
ส าหรับ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะต้องมีความ
คุ้มครองตาม 2.1 ทุกกรมธรรม์   

 

4. ประ ภ รถยนตภ์าคสมคัรใจ 
จ าแนกประเภทรถยนต์ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

(1) ประเภทรถยนต์นั่ง 
 หมายถึง รถยนต์ท่ีนั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมท้ังคนขับ ได้แก่ 
ก) รถเก๋ง 
ข) รถตรวจการ หรือรถแวน 
ค) รถจิ๊ป  ชว่งสั้น 
ง) รถสามล้อเครื่อง 
จ) รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก 

 (2)  ประเภทรถยนต์โดยสาร 
 หมายถึง รถยนต์ท่ีใช้โดยสาร ได้แก่ 
ก) รถตู้โดยสาร 
ข) รถปิคอัพ หรือรถโดยสารที่นั่งสองแถว 
ค) รถเมล์โดยสาร 

(3) ประเภทรถยนต์บรรทุก 
 หมายถึง รถยนต์ท่ีใช้เพื่อการบรรทุก และขนส่งสินค้าชนดิต่างๆ  ได้แก่ 

ก) ชนิดเก๋งทึบบรรทุก (แวน) 
ข) ชนิดกระบะไม้หรือเหล็ก  และมีหรือไม่มีหลังคา (ปิ๊กอัพหรือทรัค) 
ค) ชนิดถังเหล็ก (แท๊งก์) 

(4) ประเภทรถยนต์ลากจูง 
 หมายถึง รถยนต์ท่ีไม่มีกระบะส าหรับการบรรทุก และใช้ในการลากจูง 

(5) ประเภทรถพ่วง 
 หมายถึง รถท่ีไม่มีเครื่องยนต์ และใช้ในการบรรทุกคู่กับรถยนต์ลากจูง หรือใช้ในการบรรทุกคู่
กับรถยนต์บรรทุก 

(6) ประเภทรถจักรยานยนต์ 
หมายถึง รถสองล้อท่ีมีเครื่องยนต์  มีหรือไม่มีรถพ่วงก็ได้  

(7) ประเภทรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ 
หมายถึง รถยนต์นั่งได้ไม่เกิน 7 คน รวมท้ังคนขบัซึ่งจดทะเบียนเปน็รถยนต์นั่งรบัจ้างสาธารณะ 
ได้แก่   
ก) รถแท๊กซี่  
ข) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง  
ค) รถสามล้อแท็กซี่ 
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(8) ประเภทรถยนต์เบด็เตล็ด 
 หมายถึง รถยนต์ท่ีไม่จัดอยู่ใน 7 ประเภทรถยนต์ดังกล่าวขา้งต้น ได้แก่ 
ก) รถยนต์ป้ายแดง 
ข) รถพยาบาล 
ค) รถดับเพลิง 

                      ง) รถใช้ในการเกษตร 
จ)  รถใช้ในการก่อสร้าง 
ฉ)  รถอื่นๆ 

5. ร สัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

รหัสรถยนต์ท่ีบริษัทต้องระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เป็นตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

ตัวเลขที่หนึ่ง         แสดงถึง ประเภทรถยนต ์

ตัวเลขที่สองและสาม แสดงถึง ลักษณะการใช้รถยนต ์

รหัสรถยนต์ที่ปรากฏตามตารางข้างต้นมีความหมาย ดังนี้ 
ตัวเลขที่หนึ่ง 1 ประเภทรถยนต์นั่ง 

2 ประเภทรถยนต์โดยสาร 
3 ประเภทรถยนต์บรรทุก 
4 ประเภทรถยนต์ลากจูง 
5 ประเภทรถพ่วง 
6 ประเภทรถจักรยานยนต์ 
7 ประเภทรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ 
8 ประเภทรถยนต์เบด็เตล็ด 

ตัวเลขที่สองและสาม  ได้แก่ 
10       ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล 
20       ชนิดรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย ์
30       ชนิดรถยนต์ใช้รบัจ้างสาธารณะ 
40       ชนิดรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ 

ส าหรับประเภทรถยนต์เบด็เตล็ด ก าหนดไวด้ังนี้ 
 01 รถยนต์ป้ายแดง 

02 รถพยาบาล 
03 รถดับเพลิง 
04 รถใช้ในการเกษตร 
05 รถใช้ในการก่อสร้าง 
06 รถอื่นๆ 
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6.  กัษณะการใช้รถยนตภ์าคสมคัรใจ 
แยกออกเป็น ดังนี้  

(1) การใช้ส่วนบุคคล  
หมายถึง รถท่ีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา และใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้

รับจ้าง หรือให้เช่า และให้รวมถึงรถท่ีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ แต่เป็นรถท่ีมีไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้โดยเฉพาะ  
เช่น รถประจ าต าแหน่ง ในกรณีดังกล่าวให้ระบุชื่อบุคคลนั้นเป็นผู้เอาประกันภัย 

(2) การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
หมายถึง รถท่ีใช้รับจ้าง ให้เช่า หรือรถท่ีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา แต่โดยปกติการ

ใช้รถจะใช้เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร หรือบรรทุกสินค้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือธุรกิจ หรือเป็นรถท่ีผู้เอา
ประกันภัยเป็นนิติบุคคล 

(3) การใช้รับจ้างสาธารณะ 
 หมายถึง รถท่ีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และใช้รถในทางรับจ้าง

สาธารณะ 
 (4) การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ 

หมายถึง รถท่ีใช้เพื่อการพาณิชย์ ส าหรับการบรรทุกและขนส่งสินค้าท่ีมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น 
การบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส   

(5) รถยนต์ป้ายแดง 
หมายถึง การประกันภัยของผู้ค้ารถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ โดยสามารถรับประกันภัยตาม

ป้ายแดง หรือบุคคลขับขี่ระบุชื่อก็ได้  
(6) รถพยาบาล 

หมายถึง รถของสถานพยาบาลท่ีใช้ในการรับส่งผู้ป่วย โดยมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึง
รถอื่นๆ ของสถานพยาบาล 

(7) รถดับเพลิง 
(8) รถใช้ในการเกษตร 

หมายถึง รถท่ีเกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพกสิกรรม เช่น รถอีแต๋น รถแทรกเตอร์ท่ีมี
อุปกรณ์การหว่าน การไถ การเก็บเก่ียว การนวด  

(9) รถใช้ในการก่อสร้าง 
หมายถึง รถท่ีใช้ในกิจการก่อสร้าง เช่น รถบดถนน รถเกลด รถโม่ปูน และรถแทรกเตอร์ท่ีใช้

ในการก่อสร้าง  
(10) รถอื่นๆ 

 หมายถึง รถท่ีอยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
7. ขนา รถยนต์ 

ขนาดรถยนต์แยกตามลักษณะการใช้รถยนต์ โดยแยกออกเป็น 
(1)  ขนาดเครื่องยนต์   ใช้ส าหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถพยาบาล 
(2)  จ านวนที่นั่ง ใชส้ าหรับรถยนต์โดยสาร 
(3) น้ าหนักบรรทุก ใช้ส าหรับรถยนต์บรรทุก รถยนต์ลากจูง รถพ่วง รถดับเพลิง รถใช้ในการเกษตร รถ

ใช้ในการก่อสร้าง ท้ังนี้ น้ าหนักบรรทุกให้หมายความถึงน้ าหนักรถ และน้ าหนักบรรทุกรวมกัน 
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8. การรบัประกนัภยัรถยนต-์การระบขุ้อความในรายการการใช้รถยนต์ 
8.1 การรบัประกนัภยัรถยนตต้์องรบัประกนัภยัตามประ ภ รถยนต ์ร สัรถยนต์  กัษณะการใช้

รถยนต ์แ ะขนา รถยนตต์ามตารางต่อไปน ้  
ประเภทรถยนต ์ รหัส ลักษณะการใช้รถยนต ์ ขนาดเครื่องยนต์/จ านวนท่ีนั่ง/น้ าหนักบรรทุก 
รถยนต์นั่ง 110 

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพื่อการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 2,000 ซี.ซ.ี เกิน 2,000 ซี.ซ.ี  

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง เกิน 20 ท่ีนั่ง  
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีนั่ง 

เกิน 40 ท่ีนั่ง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ 

ไม่เกิน 4,000 ก.ก. เกิน 4,000 ก.ก. แต่
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. 

เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.  
รถพ่วง 520 

540 
การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ 

ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.  

รถจักรยานยนต์ 610 
620 
630 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 110 ซี.ซ.ี เกิน 110 ซี.ซ.ี  

รถยนต์นั่งรับจ้าง
สาธารณะ 

730 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 1,000 ซ.ีซี. เกิน 1,000 ซี.ซ.ี แต่
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. 

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง - - - 
802 รถพยาบาล ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซ.ี  
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 บริษั ต้องระบุ ักษณะการใช้รถยนต์ไว้ใน น้าตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ตาม

รายการ  การใช้รถยนต ์ งัน ้ 
ประเภทรถยนต ์ รหัส ลักษณะการใช้รถยนต ์ ข้อความท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
รถยนต์นั่ง 110 

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพื่อการพาณิชย์ 

ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รบัจ้างหรอืให้เช่า 
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจา้งสาธารณะ 
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ประเภทรถยนต ์ รหัส ลักษณะการใช้รถยนต ์ ข้อความท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
รถยนต์โดยสาร 210 

220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 

การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รบัจ้างหรอืให้เช่า 
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจา้งสาธารณะ 
ใช้รับจ้างสาธารณะ 

รถยนต์บรรทุก 320 
 

340 

การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
 
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ 

ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลงิ กรด แก๊ส 
ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ การบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลงิ กรด แก๊ส 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อการพาณิชย์ 
รถพ่วง 520 

 
540 

การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
 
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ 

ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลงิ กรด แก๊ส 
ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ การบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มี
ความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลงิ กรด แก๊ส 

รถจักรยานยนต์ 610 
620 
630 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพื่อการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รบัจ้างหรอืให้เช่า 
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจา้งสาธารณะ 
ใช้รับจ้างสาธารณะ 

รถยนต์นั่งรับจ้าง
สาธารณะ 

730 การใช้รับจ้างสาธารณะ ใช้รับจ้างสาธารณะ 

รถยนตเ์บด็เตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง ใช้เพื่อการค้ารถยนต์ และการซ่อมรถยนต์ 
 802 รถพยาบาล รถพยาบาล 
 803 รถดับเพลิง รถดับเพลิง 
 804 รถใช้ในการเกษตร รถใช้ในการเกษตร 
 805 รถใช้ในการก่อสร้าง รถใช้ในการก่อสร้าง 
 806 รถอื่นๆ รถอื่นๆ 

8.3 การประกนัภยัส า รบัความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถใ ้ปรบัใช้ร สัรถตามพิก ัฉบบัน ้   งัต่อไปน ้24 
ประเภทรถ/รหัสฯ/ขนาดรถยนต์ 

ตามพิกัดฯฉบับนี ้
รหัสรถ 

ตามการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ประเภทรถยนต ์ รหัส ขนาดรถยนต ์
รถยนต์นั่ง 110 ไม่เกิน 2,000 ซ.ีซี. 1.10 

 เกิน 2,000 ซี.ซ.ี 
120 ไม่เกิน 2,000 ซ.ีซี. 1.10 

2.10 เกิน 2,000 ซี.ซ.ี 
รถยนต์โดยสาร 210 ไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง 1.20 

                                                           
24 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 37/2551 เร่ือง ให้ใช้แบบ ขอ้ความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 หน้า 3 
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ประเภทรถ/รหัสฯ/ขนาดรถยนต์ 
ตามพิกัดฯฉบับนี ้

รหัสรถ 
ตามการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ประเภทรถยนต ์ รหัส ขนาดรถยนต ์
 
 
 

เกิน 20 ท่ีนั่ง  
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีนั่ง 
เกิน 40 ท่ีนั่ง 

220 ไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง 1.20 
2.20 

 
เกิน 20 ท่ีนั่ง  
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีนั่ง 
เกิน 40 ท่ีนั่ง 

230 ไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง 3.20   4071  
เกิน 20 ท่ีนั่ง  
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีนั่ง 

3.20 

เกิน 40 ท่ีนั่ง 3.20 
รถยนต์บรรทุก 
 
 
 
รถยนต์บรรทุก 

320 ไม่เกิน 4,000 ก.ก.  
1.40 2.40 3.40 

 
เกิน 4,000 ก.ก.  
แต่ไม่เกิน 12,000 ก.ก. 
เกิน 12,000 ก.ก. 

340 ไม่เกิน 4,000 ก.ก.  
1.42 2.42 3.42 

 
เกิน 4,000 ก.ก.  
แต่ไม่เกิน 12,000 ก.ก. 
เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนต์ลากจูง 420 ไม่เกิน 8,000 ก.ก. 1.50 2.50 3.50 
เกิน 8,000 ก.ก. 

รถพ่วง 520 ไม่เกิน 30,000 ก.ก. 1.60 2.60 3.60 
 เกิน 30,000 ก.ก. 

540 ไม่เกิน 30,000 ก.ก. 
เกิน 30,000 ก.ก. 

รถจักรยานยนต ์ 610 ไม่เกิน 110 ซ.ีซี. 1.30 

เกิน 110 ซี.ซ.ี 

620 630 
ไม่เกิน 110 ซ.ีซี. 

1.30 2.30 3.30 
 

เกิน 110 ซี.ซ.ี 

รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ 730 
ไม่เกิน 1,000 ซ.ีซี. 
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ประเภทรถ/รหัสฯ/ขนาดรถยนต์ 
ตามพิกัดฯฉบับนี ้

รหัสรถ 
ตามการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ประเภทรถยนต ์ รหัส ขนาดรถยนต ์
เกิน 1,000 ซี.ซ.ี  
แต่ไม่เกิน 2,000 ซ.ีซี. 

3.10 
 

เกิน 2,000 ซี.ซ.ี 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 - 4.01 
802 ไม่เกิน 2,000 ซ.ีซี.  

 
ให้ใช้ตามลักษณะการจดทะเบยีนของรถ กรณีไม่

สามารถระบุประเภทได้ ให้ใชร้หัส 4.07 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 
804 ไม่เกิน 12,000 ก.ก. 

เกิน 12,000 ก.ก. 
805 ไม่เกิน 12,000 ก.ก. 

เกิน 12,000 ก.ก. 
806 - 4.7 

 

หมายเหตุ   1  ส าหรับรถสี่ล้อเล็กหรือรถโดยสารขนาดเล็กที่มีขนาดที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง 
รหัสทะเบียน 10-19  20-29  และ 30-39 
 

9.   อตัรา บ ย้ประกนัภยั  
9.1 อัตราเบี้ยประกันภัยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการ

ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 
9.2 อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
อัตราเบี้ยประกันภัยท่ีก าหนดไว้ในตารางอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยของระยะเวลา

การเอาประกันภัยเต็มปี  ประกอบด้วยตารางอัตราเบี้ยประกันภัย  4 ตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน  
ตารางท่ี 2 อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเสี่ยงภัย  
ตารางท่ี 3 อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มความคุ้มครอง  
ตารางท่ี 4 อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

 ตารางท่ี 1 เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน  
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ตามตารางอัตราฯ เป็นเบี้ยประกันภัยท่ีก าหนดขึ้นตามจ านวน

เงินจ ากัดความรับผิดพื้นฐานของรถท้ัง 8 ประเภทรถยนต์ โดยแยกเป็นเบี้ยประกันภัยพื้นฐานส าหรับการ
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 และกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพืน้ฐานท่ีก าหนดไว้เป็นเบี้ยประกันภัยพืน้ฐานขั้นสูงและขั้นต่ า  
มิให้บริษัทใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานสูงเกินกว่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง หรือใช้เบี้ยประกันภัย 

พื้นฐานต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า ในการค านวณเบี้ยประกันภัย 
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ตารางท่ี 2 อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเสี่ยงภัย  
หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยท่ีเป็นตัวแปรในการค านวณเบี้ยประกันภัย โดยคิดจากความเสี่ยง

ภัยแต่ละชนิดเพื่อให้เบี้ยประกันภัยท่ีเรียกเก็บจากรถยนต์แต่ละประเภทเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของรถยนต์
ประเภทนั้นๆ ปรากฏตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย ทั้ง 8 ประเภท จ าแนกได้ 7 ชนิด ดังนี้ 

 (1)  ลักษณะการใช้รถยนต์ แยกรายละเอียดดังนี ้
1.1 การใช้ส่วนบุคคล ส าหรบัรถรหัส 110 210 610  
1.2 การใช้เพื่อการพาณิชย์ ส าหรับรถรหัส 120 220 320 420 520 620 

                               1.3 การใช้รับจา้งสาธารณะ ส าหรับรถรหัส 230 630 730 
1.4 การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ ส าหรับรถรหัส 340 540 
1.5 รถยนต์ป้ายแดง  ส าหรับรถรหัส 801 
1.6 รถพยาบาล  ส าหรบัรถรหัส 802 
1.7 รถดับเพลิง  ส าหรับรถรหสั 803 
1.8 รถใช้ในการเกษตร  ส าหรบัรถรหัส 804 
1.9 รถใช้ในการก่อสร้าง  ส าหรับรถรหัส 805 
1.10รถอื่นๆ  ส าหรับรถรหัส 806 

(2) ขนาดรถยนต์ แยกออกเป็น 
2.1 ขนาดเครื่องยนต์  ส าหรับรถรหัส 110 120 610 620 630 730 802  
2.2 จ านวนท่ีนั่ง  ส าหรับรถรหัส 210 220 230  
2.3 น้ าหนักบรรทุก  ส าหรับรถรหัส 320 340 420 520 540 803 804 805  

(3)  อายุผู้ขับขี่ อายุผู้ขับขี่ที่ก าหนดไว้ในตารางอัตราฯ ก าหนดไว้เป็น 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 อัตราท่ีก าหนดในตารางอัตราฯ
ก าหนดให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นค าขอเอาประกันภัย 
อายุผู้ขับขี่ใช้ส าหรบัรถรหัส 110 210 610 (เฉพาะรถส่วนบคุคลเท่านั้น) 

 (4) กลุ่มรถยนต์ 25 
กลุ่มรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาอะไหล่และค่าซ่อมเป็นตัวก าหนดการ

แบ่งกลุ่มรถยนต์ดังกล่าว โดยจ าแนกรายละเอียดตาม ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่น รายละเอียดระบุไว้ในตารางกลุ่ม
รถยนต์ 

กรณีรถยนต์ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่นท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์ ให้ใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ซึ่งจ าแนกตามราคา ลักษณะของรถ และจ าแนกตามการผลิตภายในประเทศ
และรถท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

                                                           
25 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 37/2552 เร่ือง ให้แก้ไขพิกดัอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 หน้า 1 
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ขั้นที่ 1 ให้จ าแนกกลุ่มรถยนตต์ามราคารถยนต์ ดังนี ้
 กลุ่มท่ี 1 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป 
 กลุ่มท่ี 2 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 1,500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 กลุ่มท่ี 3 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 1,000,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 กลุ่มท่ี 4 ราคารถยนต์ตั้งแต่ 700,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 กลุ่มท่ี 5 ราคารถยนต์ไม่เกิน 700,000 บาท 
ขั้นที่ 2 ให้ปรับกลุ่มรถยนต์ท่ีได้ในขั้นท่ี 1 ขึ้นอีก 1 ขั้น กรณีลักษณะของรถเป็นรถยนต์

สปอร์ต หรือเป็นรถท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อ A รุ่น AB ราคารถยนต์ 800,000 
บาท เป็นรถน าเขา้จากต่างประเทศ ให้จัดกลุ่มรถยนต์ในกลุม่ท่ี 3 เป็นต้น 

รถยนต์สปอร์ต หมายถึง รถยนต์  2 ประตู ซึ่งอาจมีเบาะหลังหรือไม่มีก็ได้ และเป็นรถท่ีมี
การติดตั้งเครื่องยนต์มีแรงขับเคลื่อนสูง และมีช่วงล่างค่อนข้างกระด้างเพื่อการเกาะถนนท่ีดี เช่น รถยนต์ยี่ห้อ
นิสสัน สกายลาย เป็นต้น 

กลุ่มรถยนต์ใช้ส าหรับ รถรหัส 110 120 (เฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น) 
  (5) อายุรถยนต์ 

อายุรถยนต์เป็นตัวแปรความเสี่ยงภัยท่ีใช้ค านวณเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจากอายุ
การใช้งาน ซึ่งจะมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนการนับอายุรถยนต์ให้นับปีท่ีจดทะเบียนรถยนต์ 
ถึงปีท่ียื่นค าขอเอาประกันภัย  

อายุรถยนต์ใช้ส าหรับรถทุกรหัส ยกเว้นรถรหัส  801 (รถยนต์ป้ายแดง) 
(6) จ านวนเงินเอาประกันภัย 

คือ จ านวนเงินเอาประกันภัยของตัวรถคันที่เอาประกันภัย  อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้ตาม
ตารางอัตราฯ  แยกตามประเภทรถยนต์ 

จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางอัตราฯ ให้ใช้อัตราของจ านวนเงินเอา   
ประกันภัยท่ีสูงกว่า 

จ านวนเงินเอาประกันภัยให้รวมถึง อุปกรณ์ ส่วนควบ เครื่องตกแต่งรถ และอุปกรณ์เพิ่ม
พิเศษ เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ เป็นต้น (ถ้ามี) 

(7) อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 
หมายถึง อุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับรถยนต์บางประเภท ซึ่งท าให้ความเสี่ยงภัยในการใช้รถ

เพิ่มขึ้น และมีผลท าให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic) หรือ 
รถยนต์บรรทุกท่ีมีเครื่องท าความเย็น ฯลฯ 

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษใช้ส าหรับรถรหัส 320 รหัส 340 รหัส 420 รหัส 520 และรหัส 54026 
 ตารางท่ี 3 อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มความคุ้มครอง  

หมายถึง เบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับการเพิ่มจ านวนเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีเกิน
กว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดพื้นฐาน  การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส าหรับบุคคลภายนอก ต้องเพิ่ม
ตามขั้นท่ีก าหนดในตารางอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครอง ท้ังนี้สามารถเพิ่มจ านวนเงินความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกได้ 2 ความคุ้มครอง คือ   

                                                           
26 ค าสั่งที่ 2/2554 เร่ือง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจส าหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส 420)      
สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 หน้า 1 
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- ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือ
มรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย  (บจ.) 

-   ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ทส.) 
 ตารางท่ี 4 อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

หมายถึง เบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความคุ้มครองท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์               
ประกันภัยรถยนต์ ประกอบด้วย 

การประกนัภยัอบุติั  ตสุ่วนบคุค  
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ

คันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายแสดงความคุ้มครอง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ตารางท่ีก าหนด 

การประกนัภยัค่ารกัษาพยาบา  
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคัน

เอาประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายแสดงความคุ้มครอง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางท่ี
ก าหนด  

การประกนัตวัผู้ขบัข   
ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา  ซึ่งบริษัทต้องจัดท า

เอกสารแนบท้ายแสดงความคุ้มครอง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางท่ีก าหนด  
 

10. ส่วน  แ ะส่วน พิ ม บ ย้ประกนัภยัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ในการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบีย้ประกันภัย หรือส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย

จากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้  
10.1 การประกันภัยกลุ่ม หมายถึง 

  10.1.1 การท่ีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป จะได้รับ
ส่วนลดจ านวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน หลังจากท่ีหักส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส าหรับความ
เสียหายส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

ก) ต้องมีประกันภัยพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกันให้ส่วนลดเฉพาะคัน
ท่ี 3 และคันต่อๆ ไป 

ข) รถยนต์เช่าซื้อจะใหส้่วนลดกลุ่มไม่ได้ นอกจากผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลคนเดียวกัน และ
ได้เอาประกันภัยรถยนต์ 3 คันขึ้นไป 

ค) รถจักรยานยนต์ให้ส่วนลดกลุ่มได้ตามจ านวนคันของรถจักรยานยนต์เท่านั้น ห้าม
นับรวมจักรยานยนต์กับรถยนต์อ่ืนๆเข้าเป็นกลุ่ม 

  10.1.2 การท่ีผู้เอาประกันภัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
หน่วยงานเดียวกัน ท าประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจ านวน 10% ของเบี้ยประกันภัย
รับผิดชอบเองแล้ว โดยรถจักรยานยนต์ให้ส่วนลดกลุ่มได้ตามจ านวนคันของรถจักรยานยนต์เท่านั้น ห้ามนับรวม
รถจักรยานยนต์กับรถยนต์อื่นๆเข้าเป็นกลุ่ม 
  10.1.3 การท่ีผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกนัของผู้เอาประกันภัย มีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทรวมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป บริษัทอาจให้ส่วนลด
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ได้ไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน หลังจากท่ีหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับความเสียหายส่วน
แรกท่ีผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว โดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกับ 10.1.2 

10.2 อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี และอัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี 
อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี คือ อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยในการต่อ

อายุการเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีท่ีเอาประกันภัยท่ีผ่านมาไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่ าสินไหม
ทดแทน  

อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี คือ  อัตราส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัย ใน
การต่ออายุการเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีท่ีเอาประกันภัยท่ีผ่านมามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิด
จากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีจ านวนเงินรวมกันเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย 

ก) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ให้ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญ
หายและไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  

 ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นล าดับขั้น  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก 

ขั้นที่ 2  30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 

ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
 ขั้นที่ 4   50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
 ท้ังนี้  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีต่ออายุเท่านั้น 
 ค าว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ซึ่งมีผลท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการ
เรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย  ดังนี้ 

(ก)  ลดลงหนึ่งล าดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของ
รถยนต์คันเอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
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 (ข)  ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คัน
เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท  หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่  2 ครั้งขึ้นไป 
รวมกันมีจ านวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 

 (2) กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการ
ประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะน าความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

ข) การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ให้ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย
และไฟไหม้ และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  

 ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท  และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ระหว่างปีที่เอาประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 
ขั้นที่ 2  30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 3  40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 4  50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปี

กรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถ
แจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิม เช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หาก
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความ
ประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว 
ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 

10.3 ความเสียหายส่วนแรก 
 ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายท่ีผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบเอง แบ่งเป็น 

ก) ค่าเสียหายส่วนแรก ท่ีเกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย โดยอาจ
ตกลงให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หรือ
ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะต้องลดเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
 (1) ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 

- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
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- ส่วนท่ีเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรก 

 (2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 
- 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
- ส่วนท่ีเกิน 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 20% ของจ านวนเงินความ

เสียหายส่วนแรก 
 (3) ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

- 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วน
แรก 

- ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจ านวนเงินความ
เสียหายส่วนแรก 

ข) ความเสียหายส่วนแรก เนื่องจากผู้เอาประกันภัยผิดสัญญา เช่น รถยนต์คันเอาประกันภัย
ไปเกิดความเสียหาย ในขณะที่มีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลท่ีระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ เป็นต้น 

ค) ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับกรณีท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้     
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  จ านวน 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิด
จากการชนหรือคว่ า หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ เป็นต้น   

10.4 ส่วนลดอื่น 
 ส่วนลดอื่น ให้จ ากัดเฉพาะส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ก) ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ไม่ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย 

หรือนายหน้าประกันวินาศภัย  บริษัทจะต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 

 ข) ในกรณีรถยนต์ท่ีท าประกันภัย เป็นรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง 
ลักษณะการใช้ส่วนบุคคล  ซึ่งท าประกันภัยประเภท 1  บริษัทอาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้
ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ท่ีท าประกันภัยนั้นเป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี  

 

11.  งื อนไขอื นๆ 
11.1 การช าระเบี้ยประกันภัย 

ก)   กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
 การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้

ได้รับมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระท าของบุคคล
หรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

ข)  ห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ 
11.2  การหยุดใช้รถยนต์ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทได้โดยมี

เง่ือนไข ดังนี้ 
ก) ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน  
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ข) ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใช้รถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1)   ระหว่างท าการซ่อมแซม 
(2) หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน 

11.3 การเปลี่ยนรถยนต์ 
การเอารถยนต์คันอื่นมาเปลี่ยนแทนรถยนต์คันเอาประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงต้องคิดเบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน 
11.4 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ดังต่อไปนี้ 
ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่

น้อยกว่า 30 วัน  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ  ใน
กรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรม์   
ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

ข) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้ 

ค) กรณีท่ีเป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจ านวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย
รายวัน 

11.5 รถยนต์เช่าซื้อ 
การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่     

ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้าย ร .ย 24 ห้ามให้
ส่วนลดกลุ่มส าหรับรถยนต์เช่าซื้อ นอกจากผู้เช่าซื้อคนเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 3 คันขึ้นไป 

11.6 อาณาเขตท่ีคุ้มครอง 

อัตราเบี้ยประกันภัยท่ีก าหนดไว้เป็นอัตราส าหรับการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทย    
การขยายเพื่อคุ้มครองการใช้รถยนต์ในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์  เวียดนาม และ /หรือ      
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ท าได้โดยคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี (Gross 
Annual Premium) แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี (Gross Annual Premium) 

11.7  การประกันภัยไม่เต็มปี 

การรับประกันภัยไม่เต็มปี ต้องค านวณเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น        
ดังต่อไปนี้ 

 อตัรา บ ย้ประกนัภยัระยะสัน้ 
จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

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 
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จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

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 
90-99 38 210-219 69 330-339 95 

100-109 41 220-229 71 340-349 97 
110-119 43 230-239 73 350-359 99 

    360-366 100 
ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยกลุ่มและเป็นการเพิ่มจ านวนรถยนต์นั้น ต้องใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน 

11.8 การรับประกันภัยรถยนต์ที่มีอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 
 บริษัทต้องระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในช่องแบบตัวถังว่า “อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ” 
12. การแก้ไข ป   ยนแป ง 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลดความคุ้มครอง บริษัท
จะต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายระบุข้อความตามประเภทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบท่ีก าหนด 

รายการแก้ไข เปลี่ยนแปลงมีท้ังสิ้น  30 แบบ ดังนี้      
 ร.ย. 01 การประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล  

 ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยเพิ่ม ส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่ง
บริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุชื่อเอกสาร  “ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล” และแนบเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
 ร.ย. 02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 

 ผู้เอาประกันภัยสามารถเอาประกันภัยเพิ่ม ส าหรับการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลคุ้มครอง        
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุชื่อ
เอกสาร  “ร.ย. 02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล”  
 ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี ่

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ให้บริษัทจัดท าเอกสาร    
แนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบุชื่อเอกสาร  “ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่”   
 ร.ย. 04 การขยายอาณาเขต 
 ร.ย. 05 การขยายระยะเวลาประกันภัย 

 ร.ย. 06 การประกันภัยการค้ารถยนต์ (ป้ายแดง) 
 กรณีผู้เอาประกันภัยเอาประกันภัยรถส าหรับการค้ารถยนต์  บริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้าย

โดยระบุหมายเลขทะเบียนป้ายแดง ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนท่ีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิใช้ในการค้ารถยนต์ตาม
กฎหมาย  

 ร.ย. 07 การประกันภัยการค้ารถยนต์ (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ) 
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 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ค้ารถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์ เอาประกันภัยส าหรับการค้ารถยนต์      
(ผู้ขับขี่ระบุชื่อ) บริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายระบุชื่อผู้ขับขี่รถท่ีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์      
ประกันภัย 
 ร.ย. 08 การเพิ่มความคุ้มครอง 
 ร.ย. 09 การเพิ่มจ านวนรถยนต์ท่ีเอาประกันภัย 
 ร.ย. 10 การลดจ านวนรถยนตท่ี์เอาประกันภัย 
 ร.ย. 11 การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 ร.ย. 12 การเลิกความคุ้มครอง 
 ร.ย. 13 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 
 ร.ย. 14 การก าหนดความเสียหายส่วนแรก 
 ร.ย. 15 การหยุดใช้รถยนต ์

 กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้งหยุดการใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนตามข้อ 11.2 บริษัท
ต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายระบุวันเริ่มหยุดการใช้รถคันเอาประกันภัย  
 ร.ย. 16 การเริ่มใช้รถยนต์หลงัวันแจ้งหยุดการใช้ 

 กรณี ท่ีผู้ เอาประกันภัยเริ่มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดการใช้รถยนต์  บริษัทต้องจัดท า
เอกสารแนบท้ายระบุวันท่ีเริ่มคุ้มครองใหม่ และคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในระหว่างท่ีหยุดใช้
รถยนต์ตามข้อ 11.2 
 ร.ย. 17 การแก้รายการรถยนต์ 
 ร.ย. 18 การแก้ไขอัตราเบี้ยประกันภัย 
 ร.ย. 19 การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย 
 ร.ย. 20 การเปลี่ยนจ านวนเงินจ ากัดความรบัผิด 
 ร.ย. 21 การเปลี่ยนจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 ร.ย. 22 การเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต์ 
 ร.ย. 23 การเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันภัย ชื่อ ท่ีอยู่ อาชีพ 
 ร.ย. 24 การจ่ายค่าสนิไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 

 ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญหาย หรือความ
เสียหายท่ีไม่อาจซ่อมได้ส าหรับรถคันเอาประกันภัย  ซึ่งได้มีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ได้ โดยบริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 

 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

ต้องคิดเบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเว้นแต่การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอา
ประกันภัย  ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
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ยี่ ห้อรถ รุ่นรถ ยี่ ห้อรถ รุ่นรถ ยี่ ห้อรถ รุ่นรถ ยี่ ห้อรถ รุ่นรถ ยี่ ห้อรถ รุ่นรถ

ASTON MARTIN ALFA ROMEO CHEVROLET ZAFIRA MAZDA 323 DAIHATSU MIRA

BENTLEY AUDI DAIHATSU GRAN MITSUBISHI CHAMP HONDA CITY

CADILLAC BMW TERIOS TOYOTA COROLLA MAZDA FAMILIA

CHEVROLET CHRYSLER FIAT SPORT RIDER NISSAN NV

DAIMLER CITROEN FORD SUNNY

FERRARI HOLDEN HONDA ACCORD TOYOTA CKD. SUZUKI CARRIBIAN

HONDA LEGEND ISUZU TROOPER CIVIC NISSAN CKD. TOYOTA SOLUNA

NSX JEEP CHEROKEE CRV MITSUBISHI CKD.

ODYSSEY LAND ROVER HYUNDAI

PRELUDE LEXUS ISUZU CAMEO

JAGUAR MAGSO RODEO

MASERATI MAZDA MX5 VEGA

MG MERCEDES-BENZ VERTEX

NISSAN PRESIDENT MITSUBISHI PAJERO KIA

INFINITTY OPEL CALIBRA MAZDA 121

PORSCHE OMAGA 626

ROLLS-ROYCE VECTRA ASTINA

TOYOTA SUPRA PEUGEOT CRONOS

ROVER LANTIS

HONDA CBU. SAAB MITSUBISHI GALANT

TOYOTA CELICA NISSAN CEFIRO

CROWN PRIMERA

LAND CRUISER 200SX

RAV 4 121

VOLKSWAGEN OPEL ASTRA

VOLVO CORSA

PROTON SEGA

MAZDA CBU. SEAT

TOYOTA CBU. SUBARU IMPREZA

NISSAN CBU. LEGACY

MITSUBISHI CBU. SUZUKI ESTEEM

VITARA

TOYOTA CAMRY

CORONA

STARLET

MAZDA CKD.               หมายเหตุ

HONDA CKD.  CKD. หมายถึง รถทีผ่ลิตภายในประเทศ

 CBU. หมายถึง รถน าเข้าจากต่างประเทศ

ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์ (เฉพาะรถยนต์น่ัง รหัส 110 120 เทา่น้ัน)

กลุ่มที ่5กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง  ร สั 110 120   
 

ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน    

  กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 12,000 5,000 3,000 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 7,600 3,000 2,200 

 

ตารางที ่2   อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเส่ียงภยั  

ลักษณะการใช้รถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
การใช้ส่วนบุคคล 100% 100% 100% 

การใช้เพื่อการพาณิชย ์ 105% 105% 105% 

    

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 2000 CC. 112% 87% 87% 

เกินกว่า 2000 CC. 100% 100% 100% 

    

อายุผู้ขับขี ่ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ไม่ระบชุื่อผู้ขับขี ่ 100% 100% 100% 
อายุ 18 ถึง 24 ปี 95% 95% 95% 
อายุ 25 ถึง 35 ปี 90% 90% 90% 
อายุ 36 ถึง 50 ปี 85% 85% 85% 
อายุเกิน 50 ปี 80% 80% 80% 

    

อายุรถยนต์27 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
อายุรถยนต ์1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต ์2  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต ์3ปี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต ์4  ปี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต ์5  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต ์6  ปี 116% 100% 100% 
อายุรถยนต ์7  ปี 120% 100% 100% 
อายุรถยนต ์8  ปี 124% 100% 100% 
อายุรถยนต ์9  ปี 125% 100% 100% 
อายุรถยนต ์10  ปี 126% 100% 100% 

อายุรถยนต ์ เกิน 10  ปี 127% 100% 100% 

                                                           
27 ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2548 หน้า  2 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 100% 101% 100% 
70,000  บาท 100% 102% 100% 
80,000  บาท 100% 103% 100% 
90,000  บาท 100% 104% 100% 
100,000  บาท 100% 105% 100% 
110,000  บาท 102% 106% 100% 
120,000  บาท 104% 107% 100% 
130,000  บาท 106% 108% 100% 
140,000  บาท 108% 109% 100% 
150,000  บาท 110% 110% 100% 
160,000  บาท 112% 111% 100% 
170,000  บาท 114% 112% 100% 
180,000  บาท 116% 113% 100% 
190,000  บาท 118% 114% 100% 
200,000  บาท 120% 115% 100% 
210,000  บาท 123% 116% 100% 
220,000  บาท 126% 117% 100% 
230,000  บาท 129% 118% 100% 
240,000  บาท 132% 119% 100% 
250,000  บาท 135% 120% 100% 
260,000  บาท 138% 121% 100% 
270,000  บาท 141% 122% 100% 
280,000  บาท 144% 123% 100% 
290,000  บาท 147% 124% 100% 
300,000  บาท 150% 125% 100% 
310,000  บาท 153% 126% 100% 
320,000  บาท 156% 127% 100% 
330,000  บาท 159% 128% 100% 
340,000  บาท 162% 129% 100% 
350,000  บาท 165% 130% 100% 
360,000  บาท 168% 131% 100% 
370,000  บาท 171% 132% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง  ร สั 110 120  ) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

710,000  บาท 252% 166% 100% 
720,000  บาท 254% 167% 100% 
730,000  บาท 256% 168% 100% 
740,000  บาท 258% 169% 100% 
750,000  บาท 260% 170% 100% 
760,000  บาท 262% 171% 100% 
770,000  บาท 264% 172% 100% 
780,000  บาท 266% 173% 100% 
790,000  บาท 268% 174% 100% 
800,000  บาท 270% 175% 100% 
810,000  บาท 272% 176% 100% 
820,000  บาท 274% 177% 100% 
830,000  บาท 276% 178% 100% 
840,000  บาท 278% 179% 100% 
850,000  บาท 280% 180% 100% 
860,000  บาท 282% 181% 100% 
870,000  บาท 284% 182% 100% 
880,000  บาท 286% 183% 100% 
890,000  บาท 288% 184% 100% 
900,000  บาท 290% 185% 100% 
910,000  บาท 292% 186% 100% 
920,000  บาท 294% 187% 100% 
930,000  บาท 296% 188% 100% 
940,000  บาท 298% 189% 100% 
950,000  บาท 300% 190% 100% 
960,000  บาท 302% 191% 100% 
970,000  บาท 304% 192% 100% 
980,000  บาท 306% 193% 100% 
990,000  บาท 308% 194% 100% 

1,000,000  บาท 310% 195% 100% 
1,050,000  บาท 321% 200% 100% 
1,100,000  บาท 332% 205% 100% 
1,150,000  บาท 343% 210% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
3,700,000  บาท 710% 465% 100% 
3,800,000  บาท 720% 475% 100% 
3,900,000  บาท 730% 485% 100% 
4,000,000  บาท 740% 495% 100% 
4,200,000  บาท 756% 515% 100% 
4,400,000  บาท 772% 535% 100% 
4,600,000  บาท 788% 555% 100% 
4,800,000  บาท 804% 575% 100% 
5,000,000  บาท 820% 595% 100% 
5,200,000  บาท 836% 615% 100% 
5,400,000  บาท 852% 635% 100% 
5,600,000  บาท 868% 655% 100% 
5,800,000  บาท 884% 675% 100% 
6,000,000  บาท 900% 695% 100% 
6,500,000  บาท 940% 745% 100% 
7,000,000  บาท 980% 795% 100% 
7,500,000  บาท 1020% 845% 100% 
8,000,000  บาท 1060% 895% 100% 
8,500,000  บาท 1100% 945% 100% 
9,000,000  บาท 1140% 995% 100% 
9,500,000  บาท 1180% 1045% 100% 
10,000,000  บาท 1220% 1095% 100% 
10,500,000  บาท 1260% 1145% 100% 
11,000,000  บาท 1300% 1195% 100% 
11,500,000  บาท 1340% 1245% 100% 
12,000,000  บาท 1380% 1295% 100% 
12,500,000  บาท 1420% 1345% 100% 
13,000,000  บาท 1460% 1395% 100% 
13,500,000  บาท 1500% 1445% 100% 
14,000,000  บาท 1540% 1495% 100% 
14,500,000  บาท 1580% 1545% 100% 
15,000,000  บาท 1620% 1595% 100% 
15,500,000  บาท 1660% 1645% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
16,000,000  บาท 1700% 1695% 100% 
16,500,000  บาท 1740% 1745% 100% 
17,000,000  บาท 1780% 1795% 100% 
17,500,000  บาท 1820% 1845% 100% 
18,000,000  บาท 1860% 1895% 100% 
18,500,000  บาท 1900% 1945% 100% 
19,000,000  บาท 1940% 1995% 100% 
19,500,000  บาท 1980% 2045% 100% 
20,000,000  บาท 2020% 2095% 100% 
20,500,000  บาท 2060% 2145% 100% 
21,000,000  บาท 2100% 2195% 100% 
21,500,000  บาท 2140% 2245% 100% 
22,000,000  บาท 2180% 2295% 100% 
22,500,000  บาท 2220% 2345% 100% 
23,000,000  บาท 2260% 2395% 100% 
23,500,000  บาท 2300% 2445% 100% 
24,000,000  บาท 2340% 2495% 100% 
24,500,000  บาท 2380% 2545% 100% 
25,000,000  บาท 2420% 2595% 100% 
25,500,000  บาท 2460% 2645% 100% 
26,000,000  บาท 2500% 2695% 100% 
26,500,000  บาท 2540% 2745% 100% 
27,000,000  บาท 2580% 2795% 100% 
27,500,000  บาท 2620% 2845% 100% 
28,000,000  บาท 2660% 2895% 100% 
28,500,000  บาท 2700% 2945% 100% 
29,000,000  บาท 2740% 2995% 100% 
29,500,000  บาท 2780% 3045% 100% 
30,000,000  บาท 2820% 3095% 100% 
31,000,000  บาท 2900% 3195% 100% 
32,000,000  บาท 2980% 3295% 100% 
33,000,000  บาท 3060% 3395% 100% 
35,000,000  บาท 3220% 3595% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
36,000,000  บาท 3300% 3695% 100% 
37,000,000  บาท 3380% 3795% 100% 
38,000,000  บาท 3460% 3895% 100% 
39,000,000  บาท 3540% 3995% 100% 
40,000,000  บาท 3620% 4095% 100% 
41,000,000  บาท 3700% 4195% 100% 
42,000,000  บาท 3780% 4295% 100% 
43,000,000  บาท 3860% 4395% 100% 
44,000,000  บาท 3940% 4495% 100% 
45,000,000  บาท 4020% 4595% 100% 
46,000,000  บาท 4100% 4695% 100% 
47,000,000  บาท 4180% 4795% 100% 
48,000,000  บาท 4260% 4895% 100% 
49,000,000  บาท 4340% 4995% 100% 
50,000,000  บาท 4420% 5095% 100% 
51,000,000  บาท 4500% 5195% 100% 
52,000,000  บาท 4580% 5295% 100% 
53,000,000  บาท 4660% 5395% 100% 
54,000,000  บาท 4740% 5495% 100% 
55,000,000  บาท 4820% 5595% 100% 
56,000,000  บาท 4900% 5695% 100% 
57,000,000  บาท 4980% 5795% 100% 
58,000,000  บาท 5060% 5895% 100% 
59,000,000  บาท 5140% 5995% 100% 
60,000,000  บาท 5220% 6095% 100% 

 
กลุ่มรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
กลุ่มที่ 1 140% 100% 100% 
กลุ่มที่ 2 120% 100% 100% 
กลุ่มที่ 3 110% 100% 100% 
กลุ่มที่ 4 105% 100% 100% 
กลุ่มที่ 5 100% 100% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 
 

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง   
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0050 150,000 1.0045 20 ล้าน 1.0030 
600,000 1.0060 200,000 1.0055 UNLIMITED 1.0050 
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     
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 

200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0243 150,000 1.0120 20 ล้าน 1.0070 
600,000 1.0330 200,000 1.0210 UNLIMITED 1.0100 
800,000 1.0420 250,000 1.0270   

1,000,000 1.0510 300,000 1.0312   
1,500,000 1.0549 400,000 1.0618   
2,000,000 1.0591 500,000 1.0822   
2,500,000 1.0711 750,000 1.1074   
3,000,000 1.0753 1,000,000 1.1224   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์: รถยนตนั์  ง (ร สั 110 120) 

 
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
3,500,000 1.0795 1,250,000 1.1368   
4,000,000 1.0837 1,500,000 1.1518   
4,500,000 1.0885 2,000,000 1.1662   
5,000,000 1.0924 UNLIMITED 1.1900   
6,000,000 1.0960     
7,000,000 1.0996     
8,000,000 1.1032     
9,000,000 1.1068     
10,000,000 1.1107     
UNLIMITED 1.1400     

 

ตารางที ่4   อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย    

          4.1  การประกันภัยอุบตัิเหตุส่วนบคุคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 
การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1.2. และ 3  รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4. 
ผู้ขับขี ่  3บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย1,000บาท   50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท  
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง  1.50บาท ตอ่จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000บาท   30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท  

          4.2  การประกันภัยค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน    
ก.  ส าหรับรถรหัส  110      
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 12 19 25 28 29 30 

       
ข.  ส าหรับรถรหัส  120        
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 50 90 110 120 130 135 

       

          4.3  การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03)     
                 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230  
 

ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน   
 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 16,000 9,000 6,000 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 12,000 6,000 3,000 

    
ตารางที่ 2   อัตราเบีย้ประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย  

ลักษณะการใช้รถยนต ์ กรมธรรมป์ระกนัภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
การใช้ส่วนบุคคล 100% 100% 100% 

การใช้เพื่อการพาณิชย ์ 120% 140% 160% 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 140% 170% 220% 

    
ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 20 ที่นั่ง 88% 85% 80% 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 40 ที่นั่ง 100% 100% 100% 

เกินกว่า 40 ที่นั่ง 129% 160% 180% 
    

อายุผู้ขับขี ่ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ไม่ระบชุื่อผู้ขับขี ่ 100% 100% 100% 
อายุ 18 ถึง 24 ปี 95% 95% 95% 
อายุ 25 ถึง 35 ป ี 90% 90% 90% 
อายุ 36 ถึง 50 ปี 85% 85% 85% 
อายุเกิน 50 ปี 80% 80% 80% 

    
อายุรถยนต์28 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 101% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3ปี 103% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 107% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 104% 100% 100% 

                                                           
28 ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2548 หน้า 2 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230) 

 

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 94% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 92% 100% 100% 

อายุรถยนต์ เกิน 10  ปี 84% 100% 100% 
    

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 100% 102% 100% 
70,000  บาท 100% 104% 100% 
80,000  บาท 100% 106% 100% 
90,000  บาท 100% 108% 100% 
100,000  บาท 100% 110% 100% 
110,000  บาท 102% 112% 100% 
120,000  บาท 104% 114% 100% 
130,000  บาท 106% 116% 100% 
140,000  บาท 108% 118% 100% 
150,000  บาท 110% 120% 100% 
160,000  บาท 112% 121% 100% 
170,000  บาท 114% 122% 100% 
180,000  บาท 116% 123% 100% 
190,000  บาท 118% 124% 100% 
200,000  บาท 120% 125% 100% 
210,000  บาท 122% 126% 100% 
220,000  บาท 124% 127% 100% 
230,000  บาท 126% 128% 100% 
240,000  บาท 128% 129% 100% 
250,000  บาท 130% 130% 100% 
260,000  บาท 132% 131% 100% 
270,000  บาท 134% 132% 100% 
280,000  บาท 136% 133% 100% 
290,000  บาท 138% 134% 100% 
300,000  บาท 140% 135% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230  

 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกนัภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230   
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
640,000  บาท 208% 169% 100% 
650,000  บาท 210% 170% 100% 
660,000  บาท 212% 171% 100% 
670,000  บาท 214% 172% 100% 
680,000  บาท 216% 173% 100% 
690,000  บาท 218% 174% 100% 
700,000  บาท 220% 175% 100% 
710,000  บาท 222% 176% 100% 
720,000  บาท 224% 177% 100% 
730,000  บาท 226% 178% 100% 
740,000  บาท 228% 179% 100% 
750,000  บาท 230% 180% 100% 
760,000  บาท 232% 181% 100% 
770,000  บาท 234% 182% 100% 
780,000  บาท 236% 183% 100% 
790,000  บาท 238% 184% 100% 
800,000  บาท 240% 185% 100% 
810,000  บาท 242% 186% 100% 
820,000  บาท 244% 187% 100% 
830,000  บาท 246% 188% 100% 
840,000  บาท 248% 189% 100% 
850,000  บาท 250% 190% 100% 
860,000  บาท 252% 191% 100% 
870,000  บาท 254% 192% 100% 
880,000  บาท 256% 193% 100% 
890,000  บาท 258% 194% 100% 
900,000  บาท 260% 195% 100% 
910,000  บาท 262% 196% 100% 
920,000  บาท 264% 197% 100% 
930,000  บาท 266% 198% 100% 
940,000  บาท 268% 199% 100% 
950,000  บาท 270% 200% 100% 
960,000  บาท 272% 201% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230   
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
970,000  บาท 274% 202% 100% 
980,000  บาท 276% 203% 100% 
990,000  บาท 278% 204% 100% 
1,000,000  บาท 280% 205% 100% 
1,050,000  บาท 287% 210% 100% 
1,100,000  บาท 294% 215% 100% 
1,150,000  บาท 301% 220% 100% 
1,200,000  บาท 308% 225% 100% 
1,250,000  บาท 315% 230% 100% 
1,300,000  บาท 322% 235% 100% 
1,350,000  บาท 329% 240% 100% 
1,400,000  บาท 336% 245% 100% 
1,450,000  บาท 343% 250% 100% 
1,500,000  บาท 350% 255% 100% 
1,550,000  บาท 357% 260% 100% 
1,600,000  บาท 364% 265% 100% 
1,650,000  บาท 371% 270% 100% 
1,700,000  บาท 378% 275% 100% 
1,750,000  บาท 385% 280% 100% 
1,800,000  บาท 392% 285% 100% 
1,850,000  บาท 399% 290% 100% 
1,900,000  บาท 406% 295% 100% 
1,950,000  บาท 413% 300% 100% 
2,000,000  บาท 420% 305% 100% 
2,100,000  บาท 434% 325% 100% 
2,200,000  บาท 448% 345% 100% 
2,300,000  บาท 462% 365% 100% 
2,400,000  บาท 476% 385% 100% 
2,500,000  บาท 490% 405% 100% 
2,600,000  บาท 504% 425% 100% 
2,700,000  บาท 518% 445% 100% 
2,800,000  บาท 532% 465% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
2,900,000  บาท 546% 485% 100% 
3,000,000  บาท 560% 505% 100% 
3,100,000  บาท 574% 525% 100% 
3,200,000  บาท 588% 545% 100% 
3,300,000  บาท 602% 565% 100% 
3,400,000  บาท 616% 585% 100% 
3,500,000  บาท 630% 605% 100% 
3,600,000  บาท 644% 625% 100% 
3,700,000  บาท 658% 645% 100% 
3,800,000  บาท 672% 665% 100% 
3,900,000  บาท 686% 685% 100% 
4,000,000  บาท 700% 705% 100% 
4,200,000  บาท 728% 745% 100% 
4,400,000  บาท 756% 785% 100% 
4,600,000  บาท 784% 825% 100% 
4,800,000  บาท 812% 865% 100% 
5,000,000  บาท 840% 905% 100% 
5,200,000  บาท 868% 945% 100% 
5,400,000  บาท 896% 985% 100% 
5,600,000  บาท 924% 1025% 100% 
5,800,000  บาท 952% 1065% 100% 
6,000,000  บาท 980% 1105% 100% 
6,500,000  บาท 1050% 1205% 100% 
7,000,000  บาท 1120% 1305% 100% 
7,500,000  บาท 1190% 1405% 100% 
8,000,000  บาท 1260% 1505% 100% 
8,500,000  บาท 1330% 1605% 100% 
9,000,000  บาท 1400% 1705% 100% 
9,500,000  บาท 1470% 1805% 100% 
10,000,000  บาท 1540% 1905% 100% 



248 

 
 
 

 

ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230  

    

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 
ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 

200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0050 150,000 1 0045 20 ล้าน 1 0030 
600,000 1 0060 200,000 1 0055 UNLIMITED 1 0050 
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     

      
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 1738 150,000 1 0020 20 ล้าน 1 0070 
600,000 1 2515 200,000 1 0040 UNLIMITED 1 0100 
800,000 1 3293 250,000 1 0056   
1,000,000 1 4070 300,000 1 0081   
1,500,000 1 4806 400,000 1 0220   
2,000,000 1 5543 500,000 1 0296   
2,500,000 1 6172 750,000 1 0411   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ ยสาร  ร สั 210 220 230) 

ประกันภัยประเภท 2 และ 3 
ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 

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     

   
ตารางที่ 4   อัตราเบีย้ประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

      4 1  การประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย  01): อัตราเบีย้ประกันภัยไม่เกิน  
การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1 ,2  และ 3 รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4  
ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1 50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 
    

4 2  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร ย  02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน  
ก  ส าหรับรถรหัส 210      

จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 30 50 70 85 100 105 
            ข  ส าหรับรถรหัส  220  230      
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 50 90 110 120 130 135 

       
 4 3  การคุม้ครองการประกันตวัผู้ขับขี่ (ร ย  03)    

                        อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   
 

 

 

 

 



250 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 
ตารางที ่1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 17,000 9,000 6,500 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 13,000 6,000 3,500 

    
ตารางที ่2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย  

ลักษณะการใช้รถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
การใช้เพื่อการพาณิชย ์ 100% 100% 100% 

การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ 127% 142% 150% 
    

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 4 ตัน 92% 89% 85% 
เกิน 4 ตัน ถึง 12 ตัน 100% 100% 100% 

เกิน 12 ตัน 116% 136% 150% 
    

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกนัภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
อายุรถยนต ์1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต ์2  ปี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต ์3ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต ์4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต ์5  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต ์6  ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต ์7  ปี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต ์8  ปี 104% 100% 100% 
อายุรถยนต ์9  ปี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต ์10  ปี 98% 100% 100% 

อายุรถยนต์เกิน 10  ปี 95% 100% 100% 
    

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 100% 101% 100% 
70,000  บาท 100% 102% 100% 
80,000  บาท 100% 103% 100% 
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

90,000  บาท 100% 104% 100% 
100,000  บาท 100% 105% 100% 
110,000  บาท 102% 106% 100% 
120,000  บาท 104% 107% 100% 
130,000  บาท 106% 108% 100% 
140,000  บาท 108% 109% 100% 
150,000  บาท 110% 110% 100% 
160,000  บาท 112% 111% 100% 
170,000  บาท 114% 112% 100% 
180,000  บาท 116% 113% 100% 
190,000  บาท 118% 114% 100% 
200,000  บาท 120% 115% 100% 
210,000  บาท 122% 116% 100% 
220,000  บาท 124% 117% 100% 
230,000  บาท 126% 118% 100% 
240,000  บาท 128% 119% 100% 
250,000  บาท 130% 120% 100% 
260,000  บาท 132% 121% 100% 
270,000  บาท 134% 122% 100% 
280,000  บาท 136% 123% 100% 
290,000  บาท 138% 124% 100% 
300,000  บาท 140% 125% 100% 
310,000  บาท 142% 126% 100% 
320,000  บาท 144% 127% 100% 
330,000  บาท 146% 128% 100% 
340,000  บาท 148% 129% 100% 
350,000  บาท 150% 130% 100% 
360,000  บาท 152% 131% 100% 
370,000  บาท 154% 132% 100% 
380,000  บาท 156% 133% 100% 
390,000  บาท 158% 134% 100% 
400,000  บาท 160% 135% 100% 
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

410,000  บาท 162% 136% 100% 
420,000  บาท 164% 137% 100% 
430,000  บาท 166% 138% 100% 
440,000  บาท 168% 139% 100% 
450,000  บาท 170% 140% 100% 
460,000  บาท 172% 141% 100% 
470,000  บาท 174% 142% 100% 
480,000  บาท 176% 143% 100% 
490,000  บาท 178% 144% 100% 
500,000  บาท 180% 145% 100% 
510,000  บาท 182% 146% 100% 
520,000  บาท 184% 147% 100% 
530,000  บาท 186% 148% 100% 
540,000  บาท 188% 149% 100% 
550,000  บาท 190% 150% 100% 
560,000  บาท 192% 151% 100% 
570,000  บาท 194% 152% 100% 
580,000  บาท 196% 153% 100% 
590,000  บาท 198% 154% 100% 
600,000  บาท 200% 155% 100% 
610,000  บาท 202% 156% 100% 
620,000  บาท 204% 157% 100% 
630,000  บาท 206% 158% 100% 
640,000  บาท 208% 159% 100% 
650,000  บาท 210% 160% 100% 
660,000  บาท 212% 161% 100% 
670,000  บาท 214% 162% 100% 
680,000  บาท 216% 163% 100% 
690,000  บาท 218% 164% 100% 
700,000  บาท 220% 165% 100% 
710,000  บาท 222% 166% 100% 
720,000  บาท 224% 167% 100% 
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

730,000  บาท 226% 168% 100% 
740,000  บาท 228% 169% 100% 
750,000  บาท 230% 170% 100% 
760,000  บาท 232% 171% 100% 
770,000  บาท 234% 172% 100% 
780,000  บาท 236% 173% 100% 
790,000  บาท 238% 174% 100% 
800,000  บาท 240% 175% 100% 
810,000  บาท 242% 176% 100% 
820,000  บาท 244% 177% 100% 
830,000  บาท 246% 178% 100% 
840,000  บาท 248% 179% 100% 
850,000  บาท 250% 180% 100% 
860,000  บาท 252% 181% 100% 
870,000  บาท 254% 182% 100% 
880,000  บาท 256% 183% 100% 
890,000  บาท 258% 184% 100% 
900,000  บาท 260% 185% 100% 
910,000  บาท 262% 186% 100% 
920,000  บาท 264% 187% 100% 
930,000  บาท 266% 188% 100% 
940,000  บาท 268% 189% 100% 
950,000  บาท 270% 190% 100% 
960,000  บาท 272% 191% 100% 
970,000  บาท 274% 192% 100% 
980,000  บาท 276% 193% 100% 
990,000  บาท 278% 194% 100% 

1,000,000  บาท 280% 195% 100% 
1,050,000  บาท 288% 200% 100% 
1,100,000  บาท 296% 205% 100% 
1,150,000  บาท 304% 210% 100% 
1,200,000  บาท 312% 215% 100% 
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

1,250,000  บาท 320% 220% 100% 
1,300,000  บาท 328% 225% 100% 
1,350,000  บาท 336% 230% 100% 
1,400,000  บาท 344% 235% 100% 
1,450,000  บาท 352% 240% 100% 
1,500,000  บาท 360% 245% 100% 
1,550,000  บาท 368% 250% 100% 
1,600,000  บาท 376% 255% 100% 
1,650,000  บาท 384% 260% 100% 
1,700,000  บาท 392% 265% 100% 
1,750,000  บาท 400% 270% 100% 
1,800,000  บาท 408% 275% 100% 
1,850,000  บาท 416% 280% 100% 
1,900,000  บาท 424% 285% 100% 
1,950,000  บาท 432% 290% 100% 
2,000,000  บาท 440% 295% 100% 
2,100,000  บาท 452% 305% 100% 
2,200,000  บาท 464% 315% 100% 
2,300,000  บาท 476% 325% 100% 
2,400,000  บาท 488% 335% 100% 
2,500,000  บาท 500% 345% 100% 
2,600,000  บาท 512% 355% 100% 
2,700,000  บาท 524% 365% 100% 
2,800,000  บาท 536% 375% 100% 
2,900,000  บาท 548% 385% 100% 
3,000,000  บาท 560% 395% 100% 
3,100,000  บาท 572% 405% 100% 
3,200,000  บาท 584% 415% 100% 
3,300,000  บาท 596% 425% 100% 
3,400,000  บาท 608% 435% 100% 
3,500,000  บาท 620% 445% 100% 
3,600,000  บาท 632% 455% 100% 
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

3,700,000  บาท 644% 465% 100% 
3,800,000  บาท 656% 475% 100% 
3,900,000  บาท 668% 485% 100% 
4,000,000  บาท 680% 495% 100% 
4,200,000  บาท 704% 515% 100% 
4,400,000  บาท 728% 535% 100% 
4,600,000  บาท 752% 555% 100% 
4,800,000  บาท 776% 575% 100% 
5,000,000  บาท 800% 595% 100% 
5,200,000  บาท 824% 615% 100% 
5,400,000  บาท 848% 635% 100% 
5,600,000  บาท 872% 655% 100% 
5,800,000  บาท 896% 675% 100% 
6,000,000  บาท 920% 695% 100% 
6,500,000  บาท 980% 745% 100% 
7,000,000  บาท 1040% 795% 100% 
7,500,000  บาท 1100% 845% 100% 
8,000,000  บาท 1160% 895% 100% 
8,500,000  บาท 1220% 945% 100% 
9,000,000  บาท 1280% 995% 100% 
9,500,000  บาท 1340% 1045% 100% 
10,000,000  บาท 1400% 1095% 100% 

    
 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 110% 115% 120% 
 

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง     
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0050 150,000 1.0045 20 ล้าน 1.0030 
600,000 1.0060 200,000 1.0055 UNLIMITED 1.0050 
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 

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     

      
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0251 150,000 1.0080 20 ล้าน 1.0070 
600,000 1.0343 200,000 1.0095 UNLIMITED 1.0100 
800,000 1.0436 250,000 1.0110   

1,000,000 1.0529 300,000 1.0124   
1,500,000 1.0589 400,000 1.0138   
2,000,000 1.0649 500,000 1.0152   
2,500,000 1.0780 750,000 1.0178   
3,000,000 1.1280 1,000,000 1.0204   
3,500,000 1.2030 1,250,000 1.0230   
4,000,000 1.2780 1,500,000 1.0256   
4,500,000 1.3530 2,000,000 1.0286   
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ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตบ์รร ุก  ร สั 320 340) 
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 

5,000,000 1.4280 UNLIMITED 1.0400   
6,000,000 1.5780     
7,000,000 1.7280     
8,000,000 1.8780     
9,000,000 2.0280     
10,000,000 2.1780     
UNLIMITED 2.4780     

 

ตารางที ่4   อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย     
          4.1  การประกันภัยอุบตัิเหตุส่วนบคุคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 
การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1.  2. และ 3  รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4. 
ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาทต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาทต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 
          4.2  การประกันภัยค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน    
     ส าหรับรถรหัส  320  340       
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000  
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่คน 50 90 110 120 130 135  
        
          4.3การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03)      
                อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



258 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420)                                                                                                
ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน29  

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 31,000 21,000 17,500 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 23,000 14,000 10,000 

 

   

ตารางที่ 2   อัตราเบีย้ประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย  
ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกนัภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 8 ตัน 89% 89% 85% 
เกิน 8 ตัน 100% 100% 100% 

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 110% 115% 120% 
    

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 110% 100% 100% 

อายุรถยนต์เกิน 10  ปี 110% 100% 100% 
    

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 100% 100% 100% 
70,000  บาท 100% 100% 100% 
80,000  บาท 100% 100% 100% 
90,000  บาท 100% 100% 100% 
100,000  บาท 100% 100% 100% 
110,000  บาท 101% 101% 100% 
120,000  บาท 102% 102% 100% 
130,000  บาท 103% 103% 100% 

                                                           
29 ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเตมิพกิัดอัตราเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ และตารางอัตราเบีย้ประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจส าหรับ
รถยนต์ลากจูง (รหสั 420) สั่ง ณ วันท่ี 14 มกราคม 2554 หน้า 1 และ หน้า 2 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420                                                                                                 
  
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

140,000  บาท 104% 104% 100% 
150,000  บาท 105% 105% 100% 
160,000  บาท 106% 106% 100% 
170,000  บาท 107% 107% 100% 
180,000  บาท 108% 108% 100% 
190,000  บาท 109% 109% 100% 
200,000  บาท 110% 110% 100% 
210,000  บาท 111% 111% 100% 
220,000  บาท 112% 112% 100% 
230,000  บาท 113% 113% 100% 
240,000  บาท 114% 114% 100% 
250,000  บาท 115% 115% 100% 
260,000  บาท 116% 116% 100% 
270,000  บาท 117% 117% 100% 
280,000  บาท 118% 118% 100% 
290,000  บาท 119% 119% 100% 
300,000  บาท 120% 120% 100% 
310,000  บาท 121% 121% 100% 
320,000  บาท 122% 122% 100% 
330,000  บาท 123% 123% 100% 
340,000  บาท 124% 124% 100% 
350,000  บาท 125% 125% 100% 
360,000  บาท 126% 126% 100% 
370,000  บาท 127% 127% 100% 
380,000  บาท 128% 128% 100% 
390,000  บาท 129% 129% 100% 
400,000  บาท 130% 130% 100% 
410,000  บาท 131% 131% 100% 
420,000  บาท 132% 132% 100% 
430,000  บาท 133% 133% 100% 
440,000  บาท 134% 134% 100% 
450,000  บาท 135% 135% 100% 
460,000  บาท 136% 136% 100% 
470,000  บาท 137% 137% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420)                                                                                                
  
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

480,000  บาท 138% 138% 100% 
490,000  บาท 139% 139% 100% 
500,000  บาท 140% 140% 100% 
510,000  บาท 141% 141% 100% 
520,000  บาท 142% 142% 100% 
530,000  บาท 143% 143% 100% 
540,000  บาท 144% 144% 100% 
550,000  บาท 145% 145% 100% 
560,000  บาท 146% 146% 100% 
570,000  บาท 147% 147% 100% 
580,000  บาท 148% 148% 100% 
590,000  บาท 149% 149% 100% 
600,000  บาท 150% 150% 100% 
610,000  บาท 151% 151% 100% 
620,000  บาท 152% 152% 100% 
630,000  บาท 153% 153% 100% 
640,000  บาท 154% 154% 100% 
650,000  บาท 155% 155% 100% 
660,000  บาท 156% 156% 100% 
670,000  บาท 157% 157% 100% 
680,000  บาท 158% 158% 100% 
690,000  บาท 159% 159% 100% 
700,000  บาท 160% 160% 100% 
710,000  บาท 161% 161% 100% 
720,000  บาท 162% 162% 100% 
730,000  บาท 163% 163% 100% 
740,000  บาท 164% 164% 100% 
750,000  บาท 165% 165% 100% 
760,000  บาท 166% 166% 100% 
770,000  บาท 167% 167% 100% 
780,000  บาท 168% 168% 100% 
790,000  บาท 169% 169% 100% 
800,000  บาท 170% 170% 100% 
810,000  บาท 171% 171% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420                                                                                                 
  
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

820,000  บาท 172% 172% 100% 
830,000  บาท 173% 173% 100% 
840,000  บาท 174% 174% 100% 
850,000  บาท 175% 175% 100% 
860,000  บาท 176% 176% 100% 
870,000  บาท 177% 177% 100% 
880,000  บาท 178% 178% 100% 
890,000  บาท 179% 179% 100% 
900,000  บาท 180% 180% 100% 
910,000  บาท 181% 181% 100% 
920,000  บาท 182% 182% 100% 
930,000  บาท 183% 183% 100% 
940,000  บาท 184% 184% 100% 
950,000  บาท 185% 185% 100% 
960,000  บาท 186% 186% 100% 
970,000  บาท 187% 187% 100% 
980,000  บาท 188% 188% 100% 
990,000  บาท 189% 189% 100% 
1,000,000  บาท 190% 190% 100% 
1,050,000  บาท 195% 193% 100% 
1,100,000  บาท 200% 196% 100% 
1,150,000  บาท 205% 199% 100% 
1,200,000  บาท 210% 202% 100% 
1,250,000  บาท 215% 205% 100% 
1,300,000  บาท 220% 208% 100% 
1,350,000  บาท 225% 211% 100% 
1,400,000  บาท 230% 214% 100% 
1,450,000  บาท 235% 217% 100% 
1,500,000  บาท 240% 220% 100% 
1,550,000  บาท 245% 223% 100% 
1,600,000  บาท 250% 226% 100% 
1,650,000  บาท 255% 229% 100% 
1,700,000  บาท 260% 232% 100% 
1,750,000  บาท 265% 235% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420                                                                                                 
  
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

1,800,000  บาท 270% 238% 100% 
1,850,000  บาท 275% 241% 100% 
1,900,000  บาท 280% 244% 100% 
1,950,000  บาท 285% 247% 100% 
2,000,000  บาท 290% 250% 100% 
2,100,000  บาท 298% 255% 100% 
2,200,000  บาท 306% 260% 100% 
2,300,000  บาท 314% 265% 100% 
2,400,000  บาท 322% 270% 100% 
2,500,000  บาท 330% 275% 100% 
2,600,000  บาท 338% 280% 100% 
2,700,000  บาท 346% 285% 100% 
2,800,000  บาท 354% 290% 100% 
2,900,000  บาท 362% 295% 100% 
3,000,000  บาท 370% 300% 100% 
3,100,000  บาท 378% 305% 100% 
3,200,000  บาท 386% 310% 100% 
3,300,000  บาท 394% 315% 100% 
3,400,000  บาท 402% 320% 100% 
3,500,000  บาท 410% 325% 100% 
3,600,000  บาท 418% 330% 100% 
3,700,000  บาท 426% 335% 100% 
3,800,000  บาท 434% 340% 100% 
3,900,000  บาท 442% 345% 100% 
4,000,000  บาท 450% 350% 100% 
4,200,000  บาท 466% 360% 100% 
4,400,000  บาท 482% 370% 100% 
4,600,000  บาท 498% 380% 100% 
4,800,000  บาท 514% 390% 100% 
5,000,000  บาท 530% 400% 100% 
5,200,000  บาท 546% 410% 100% 
5,400,000  บาท 562% 420% 100% 
5,600,000  บาท 578% 430% 100% 
5,800,000  บาท 594% 440% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420)                                                                                                
  
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

6,000,000  บาท 610% 450% 100% 
6,500,000  บาท 650% 475% 100% 
7,000,000  บาท 690% 500% 100% 
7,500,000  บาท 730% 525% 100% 
8,000,000  บาท 770% 550% 100% 
8,500,000  บาท 810% 575% 100% 
9,000,000  บาท 850% 600% 100% 
9,500,000  บาท 890% 625% 100% 
10,000,000  บาท 930% 650% 100% 

 

ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0370 150,000 1 0045 20 ล้าน 1 0030 
600,000 1 0542 200,000 1 0055 UNLIMITED 1 0050 
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     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนต ์ากจงู  ร สั 420)                                                                                                

      
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0331 150,000 1 0001 20 ล้าน 1 0070 
600,000 1 0486 200,000 1 0001 UNLIMITED 1 0100 
800,000 1 0641 250,000 1 0002   
1,000,000 1 0796 300,000 1 0003   
1,500,000 1 0927 400,000 1 0005   
2,000,000 1 1058 500,000 1 0007   
2,500,000 1 1181 750,000 1 0011   
3,000,000 1 1264 1,000,000 1 0020   
3,500,000 1 1347 1,250,000 1 0021   
4,000,000 1 1430 1,500,000 1 0023   
4,500,000 1 1513 2,000,000 1 0024   
5,000,000 1 1596 UNLIMITED 1 0026   
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   อัตราเบีย้ประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

          4 1  การประกนัภัยอุบตัิเหตุส่วนบคุคล (ร ย  01): อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 
การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1   2  และ 3   รวมกัน การคุ้มครองข้อ 4  
ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย1,000 บาท 50 บาทต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100 บาท 
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1 50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100บาท 
 
          4 2  การประกันภยัค่ารกัษาพยาบาล (ร ย  02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน  
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภยั/ต่อหนึ่งคน 50 90 110 120 130 135 

   
          4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี่ (ร ย 03) 
             อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0 5% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540) 
ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

  

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 18,000 10,000 7,000 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 13,000 7,000 4,000 

    

ตารางที่ 2   อัตราเบีย้ประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย  
ลักษณะการใช้รถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
การใช้เพื่อการพาณิชย ์ 100% 100% 100% 

การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ 116% 114% 127% 
    

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 30 ตัน 100% 100% 100% 

เกิน 30 ตัน 100% 100% 100% 
    

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3 ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 100% 100% 100% 

อายุรถยนต์เกิน 10  ปี 100% 100% 100% 
    

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 102% 101% 100% 
70,000  บาท 104% 102% 100% 
80,000  บาท 106% 103% 100% 
90,000  บาท 108% 104% 100% 
140,000  บาท 118% 109% 100% 
150,000  บาท 120% 110% 100% 
160,000  บาท 122% 111% 100% 
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    ตารางอตัรา บ ้ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
    ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540  

 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540  
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540  
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540  
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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 อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 
ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 

200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0126 150,000 1 0045 20 ล้าน 1 0030 
600,000 1 0178 200,000 1 0055 UNLIMITED 1 0050 
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     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพ่วง   ร สั 520 540  
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 
ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 

200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0438 150,000 1 0160 20 ล้าน 1 0070 
600,000 1 0615 200,000 1 0190 UNLIMITED 1 0100 
800,000 1 0793 250,000 1 0220   
1,000,000 1 0970 300,000 1 0248   
1,500,000 1 1145 400,000 1 0276   
2,000,000 1 1319 500,000 1 0304   
2,500,000 1 1444 750,000 1 0356   
3,000,000 1 1509 1,000,000 1 0408   
3,500,000 1 1574 1,250,000 1 0460   
4,000,000 1 1639 1,500,000 1 0512   
4,500,000 1 1704 2,000,000 1 0572   
5,000,000 1 1769 UNLIMITED 1 0632   
6,000,000 1 1874     
7,000,000 1 1980     
8,000,000 1 2086     
9,000,000 1 2192     
10,000,000 1 2298     
UNLIMITED 1 2510     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 

ตารางที ่1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน   
 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 2,500 1,400 1,100 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 1,500 1,200 900 
ตารางที ่2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย  

ลักษณะการใช้รถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
การใช้ส่วนบุคคล 100% 100% 100% 

การใช้เพื่อการพาณิชย ์ 136% 141% 150% 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 136% 141% 150% 

    
ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

ต่ ากว่า หรือเท่ากบั 110 C.C. 86% 92% 90% 
เกิน 110 C.C. 100% 100% 100% 

    
อายุผู้ขับขี ่ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

ไม่ระบชุื่อผู้ขับขี ่ 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% 

    
อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อายุรถยนต ์1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต ์2  ปี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต ์3ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต ์4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต ์5  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต ์6  ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต ์7  ปี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต ์8  ปี 104% 100% 100% 
อายุรถยนต ์9  ปี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต ์10  ปี 98% 100% 100% 

อายุรถยนต์เกิน 10  ปี 95% 100% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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% 

 

ตารางที ่3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0100 150,000 1.0090 20 ล้าน 1.0030 
600,000 1.0120 200,000 1.0110 UNLIMITED 1.0050 
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   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 

3,500,000 1.0260 1,250,000 1.0230   
4,000,000 1.0280 1,500,000 1.0240   
4,500,000 1.0300 2,000,000 1.0250   
5,000,000 1.0310 UNLIMITED 1.0260   
6,000,000 1.0320     
7,000,000 1.0330     
8,000,000 1.0340     
9,000,000 1.0350     
10,000,000 1.0360     
UNLIMITED 1.0370     

 
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.1000 150,000 1.0800 20 ล้าน 1.0070 
600,000 1.1150 200,000 1.0950 UNLIMITED 1.0100 
800,000 1.1300 250,000 1.1100   

1,000,000 1.1450 300,000 1.1240   
1,500,000 1.1750 400,000 1.1380   
2,000,000 1.2050 500,000 1.1520   
2,500,000 1.2350 750,000 1.1780   
3,000,000 1.2650 1,000,000 1.2040   
3,500,000 1.2950 1,250,000 1.2300   
4,000,000 1.3200 1,500,000 1.2560   
4,500,000 1.3450 2,000,000 1.2860   
5,000,000 1.3700 UNLIMITED 1.3160   
6,000,000 1.4100     
7,000,000 1.4500     
8,000,000 1.4900     
9,000,000 1.5200     
10,000,000 1.5500     
UNLIMITED 1.5800     



278 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถจกัรยานยนต ์  (ร สั 610 620 630)                                                                                     
 
ตารางที ่4   อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย   

             4.1  การประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01): อัตราเบี้ยประกันภยัไม่เกิน   
การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3  รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4. 

ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100 บาท 
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์100 บาท 
 
             4.2  การประกันภัยคา่รักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 
  ส าหรับรถรหัส  610  620 630  
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 120 170 210 240 260 270 

   
            4.3  การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03) 
            อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตนั์  งรบัจา้งสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 
ตารางที ่1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน   
   กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 21,600 10,000 7,000 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 14,400 7,000 4,000 

 

ตารางที ่2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย  
ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

ต่ ากว่า 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 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
อายุรถยนต ์1  ปี 100% 100% 100%  
อายุรถยนต ์2  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต ์3ปี 132% 100% 100% 
อายุรถยนต ์4  ปี 126% 100% 100% 
อายุรถยนต ์5  ปี 126% 100% 100% 
อายุรถยนต ์6  ปี 124% 100% 100% 
อายุรถยนต ์7  ปี 123% 100% 100% 
อายุรถยนต ์8  ปี 112% 100% 100% 
อายุรถยนต ์9  ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต ์10  ปี 106% 100% 100% 

อายุรถยนต์เกิน 10  ปี 86% 100% 100% 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 102% 101% 100% 
70,000  บาท 104% 102% 100% 
80,000  บาท 106% 103% 100% 
90,000  บาท 108% 104% 100% 
100,000  บาท 110% 105% 100% 
110,000  บาท 112% 106% 100% 
120,000  บาท 114% 107% 100% 

                                                           
30 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 18/2548 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเตมิพักดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 หน้า 3 



280 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกนัภัยประเภท 3 

130,000  บาท 116% 108% 100% 
140,000  บาท 118% 109% 100% 
150,000  บาท 120% 110% 100% 
160,000  บาท 122% 111% 100% 
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 152% 126% 100% 
320,000  บาท 154% 127% 100% 
330,000  บาท 156% 128% 100% 
340,000  บาท 158% 129% 100% 
350,000  บาท 160% 130% 100% 
360,000  บาท 162% 131% 100% 
370,000  บาท 164% 132% 100% 
380,000  บาท 166% 133% 100% 
390,000  บาท 168% 134% 100% 
400,000  บาท 170% 135% 100% 
410,000  บาท 172% 136% 100% 
420,000  บาท 174% 137% 100% 
430,000  บาท 176% 138% 100% 
440,000  บาท 178% 139% 100% 

 



281 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

450,000  บาท 180% 140% 100% 
460,000  บาท 182% 141% 100% 
470,000  บาท 184% 142% 100% 
480,000  บาท 186% 143% 100% 
490,000  บาท 188% 144% 100% 
500,000  บาท 190% 145% 100% 
510,000  บาท 191% 146% 100% 
520,000  บาท 192% 147% 100% 
530,000  บาท 193% 148% 100% 
540,000  บาท 194% 149% 100% 
550,000  บาท 195% 150% 100% 
560,000  บาท 196% 151% 100% 
570,000  บาท 197% 152% 100% 
580,000  บาท 198% 153% 100% 
590,000  บาท 199% 154% 100% 
600,000  บาท 200% 155% 100% 
610,000  บาท 201% 156% 100% 
620,000  บาท 202% 157% 100% 
630,000  บาท 203% 158% 100% 
640,000  บาท 204% 159% 100% 
650,000  บาท 205% 160% 100% 
660,000  บาท 206% 161% 100% 
670,000  บาท 207% 162% 100% 
680,000  บาท 208% 163% 100% 
690,000  บาท 209% 164% 100% 
700,000  บาท 210% 165% 100% 
710,000  บาท 211% 166% 100% 
720,000  บาท 212% 167% 100% 
730,000  บาท 213% 168% 100% 
740,000  บาท 214% 169% 100% 
750,000  บาท 215% 170% 100% 
760,000  บาท 216% 171% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

770,000  บาท 217% 172% 100% 
780,000  บาท 218% 173% 100% 
790,000  บาท 219% 174% 100% 
800,000  บาท 220% 175% 100% 
810,000  บาท 221% 176% 100% 
820,000  บาท 222% 177% 100% 
830,000  บาท 223% 178% 100% 
840,000  บาท 224% 179% 100% 
850,000  บาท 225% 180% 100% 
860,000  บาท 226% 181% 100% 
870,000  บาท 227% 182% 100% 
880,000  บาท 228% 183% 100% 
890,000  บาท 229% 184% 100% 
900,000  บาท 230% 185% 100% 
910,000  บาท 231% 186% 100% 
920,000  บาท 232% 187% 100% 
930,000  บาท 233% 188% 100% 
940,000  บาท 234% 189% 100% 
950,000  บาท 235% 190% 100% 
960,000  บาท 236% 191% 100% 
970,000  บาท 237% 192% 100% 
980,000  บาท 238% 193% 100% 
990,000  บาท 239% 194% 100% 

1,000,000  บาท 240% 195% 100% 
1,050,000  บาท 245% 200% 100% 
1,100,000  บาท 250% 205% 100% 
1,150,000  บาท 255% 210% 100% 
1,200,000  บาท 260% 215% 100% 
1,250,000  บาท 265% 220% 100% 
1,300,000  บาท 270% 225% 100% 
1,350,000  บาท 275% 230% 100% 
1,400,000  บาท 280% 235% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

1,450,000  บาท 285% 240% 100% 
1,500,000  บาท 290% 245% 100% 
1,550,000  บาท 295% 250% 100% 
1,600,000  บาท 300% 255% 100% 
1,650,000  บาท 305% 260% 100% 
1,700,000  บาท 310% 265% 100% 
1,750,000  บาท 315% 270% 100% 
1,800,000  บาท 320% 275% 100% 
1,850,000  บาท 325% 280% 100% 
1,900,000  บาท 330% 285% 100% 
1,950,000  บาท 335% 290% 100% 
2,000,000  บาท 340% 295% 100% 
2,100,000  บาท 350% 305% 100% 
2,200,000  บาท 360% 315% 100% 
2,300,000  บาท 370% 325% 100% 
2,400,000  บาท 380% 335% 100% 
2,500,000  บาท 390% 345% 100% 
2,600,000  บาท 400% 355% 100% 
2,700,000  บาท 410% 365% 100% 
2,800,000  บาท 420% 375% 100% 
2,900,000  บาท 430% 385% 100% 
3,000,000  บาท 440% 395% 100% 
3,100,000  บาท 450% 405% 100% 
3,200,000  บาท 460% 415% 100% 
3,300,000  บาท 470% 425% 100% 
3,400,000  บาท 480% 435% 100% 
3,500,000  บาท 490% 445% 100% 
3,600,000  บาท 500% 455% 100% 
3,700,000  บาท 510% 465% 100% 
3,800,000  บาท 520% 475% 100% 
3,900,000  บาท 530% 485% 100% 
4,000,000  บาท 540% 495% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

4,200,000  บาท 560% 515% 100% 
4,400,000  บาท 580% 535% 100% 
4,600,000  บาท 600% 555% 100% 
4,800,000  บาท 620% 575% 100% 
5,000,000  บาท 640% 595% 100% 
5,200,000  บาท 660% 615% 100% 
5,400,000  บาท 680% 635% 100% 
5,600,000  บาท 700% 655% 100% 
5,800,000  บาท 720% 675% 100% 
6,000,000  บาท 740% 695% 100% 
6,500,000  บาท 790% 745% 100% 
7,000,000  บาท 840% 795% 100% 
7,500,000  บาท 890% 845% 100% 
8,000,000  บาท 940% 895% 100% 
8,500,000  บาท 990% 945% 100% 
9,000,000  บาท 1040% 995% 100% 
9,500,000  บาท 1090% 1045% 100% 
10,000,000  บาท 1140% 1095% 100% 

    
ตารางที ่3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง     

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง  

200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000  
400,000 1.0020 150,000 1.0018 20 ล้าน 1.0030  
600,000 1.0024 200,000 1.0022 UNLIMITED 1.0050  
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    
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง  

4,000,000 1.0056 1,500,000 1.0048    
4,500,000 1.0060 2,000,000 1.0050    
5,000,000 1.0062 UNLIMITED 1.0052    
6,000,000 1.0064      
7,000,000 1.0066      
8,000,000 1.0068      
9,000,000 1.0070      
10,000,000 1.0072      
UNLIMITED 1.0074     

      
กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0256 150,000 1.0032 20 ล้าน 1.0070 
600,000 1.0348 200,000 1.0029 UNLIMITED 1.0100 
800,000 1.0440 250,000 1.0050   

1,000,000 1.0532 300,000 1.0072   
1,500,000 1.0628 400,000 1.0125   
2,000,000 1.0723 500,000 1.0128   
2,500,000 1.0825 750,000 1.0169   
3,000,000 1.0860 1,000,000 1.0205   
3,500,000 1.0894 1,250,000 1.0234   
4,000,000 1.0928 1,500,000 1.0263   
4,500,000 1.0963 2,000,000 1.0292   
5,000,000 1.0997 UNLIMITED 1.0350   
6,000,000 1.1043     
7,000,000 1.1090     
8,000,000 1.1136     
9,000,000 1.1182     
10,000,000 1.1228     
UNLIMITED 1.1320     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถยนตนั์  งรบัจ้างสาธารณะ  (ร สั 730)                                                                             
 
ตารางที ่4   อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย   

          4.1  การประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน  
การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1.,2. และ 3 รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4. 
ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

    
          4.2   การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 
     ส าหรับรถรหัส  730      
จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 50 90 110 120 130 135 

        
          4.3 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี ่(ร.ย. 03)       
                 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 
ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 10,300 3,800 2,600 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 9,100 3,400 2,300 

 

ตารางที่ 2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 103% 103% 100% 
70,000  บาท 105% 106% 100% 
80,000  บาท 108% 109% 100% 
90,000  บาท 111% 112% 100% 
100,000  บาท 113% 114% 100% 
110,000  บาท 116% 117% 100% 
120,000  บาท 119% 120% 100% 
130,000  บาท 121% 123% 100% 
140,000  บาท 124% 126% 100% 
150,000  บาท 127% 129% 100% 
160,000  บาท 129% 132% 100% 
170,000  บาท 132% 135% 100% 
180,000  บาท 135% 138% 100% 
190,000  บาท 137% 140% 100% 
200,000  บาท 140% 143% 100% 
210,000  บาท 143% 146% 100% 
220,000  บาท 146% 149% 100% 
230,000  บาท 148% 152% 100% 
240,000  บาท  151% 155% 100% 
250,000  บาท 154% 158% 100% 
260,000  บาท 156% 161% 100% 
270,000  บาท 159% 163% 100% 
280,000  บาท 162% 166% 100% 
290,000  บาท 164% 169% 100% 
300,000  บาท 167% 172% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

310,000  บาท 170% 175% 100% 
320,000  บาท 172% 178% 100% 
330,000  บาท 175% 181% 100% 
340,000  บาท 178% 184% 100% 
350,000  บาท 180% 187% 100% 
360,000  บาท 183% 189% 100% 
370,000  บาท 186% 192% 100% 
380,000  บาท 188% 195% 100% 
390,000  บาท 191% 198% 100% 
400,000  บาท 194% 201% 100% 
410,000  บาท 196% 204% 100% 
420,000  บาท 199% 207% 100% 
430,000  บาท 202% 210% 100% 
440,000  บาท 204% 213% 100% 
450,000  บาท 207% 215% 100% 
460,000  บาท 210% 218% 100% 
470,000  บาท 212% 221% 100% 
480,000  บาท 215% 224% 100% 
490,000  บาท 218% 227% 100% 
500,000  บาท 220% 230% 100% 
510,000  บาท 223% 233% 100% 
520,000  บาท 226% 236% 100% 
530,000  บาท 228% 239% 100% 
540,000  บาท 231% 241% 100% 
550,000  บาท 234% 244% 100% 
560,000  บาท 237% 247% 100% 
570,000  บาท 239% 250% 100% 
580,000  บาท 242% 253% 100% 
590,000  บาท 245% 256% 100% 
600,000  บาท 247% 259% 100% 
610,000  บาท 250% 262% 100% 
620,000  บาท 253% 265% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

630,000  บาท 255% 267% 100% 
640,000  บาท 258% 270% 100% 
650,000  บาท 261% 273% 100% 
660,000  บาท 263% 276% 100% 
670,000  บาท 266% 279% 100% 
680,000  บาท 269% 282% 100% 
690,000  บาท 271% 285% 100% 
700,000  บาท 274% 288% 100% 
710,000  บาท 277% 290% 100% 
720,000  บาท 279% 293% 100% 
730,000  บาท 282% 296% 100% 
740,000  บาท 285% 299% 100% 
750,000  บาท 287% 302% 100% 
760,000  บาท 290% 305% 100% 
770,000  บาท 293% 308% 100% 
780,000  บาท 295% 311% 100% 
790,000  บาท 298% 314% 100% 
800,000  บาท 301% 316% 100% 
810,000  บาท 303% 319% 100% 
820,000  บาท 306% 322% 100% 
830,000  บาท 309% 325% 100% 
840,000  บาท 311% 328% 100% 
850,000  บาท 314% 331% 100% 
860,000  บาท 317% 334% 100% 
870,000  บาท 319% 337% 100% 
880,000  บาท 322% 340% 100% 
890,000  บาท 325% 342% 100% 
900,000  บาท 328% 345% 100% 
910,000  บาท 330% 348% 100% 
920,000  บาท 333% 351% 100% 
930,000  บาท 336% 354% 100% 
940,000  บาท 338% 357% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

950,000  บาท 341% 360% 100% 
960,000  บาท 344% 363% 100% 
970,000  บาท 346% 366% 100% 
980,000  บาท 349% 368% 100% 
990,000  บาท 352% 371% 100% 
1,000,000  บาท 354% 374% 100% 
1,050,000  บาท 368% 389% 100% 
1,100,000  บาท 381% 403% 100% 
1,150,000  บาท 394% 417% 100% 
1,200,000  บาท 408% 432% 100% 
1,250,000  บาท 421% 446% 100% 
1,300,000  บาท 435% 461% 100% 
1,350,000  บาท 448% 475% 100% 
1,400,000  บาท 461% 490% 100% 
1,450,000  บาท 475% 504% 100% 
1,500,000  บาท 488% 519% 100% 
1,550,000  บาท 502% 533% 100% 
1,600,000  บาท 515% 547% 100% 
1,650,000  บาท 528% 562% 100% 
1,700,000  บาท 542% 576% 100% 
1,750,000  บาท 555% 591% 100% 
1,800,000  บาท 568% 605% 100% 
1,850,000  บาท 582% 620% 100% 
1,900,000  บาท 595% 634% 100% 
1,950,000  บาท 609% 648% 100% 
2,000,000  บาท 622% 663% 100% 
2,100,000  บาท 649% 692% 100% 
2,200,000  บาท 675% 721% 100% 
2,300,000  บาท 702% 749% 100% 
2,400,000  บาท 729% 778% 100% 
2,500,000  บาท 756% 807% 100% 
2,600,000  บาท 783% 836% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

2,700,000  บาท 809% 865% 100% 
2,800,000  บาท 836% 894% 100% 
2,900,000  บาท 863% 923% 100% 
3,000,000  บาท 890% 951% 100% 
3,100,000  บาท 916% 980% 100% 
3,200,000  บาท 943% 1009% 100% 
3,300,000  บาท 970% 1038% 100% 
3,400,000  บาท 997% 1067% 100% 
3,500,000  บาท 1023% 1096% 100% 
3,600,000  บาท 1050% 1125% 100% 
3,700,000  บาท 1077% 1154% 100% 
3,800,000  บาท 1104% 1182% 100% 
3,900,000  บาท 1131% 1211% 100% 
4,000,000  บาท 1157% 1240% 100% 
4,200,000  บาท 1211% 1298% 100% 
4,400,000  บาท 1264% 1356% 100% 
4,600,000  บาท 1318% 1413% 100% 
4,800,000  บาท 1371% 1471% 100% 
5,000,000  บาท 1425% 1529% 100% 
5,200,000  บาท 1479% 1586% 100% 
5,400,000  บาท 1532% 1644% 100% 
5,600,000  บาท 1586% 1702% 100% 
5,800,000  บาท 1639% 1760% 100% 
6,000,000  บาท 1693% 1817% 100% 
6,500,000  บาท 1826% 1962% 100% 
7,000,000  บาท 1960% 2106% 100% 
7,500,000  บาท 2094% 2250% 100% 
8,000,000  บาท 2228% 2395% 100% 
8,500,000  บาท 2362% 2539% 100% 
9,000,000  บาท 2496% 2683% 100% 
9,500,000  บาท 2629% 2828% 100% 
10,000,000  บาท 2763% 2972% 100% 

  
 



292 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 
ตารางที่ 3 อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0100 150,000 1 0090 20 ล้าน 1 0030 
600,000 1 0120 200,000 1 0110 UNLIMITED 1 0050 
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   
3,500,000 1 0260 1,250,000 1 0230   
4,000,000 1 0280 1,500,000 1 0240   
4,500,000 1 0300 2,000,000 1 0250   
5,000,000 1 0310 UNLIMITED 1 0260   
6,000,000 1 0320     
7,000,000 1 0330     
8,000,000 1 0340     
9,000,000 1 0350     
10,000,000 1 0360     
UNLIMITED 1 0370     

 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.1000 150,000 1.0800 20 ล้าน 1.0070 

600,000 1.1150 200,000 1.0950 UNLIMITED 1.0100 
800,000 1 1300 250,000 1 1100   
1,000,000 1 1450 300,000 1 1240   
1,500,000 1 1750 400,000 1 1380   
2,000,000 1 2050 500,000 1 1520   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถยนตป้์ายแ ง  ร สั 801) 
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
2,500,000 1 2350 750,000 1 1780   
3,000,000 1 2650 1,000,000 1 2040   
3,500,000 1 2950 1,250,000 1 2300   
4,000,000 1 3200 1,500,000 1 2560   
4,500,000 1 3450 2,000,000 1 2860   
5,000,000 1 3700 UNLIMITED 1 3160   
6,000,000 1 4100     
7,000,000 1 4500     
8,000,000 1 4900     
9,000,000 1 5200     
10,000,000 1 5500     
UNLIMITED 1 5800     

 
ตารางที่ 4   อัตราเบีย้ประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

4.1  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย  01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 

การประกันภัยส าหรับ การคุม้ครอง ข้อ 1 ,2  และ 3 รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4  

ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ตอ่จ านวนเงนิทดแทนแตล่ะสัปดาห์ 100 บาท 
ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ตอ่จ านวนเงนิทดแทนแตล่ะสัปดาห์ 100 บาท 

4.2  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภยัไม่เกิน ส าหรับรถรหัส 801  

จ านวนเงินเอาประกันภัย 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) 

                อตัราเบี้ยประกันภยัเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 

ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 10,000 3,100 2,500 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 8,900 2,800 2,200 

 

ตารางที่ 2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย 

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 2000 C C  98% 99% 98% 

เกิน 2000 C C  100% 100% 100% 
 

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3 ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 104% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 98% 100% 100% 

อายุรถยนต์ เกิน 10  ปี 95% 100% 100% 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 102% 103% 100% 
70,000  บาท 105% 106% 100% 
80,000  บาท 107% 109% 100% 
90,000  บาท 110% 112% 100% 
100,000  บาท 112% 115% 100% 
110,000  บาท 115% 118% 100% 
120,000  บาท 117% 121% 100% 
130,000  บาท 120% 124% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

140,000  บาท 122% 127% 100% 
150,000  บาท 125% 130% 100% 
160,000  บาท 127% 133% 100% 
170,000  บาท 129% 136% 100% 
180,000  บาท 132% 139% 100% 
190,000  บาท 134% 142% 100% 
200,000  บาท 137% 145% 100% 
210,000  บาท 139% 149% 100% 
220,000  บาท 142% 152% 100% 
230,000  บาท 144% 155% 100% 
240,000  บาท  147% 158% 100% 
250,000  บาท 149% 161% 100% 
260,000  บาท 152% 164% 100% 
270,000  บาท 154% 167% 100% 
280,000  บาท 157% 170% 100% 
290,000  บาท 159% 173% 100% 
300,000  บาท 161% 176% 100% 
310,000  บาท 164% 179% 100% 
320,000  บาท 166% 182% 100% 
330,000  บาท 169% 185% 100% 
340,000  บาท 171% 188% 100% 
350,000  บาท 173% 191% 100% 
360,000  บาท 176% 194% 100% 
370,000  บาท 178% 197% 100% 
380,000  บาท 180% 200% 100% 
390,000  บาท 183% 203% 100% 
400,000  บาท 185% 206% 100% 
410,000  บาท 188% 209% 100% 
420,000  บาท 190% 212% 100% 
430,000  บาท 192% 215% 100% 
440,000  บาท 195% 218% 100% 
450,000  บาท 197% 221% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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 อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000     1 0000     100,000     1 0000   10 ล้าน  1 0000 

    400,000  1 0100     150,000  1 0090 20 ล้าน 1 0030 
    600,000  1 0120     200,000  1 0110 UNLIMITED  1 0050 
    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   
 3,500,000  1 0260  1,250,000  1 0230   
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
 4,000,000  1 0280  1,500,000  1 0240   
 4,500,000  1 0300  2,000,000  1 0250   
 5,000,000  1 0310 UNLIMITED  1 0260   
 6,000,000  1 0320     
 7,000,000  1 0330     
 8,000,000  1 0340     
 9,000,000  1 0350     
10,000,000  1 0360     

 UNLIMITED  1 0370     
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000         1 0000      100,000         1 0000   10 ล้าน          1 0000  

    400,000  1 1000     150,000  1 0800 20 ล้าน 1 0070 
    600,000  1 1150     200,000  1 0950 UNLIMITED  1 0100 
    800,000  1 1300     250,000  1 1100   
 1,000,000  1 1450     300,000  1 1240   
 1,500,000  1 175     400,000  1 1380   
 2,000,000  1 2050     500,000  1 1520   
 2,500,000  1 2350     750,000  1 1780   
 3,000,000  1 2650  1,000,000  1 2040   
 3,500,000  1 2950  1,250,000  1 2300   
 4,000,000  1 3200  1,500,000  1 2560   
 4,500,000  1 3450  2,000,000  1 2860   
 5,000,000  1 3700 UNLIMITED  1 3160   
 6,000,000  1 4100     
 7,000,000  1 4500     
 8,000,000  1 4900     
 9,000,000  1 5200     
10,000,000  1 5500     

 UNLIMITED  1 5800     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถพยาบา   (ร สั 802)                                                                                                  

 
ตารางที่ 4   อัตราเบีย้ประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย  01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 

การประกันภยัส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1  2  และ 3  รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4  

ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 

     ส าหรับรถรหัส  802  

จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 12 19 25 28 29 30 

4.3 การคุ้มครองการประกันตวัผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03)  

อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง  (ร สั 803)  
 

ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 11,600 3,700 2,900 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 10,300 3,300 2,600 

 

ตารางที่ 2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย 

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 12 ตัน 95% 96% 95% 

เกิน 12 ตัน 100% 100% 100% 
 

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 104% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 98% 100% 100% 

อายุรถยนต์ เกิน 10  ปี 95% 100% 100% 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง  (ร สั 803)  

 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
160,000  บาท 120% 126% 100% 
170,000  บาท 122% 128% 100% 
180,000  บาท 124% 130% 100% 
190,000  บาท 125% 133% 100% 
200,000  บาท 127% 135% 100% 
210,000  บาท 129% 137% 100% 
220,000  บาท 131% 140% 100% 
230,000  บาท 133% 142% 100% 
240,000  บาท  134% 144% 100% 
250,000  บาท 136% 147% 100% 
260,000  บาท 138% 149% 100% 
270,000  บาท 140% 151% 100% 
280,000  บาท 142% 154% 100% 
290,000  บาท 143% 156% 100% 
300,000  บาท 145% 158% 100% 
310,000  บาท 147% 161% 100% 
320,000  บาท 149% 163% 100% 
330,000  บาท 151% 165% 100% 
340,000  บาท 153% 168% 100% 
350,000  บาท 154% 170% 100% 
360,000  บาท 156% 173% 100% 
370,000  บาท 158% 175% 100% 
380,000  บาท 160% 177% 100% 
390,000  บาท 162% 180% 100% 
400,000  บาท 163% 182% 100% 
410,000  บาท 165% 184% 100% 
420,000  บาท 167% 187% 100% 
430,000  บาท 169% 189% 100% 
440,000  บาท 171% 191% 100% 
450,000  บาท 172% 194% 100% 

460,000  บาท 174% 196% 100% 

470,000  บาท 176% 198% 100% 

480,000  บาท 178% 201% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง  (ร สั 803)  

 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

490,000  บาท 180% 203% 100% 

500,000  บาท 182% 205% 100% 

510,000  บาท 183% 208% 100% 

520,000  บาท 185% 210% 100% 

530,000  บาท 187% 212% 100% 

540,000  บาท 189% 215% 100% 

550,000  บาท 191% 217% 100% 

560,000  บาท 192% 219% 100% 

570,000  บาท 194% 222% 100% 

580,000  บาท 196% 224% 100% 

590,000  บาท 198% 226% 100% 

600,000  บาท 200% 229% 100% 

610,000  บาท 201% 231% 100% 

620,000  บาท 203% 233% 100% 

630,000  บาท 205% 236% 100% 

640,000  บาท 207% 238% 100% 

650,000  บาท 209% 240% 100% 

660,000  บาท 211% 243% 100% 

670,000  บาท 212% 245% 100% 

680,000  บาท 214% 247% 100% 

690,000  บาท 216% 250% 100% 

700,000  บาท 218% 252% 100% 

710,000  บาท 220% 254% 100% 

720,000  บาท 221% 257% 100% 

730,000  บาท 223% 259% 100% 

740,000  บาท 225% 261% 100% 

750,000  บาท 227% 264% 100% 

760,000  บาท 229% 266% 100% 

770,000  บาท 230% 268% 100% 

780,000  บาท 232% 271% 100% 

790,000  บาท 234% 273% 100% 

800,000  บาท 236% 275% 100% 

810,000  บาท 238% 278% 100% 

820,000  บาท 240% 280% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง   ร สั 803)  
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

830,000  บาท 241% 282% 100% 

840,000  บาท 243% 285% 100% 

850,000  บาท 245% 287% 100% 

860,000  บาท 247% 289% 100% 

870,000  บาท 249% 292% 100% 

880,000  บาท 250% 294% 100% 

890,000  บาท 252% 296% 100% 

900,000  บาท 254% 299% 100% 

910,000  บาท 256% 301% 100% 

920,000  บาท 258% 304% 100% 

930,000  บาท 259% 306% 100% 

940,000  บาท 261% 308% 100% 

950,000  บาท 263% 311% 100% 

960,000  บาท 265% 313% 100% 

970,000  บาท 267% 315% 100% 

980,000  บาท 269% 318% 100% 

990,000  บาท 270% 320% 100% 

1,000,000  บาท 272% 322% 100% 

1,050,000  บาท 281% 334% 100% 

1,100,000  บาท 290% 346% 100% 

1,150,000  บาท 299% 357% 100% 

1,200,000  บาท 308% 369% 100% 

1,250,000  บาท 317% 381% 100% 

1,300,000  บาท 327% 392% 100% 

1,350,000  บาท 336% 404% 100% 

1,400,000  บาท 345% 416% 100% 

1,450,000  บาท 354% 427% 100% 

1,500,000  บาท 363% 439% 100% 

1,550,000  บาท 372% 451% 100% 

1,600,000  บาท 381% 463% 100% 

1,650,000  บาท 390% 474% 100% 

1,700,000  บาท 399% 486% 100% 

1,750,000  บาท 408% 498% 100% 

1,800,000  บาท 417% 509% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง  (ร สั 803)  

 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
1,850,000  บาท 426% 521% 100% 
1,900,000  บาท 435% 533% 100% 
1,950,000  บาท 444% 544% 100% 
2,000,000  บาท 453% 556% 100% 
2,100,000  บาท 472% 580% 100% 
2,200,000  บาท 490% 603% 100% 
2,300,000  บาท 508% 626% 100% 
2,400,000  บาท 526% 650% 100% 
2,500,000  บาท 544% 673% 100% 
2,600,000  บาท 562% 696% 100% 
2,700,000  บาท 580% 720% 100% 
2,800,000  บาท 598% 743% 100% 
2,900,000  บาท 616% 767% 100% 
3,000,000  บาท 635% 790% 100% 
3,100,000  บาท 653% 813% 100% 
3,200,000  บาท 671% 837% 100% 
3,300,000  บาท 689% 860% 100% 
3,400,000  บาท 707% 884% 100% 
3,500,000  บาท 725% 907% 100% 
3,600,000  บาท 743% 930% 100% 
3,700,000  บาท 761% 954% 100% 
3,800,000  บาท 780% 977% 100% 
3,900,000  บาท 798% 1001% 100% 
4,000,000  บาท 816% 1024% 100% 
4,200,000  บาท 852% 1071% 100% 
4,400,000  บาท 888% 1118% 100% 
4,600,000  บาท 925% 1164% 100% 
4,800,000  บาท 961% 1211% 100% 
5,000,000  บาท 997% 1258% 100% 
5,200,000  บาท 1033% 1305% 100% 
5,400,000  บาท 1070% 1351% 100% 
5,600,000  บาท 1106% 1398% 100% 
6,000,000  บาท 1178% 1492% 100% 
6,500,000  บาท 1269% 1609% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง  (ร สั 803)  

 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

7,000,000  บาท 1360% 1726% 100% 

7,500,000  บาท 1450% 1843% 100% 

8,000,000  บาท 1541% 1960% 100% 

8,500,000  บาท 1631% 2077% 100% 

9,000,000  บาท 1722% 2194% 100% 

9,500,000  บาท 1813% 2311% 100% 

10,000,000  บาท 1903% 2427% 100% 
  
ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0100 150,000 1.0090 20 ล้าน 1.0030 
600,000 1.0120 200,000 1.0110 UNLIMITED 1 0050 
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   

3,500,000 1 0260 1,250,000 1 0230   

4,000,000 1 0280 1,500,000 1 0240   

4,500,000 1 0300 2,000,000 1 0250   

5,000,000 1 0310 UNLIMITED 1 0260   

6,000,000 1 0320     

7,000,000 1 0330     

8,000,000 1 0340     

9,000,000 1 0350     

10,000,000 1 0360     

UNLIMITED 1.0370     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประ ภ รถยนต ์ : รถ บั พ ิง  (ร สั 803)  
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 

200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.1000 150,000 1.0800 20 ล้าน 1.0070 
600,000 1.1150 200,000 1 0950 UNLIMITED 1 0100 
800,000 1 1300 250,000 1 1100   
1,000,000 1 1450 300,000 1 1240   
1,500,000 1 1750 400,000 1 1380   
2,000,000 1 2050 500,000 1 1520   
2,500,000 1 2350 750,000 1 1780   
3,000,000 1 2650 1,000,000 1 2040   
3,500,000 1 2950 1,250,000 1 2300   
4,000,000 1 3200 1,500,000 1 2560   
4,500,000 1 3450 2,000,000 1 2860   
5,000,000 1 3700 UNLIMITED 1 3160   
6,000,000 1 4100     
7,000,000 1 4500     
8,000,000 1 4900     
9,000,000 1 5200     
10,000,000 1.5500     
UNLIMITED 1.5800     

 
ตารางที่ 4   อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 

การประกันภัยส าหรบั การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3  รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4. 

ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

4.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) ) : อัตราเบี้ยประกันภยัไม่เกิน 
      ส าหรับรถรหัส  803  

จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 30 50 70 85 100 105 

4.3 การคุ้มครองการประกันตวัผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03)                                                                                                     
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804  

ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 8,800 4,000 2,900 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 7,700 3,600 2,600 

 

ตารางที่ 2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย 

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ12 ตัน 96% 96% 95% 

เกิน12 ตัน 100% 100% 100% 
 

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 104% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 98% 100% 100% 

อายุรถยนต์ เกิน 10  ปี 95% 100% 100% 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

50,000  บาท 100% 100% 100% 

60,000  บาท 102% 102% 100% 

70,000  บาท 105% 105% 100% 

80,000  บาท 107% 107% 100% 

90,000  บาท 109% 109% 100% 

100,000  บาท 112% 112% 100% 

110,000  บาท 114% 114% 100% 

120,000  บาท 116% 116% 100% 

130,000  บาท 119% 118% 100% 

140,000  บาท 121% 121% 100% 



310 

 
 
 

ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804  
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

150,000  บาท 123% 123% 100% 

160,000  บาท 126% 125% 100% 

170,000  บาท 128% 128% 100% 

180,000  บาท 130% 130% 100% 

190,000  บาท 133% 132% 100% 

200,000  บาท 135% 135% 100% 

210,000  บาท 137% 137% 100% 

220,000  บาท 140% 139% 100% 

230,000  บาท 142% 142% 100% 

240,000  บาท  144% 144% 100% 

250,000  บาท 147% 146% 100% 

260,000  บาท 149% 149% 100% 

270,000  บาท 151% 151% 100% 

280,000  บาท 154% 153% 100% 

290,000  บาท 156% 155% 100% 

300,000  บาท 158% 158% 100% 

310,000  บาท 161% 160% 100% 

320,000  บาท 163% 162% 100% 

330,000  บาท 165% 165% 100% 

340,000  บาท 168% 167% 100% 

350,000  บาท 170% 169% 100% 

360,000  บาท 172% 172% 100% 

370,000  บาท 175% 174% 100% 

380,000  บาท 177% 176% 100% 

390,000  บาท 179% 179% 100% 

400,000  บาท 182% 181% 100% 

410,000  บาท 184% 183% 100% 

420,000  บาท 186% 186% 100% 

430,000  บาท 189% 188% 100% 

440,000  บาท 191% 190% 100% 

450,000  บาท 193% 192% 100% 

460,000  บาท 196% 195% 100% 

470,000  บาท 198% 197% 100% 

480,000  บาท 200% 199% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

490,000  บาท 203% 202% 100% 

500,000  บาท 205% 204% 100% 

510,000  บาท 207% 206% 100% 

520,000  บาท 210% 209% 100% 

530,000  บาท 212% 211% 100% 

540,000  บาท 214% 213% 100% 

550,000  บาท 217% 216% 100% 

560,000  บาท 219% 218% 100% 

570,000  บาท 221% 220% 100% 

580,000  บาท 224% 223% 100% 

590,000  บาท 226% 225% 100% 

600,000  บาท 228% 227% 100% 

610,000  บาท 231% 229% 100% 

620,000  บาท 233% 232% 100% 

630,000  บาท 235% 234% 100% 

640,000  บาท 238% 236% 100% 

650,000  บาท 240% 239% 100% 

660,000  บาท 242% 241% 100% 

670,000  บาท 245% 243% 100% 

680,000  บาท 247% 246% 100% 

690,000  บาท 249% 248% 100% 

700,000  บาท 252% 250% 100% 

710,000  บาท 254% 253% 100% 

720,000  บาท 256% 255% 100% 

730,000  บาท 259% 257% 100% 

740,000  บาท 261% 260% 100% 

750,000  บาท 263% 262% 100% 

760,000  บาท 266% 264% 100% 

770,000  บาท 268% 266% 100% 

780,000  บาท 270% 269% 100% 

790,000  บาท 273% 271% 100% 

800,000  บาท 275% 273% 100% 

810,000  บาท 277% 276% 100% 

820,000  บาท 280% 278% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

830,000  บาท 282% 280% 100% 

840,000  บาท 284% 283% 100% 

850,000  บาท 287% 285% 100% 

860,000  บาท 289% 287% 100% 

870,000  บาท 291% 290% 100% 

880,000  บาท 294% 292% 100% 

890,000  บาท 296% 294% 100% 

900,000  บาท 298% 297% 100% 

910,000  บาท 301% 299% 100% 

920,000  บาท 303% 301% 100% 

930,000  บาท 305% 303% 100% 

940,000  บาท 308% 306% 100% 

950,000  บาท 310% 308% 100% 

960,000  บาท 312% 310% 100% 

970,000  บาท 315% 313% 100% 

980,000  บาท 317% 315% 100% 

990,000  บาท 319% 317% 100% 

1,000,000  บาท 322% 320% 100% 

1,050,000  บาท 333% 331% 100% 

1,100,000  บาท 345% 343% 100% 

1,150,000  บาท 356% 354% 100% 

1,200,000  บาท 368% 366% 100% 

1,250,000  บาท 380% 377% 100% 

1,300,000  บาท 391% 389% 100% 

1,350,000  บาท 403% 401% 100% 

1,400,000  บาท 415% 412% 100% 

1,450,000  บาท 426% 424% 100% 

1,500,000  บาท 438% 435% 100% 

1,550,000  บาท 450% 447% 100% 

1,600,000  บาท 461% 458% 100% 

1,650,000  บาท 473% 470% 100% 

1,700,000  บาท 485% 482% 100% 

1,750,000  บาท 496% 493% 100% 

1,800,000  บาท 508% 505% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

1,850,000  บาท 520% 516% 100% 

1,900,000  บาท 531% 528% 100% 

1,950,000  บาท 543% 539% 100% 

2,000,000  บาท 555% 551% 100% 

2,100,000  บาท 578% 574% 100% 

2,200,000  บาท 601% 597% 100% 

2,300,000  บาท 625% 620% 100% 

2,400,000  บาท 648% 643% 100% 

2,500,000  บาท 671% 667% 100% 

2,600,000  บาท 695% 690% 100% 

2,700,000  บาท 718% 713% 100% 

2,800,000  บาท 741% 736% 100% 

2,900,000  บาท 765% 759% 100% 

3,000,000  บาท 788% 782% 100% 

3,100,000  บาท 811% 805% 100% 

3,200,000  บาท 835% 828% 100% 

3,300,000  บาท 858% 852% 100% 

3,400,000  บาท 881% 875% 100% 

3,500,000  บาท 904% 898% 100% 

3,600,000  บาท 928% 921% 100% 

3,700,000  บาท 951% 944% 100% 

3,800,000  บาท 974% 967% 100% 

3,900,000  บาท 998% 990% 100% 

4,000,000  บาท 1021% 1013% 100% 

4,200,000  บาท 1068% 1060% 100% 

4,400,000  บาท 1114% 1106% 100% 

4,600,000  บาท 1161% 1152% 100% 

4,800,000  บาท 1208% 1198% 100% 

5,000,000  บาท 1254% 1245% 100% 

5,200,000  บาท 1301% 1291% 100% 

5,400,000  บาท 1348% 1337% 100% 

5,600,000  บาท 1394% 1383% 100% 

5,800,000  บาท 1441% 1430% 100% 

6,000,000  บาท 1487% 1476% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

6,500,000  บาท 1604% 1592% 100% 

7,000,000  บาท 1721% 1707% 100% 

7,500,000  บาท 1837% 1823% 100% 

8,000,000  บาท 1954% 1938% 100% 

8,500,000  บาท 2070% 2054% 100% 

9,000,000  บาท 2187% 2170% 100% 

9,500,000  บาท 2304% 2285% 100% 

10,000,000  บาท 2420% 2401% 100% 
 

ตารางที่ 3 อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 
200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.0100 150,000 1.0090 20 ล้าน 1.0030 
600,000 1.0120 200,000 1.0110 UNLIMITED 1 0050 
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   
3,500,000 1 0260 1,250,000 1 0230   
4,000,000 1 0280 1,500,000 1 0240   
4,500,000 1 0300 2,000,000 1 0250   
5,000,000 1 0310 UNLIMITED 1 0260   
6,000,000 1 0320     
7,000,000 1 0330     
8,000,000 1 0340     
9,000,000 1 0350     
10,000,000 1 0360     
UNLIMITED 1.0370     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต ์: รถใช้ในการ กษตร  ร สั 804) 
 

 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 
ทส./ครั้ง บจ./คน บจ./ครั้ง 

200,000 1.0000 100,000 1.0000 10 ล้าน 1.0000 
400,000 1.1000 150,000 1.0800 20 ล้าน 1.0070 
600,000 1.1150 200,000 1 0950 UNLIMITED 1 0100 
800,000 1 1300 250,000 1 1100   
1,000,000 1 1450 300,000 1 1240   
1,500,000 1 1750 400,000 1 1380   
2,000,000 1 2050 500,000 1 1520   
2,500,000 1 2350 750,000 1 1780   
3,000,000 1 2650 1,000,000 1 2040   
3,500,000 1 2950 1,250,000 1 2300   
4,000,000 1 3200 1,500,000 1 2560   
4,500,000 1 3450 2,000,000 1 2860   
5,000,000 1 3700 UNLIMITED 1 3160   
6,000,000 1 4100     
7,000,000 1 4500     
8,000,000 1 4900     
9,000,000 1 5200     
10,000,000 1.5500     
UNLIMITED 1.5800     

 

ตารางที่ 4   อัตราเบี้ยประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 

การประกันภัยส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1. 2. และ 3  รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4. 
ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

4.2  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภยัไม่เกิน 
      ส าหรับรถรหัส  804  

จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 30 50 70 85 100 105 

4.3การคุ้มครองการประกันตวัผูข้ับขี่ (ร.ย. 03) 

       อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มไม่เกิน 0.5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 
ตารางที่ 1   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 

 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นสูง 10,900 4,000 3,400 
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 9,700 3,600 3,000 

 

ตารางที่ 2   อัตราเบี้ยประกันภยัเพิ่มตามความเส่ียงภัย 

ขนาดรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 12 ตัน 95% 96% 95% 

เกิน 12 ตัน 100% 100% 100% 
 

อายุรถยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

อายุรถยนต์ 1  ปี 100% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 2  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 3 ปี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 4  ปี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 5  ป ี 110% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 6  ป ี 108% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 7  ป ี 105% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 8  ป ี 104% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 9  ป ี 102% 100% 100% 
อายุรถยนต์ 10  ปี 98% 100% 100% 

อายุรถยนต์ เกิน 10  ปี 95% 100% 100% 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 

50,000  บาท 100% 100% 100% 
60,000  บาท 102% 103% 100% 
70,000  บาท 105% 106% 100% 
80,000  บาท 107% 108% 100% 
90,000  บาท 110% 111% 100% 
100,000  บาท 112% 114% 100% 
110,000  บาท 115% 117% 100% 
120,000  บาท 117% 119% 100% 
130,000  บาท 119% 122% 100% 
140,000  บาท 122% 125%   100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
150,000  บาท 124% 128% 100% 
160,000  บาท 127% 130% 100% 
170,000  บาท 129% 133% 100% 
180,000  บาท 132% 136% 100% 
190,000  บาท 134% 139% 100% 
200,000  บาท 137% 141% 100% 
210,000  บาท 139% 144% 100% 
220,000  บาท 141% 147% 100% 
230,000  บาท 144% 150% 100% 
240,000  บาท  146% 153% 100% 
250,000  บาท 149% 155% 100% 
260,000  บาท 151% 158% 100% 
270,000  บาท 154% 161% 100% 
280,000  บาท 156% 164% 100% 
290,000  บาท 158% 166% 100% 
300,000  บาท 161% 169% 100% 
310,000  บาท 163% 172% 100% 
320,000  บาท 166% 175% 100% 
330,000  บาท 168% 177% 100% 
340,000  บาท 171% 180% 100% 
350,000  บาท 173% 183% 100% 
360,000  บาท 176% 186% 100% 
370,000  บาท 178% 188% 100% 
380,000  บาท 180% 191% 100% 
390,000  บาท 183% 194% 100% 
400,000  บาท 185% 197% 100% 
410,000  บาท 188% 199% 100% 
420,000  บาท 190% 202% 100% 
430,000  บาท 193% 205% 100% 
440,000  บาท 195% 208% 100% 
450,000  บาท 197% 211% 100% 
460,000  บาท 200% 213% 100% 
470,000  บาท 202% 216% 100% 
480,000  บาท 205% 219% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
490,000  บาท 207% 222% 100% 
500,000  บาท 210% 224% 100% 
510,000  บาท 212% 227% 100% 
520,000  บาท 215% 230% 100% 
530,000  บาท 217% 233% 100% 
540,000  บาท 219% 235% 100% 
550,000  บาท 222% 238% 100% 
560,000  บาท 224% 241% 100% 
570,000  บาท 227% 244% 100% 
580,000  บาท 229% 246% 100% 
590,000  บาท 232% 249% 100% 
600,000  บาท 234% 252% 100% 
610,000  บาท 236% 255% 100% 
620,000  บาท 239% 258% 100% 
630,000  บาท 241% 260% 100% 
640,000  บาท 244% 263% 100% 
650,000  บาท 246% 266% 100% 
660,000  บาท 249% 269% 100% 
670,000  บาท 251% 271% 100% 
680,000  บาท 254% 274% 100% 
690,000  บาท 256% 277% 100% 
700,000  บาท 258% 280% 100% 
710,000  บาท 261% 282% 100% 
720,000  บาท 263% 285% 100% 
730,000  บาท 266% 288% 100% 
740,000  บาท 268% 291% 100% 
750,000  บาท 271% 293% 100% 
760,000  บาท 273% 296% 100% 
770,000  บาท 275% 299% 100% 
780,000  บาท 278% 302% 100% 
790,000  บาท 280% 304% 100% 
800,000  บาท 283% 307% 100% 
810,000  บาท 285% 310% 100% 
820,000  บาท 288% 313% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
830,000  บาท 290% 316% 100% 
840,000  บาท 293% 318% 100% 
850,000  บาท 295% 321% 100% 
860,000  บาท 297% 324% 100% 
870,000  บาท 300% 327% 100% 
880,000  บาท 302% 329% 100% 
890,000  บาท 305% 332% 100% 
900,000  บาท 307% 335% 100% 
910,000  บาท 310% 338% 100% 
920,000  บาท 312% 340% 100% 
930,000  บาท 314% 343% 100% 
940,000  บาท 317% 346% 100% 
950,000  บาท 319% 349% 100% 
960,000  บาท 322% 351% 100% 
970,000  บาท 324% 354% 100% 
980,000  บาท 327% 357% 100% 
990,000  บาท 329% 360% 100% 
1,000,000  บาท 332% 363% 100% 
1,050,000  บาท 344% 376% 100% 
1,100,000  บาท 356% 390% 100% 
1,150,000  บาท 368% 404% 100% 
1,200,000  บาท 380% 418% 100% 
1,250,000  บาท 392% 432% 100% 
1,300,000  บาท 405% 445% 100% 
1,350,000  บาท 417% 459% 100% 
1,400,000  บาท 429% 473% 100% 
1,450,000  บาท 441% 487% 100% 
1,500,000  บาท 453% 501% 100% 
1,550,000  บาท 466% 515% 100% 
1,600,000  บาท 478% 528% 100% 
1,650,000  บาท 490% 542% 100% 
1,700,000  บาท 502% 556% 100% 
1,750,000  บาท 514% 570% 100% 
1,800,000  บาท 526% 584% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 3 
1,850,000  บาท 539% 597% 100% 
1,900,000  บาท 551% 611% 100% 
1,950,000  บาท 563% 625% 100% 
2,000,000  บาท 575% 639% 100% 
2,100,000  บาท 600% 666% 100% 
2,200,000  บาท 624% 694% 100% 
2,300,000  บาท 648% 722% 100% 
2,400,000  บาท 673% 749% 100% 
2,500,000  บาท 697% 777% 100% 
2,600,000  บาท 721% 805% 100% 
2,700,000  บาท 746% 832% 100% 
2,800,000  บาท 770% 860% 100% 
2,900,000  บาท 795% 888% 100% 
3,000,000  บาท 819% 915% 100% 
3,100,000  บาท 843% 943% 100% 
3,200,000  บาท 868% 970% 100% 
3,300,000  บาท 892% 998% 100% 
3,400,000  บาท 916% 1026% 100% 
3,500,000  บาท 941% 1053% 100% 
3,600,000  บาท 965% 1081% 100% 
3,700,000  บาท 989% 1109% 100% 
3,800,000  บาท 1014% 1136% 100% 
3,900,000  บาท 1038% 1164% 100% 
4,000,000  บาท 1063% 1192% 100% 
4,200,000  บาท 1111% 1247% 100% 
4,400,000  บาท 1160% 1302% 100% 
4,600,000  บาท 1209% 1357% 100% 
4,800,000  บาท 1258% 1413% 100% 
5,000,000  บาท 1306% 1468% 100% 
5,200,000  บาท 1355% 1523% 100% 
5,400,000  บาท 1404% 1578% 100% 
5,600,000  บาท 1453% 1634% 100% 
5,800,000  บาท 1501% 1689% 100% 
6,000,000  บาท 1550% 1744% 100% 
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 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 อัตราเบีย้ประกันภัยเพิ่มความคุม้ครอง 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 1 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 0100 150,000 1 0090 20 ล้าน 1 0030 
600,000 1 0120 200,000 1 0110 UNLIMITED 1 0050 
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   
3,500,000 1.0260 1,250,000 1.0230   
4,000,000 1.0280 1,500,000 1.0240   
4,500,000 1.0300 2,000,000 1.0250   
5,000,000 1.0310 UNLIMITED 1.0260   
6,000,000 1.0320     
7,000,000 1.0330     
8,000,000 1.0340     
9,000,000 1.0350     
10,000,000 1 0360     
UNLIMITED 1 0370     
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ตารางอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ประ ภ รถยนต:์ รถใช้ในการก่อสรา้ง  ร สั 805) 
 

กรมธรรมป์ระกันภัยประเภท 2 และ 3 

ทส /ครั้ง บจ /คน บจ /ครั้ง 
200,000 1 0000 100,000 1 0000 10 ล้าน 1 0000 
400,000 1 1000 150,000 1 0800 20 ล้าน 1 0070 
600,000 1 1150 200,000 1 0950 UNLIMITED 1 0100 
800,000 1 1300 250,000 1 1100   
1,000,000 1 1450 300,000 1 1240   
1,500,000 1 1750 400,000 1 1380   
2,000,000 1 2050 500,000 1 1520   
2,500,000 1 2350 750,000 1 1780   
3,000,000 1 2650 1,000,000 1 2040   
3,500,000 1 2950 1,250,000 1 2300   
4,000,000 1 3200 1,500,000 1 2560   
4,500,000 1 3450 2,000,000 1 2860   
5,000,000 1 3700 UNLIMITED 1 3160   
6,000,000 1 4100     
7,000,000 1 4500     
8,000,000 1 4900     
9,000,000 1 5200     
10,000,000 1 5500     
UNLIMITED 1 5800     

 
ตารางที่ 4   อัตราเบีย้ประกันภยัส าหรับการประกันภยัเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย 

4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร ย  01) : อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 
การประกันภยัส าหรับ การคุ้มครอง ข้อ 1 ,2  และ 3 รวมกัน การคุ้มครอง ข้อ 4  

ผู้ขับขี ่ 3 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท 50 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

ผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง 1.50 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 30 บาท ต่อจ านวนเงินทดแทนแต่ละสัปดาห์ 100 บาท 

4.2  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) : อัตราเบี้ยประกันภยัไม่เกิน 
      ส าหรับรถรหัส  805  

จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
เบี้ยประกันภัย/ต่อหนึ่งคน 30 50 70 85 100 105 

        4.3      การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี่ (ร.ย. 03) 
                  อตัราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ไม่เกิน 0 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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พิก ัอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนต์ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์คุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นบคุค ภายนอก 

 
ข้อบงัคบั ั  วไป 
1. การประกันภัยรถยนต์ -กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  คุ้มครองความรับผิ ต่อ รัพย์สิน
บคุค ภายนอก 
 การประกันภัยรถยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับท่ัวไป แบบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ แบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบท้าย ตามท่ีก าหนดไว้  
  ข้อยก ว้น  ไม่ให้น าข้อบังคับท่ัวไป ข้อ 10. ส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย มาใช้กับกรมธรรม์
ประกันภัยนี้   
 

2. ความคุ้มครอง 
 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
เฉพาะข้อ 2.2 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น และส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจแบบรวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะต้องมีความคุ้มครองตามข้อ 2.1 ด้วย 
  2.1 ความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  
  หมายถึง ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  
2535 ส าหรับจ านวนเงินให้ความคุ้มครอง จ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึงหลักเกณฑ์การรับประกันภัยและ
การจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยนั้น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 และท่ีเก่ียวข้อง 
  2.2 ความคุ้มครองความรบัผิ ต่อ รพัยสิ์นของบคุค ภายนอก  
 หมายถึงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัย 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 

3.  ความ ส ย ายส่วนแรก 
 ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายท่ีผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบเอง ความเสียหายส่วนแรกกรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในตาราง ซึ่งท า
ให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนท่ีบริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 

4.  การแก้ไข ป   ยนแป ง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ต้องคิดเบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเว้นแต่การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอา
ประกันภัย ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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5. การบอก  ิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ดังต่อไปนี้ 
ก) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วัน  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัท
ทราบในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

ข) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้ 

ค)   กรณีท่ีเป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจ านวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน 
 

6. อตัรา บ ย้ประกนัภยั 
 อัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 6.1 อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการ 

ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 
 6.2  อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ใช้ตามรหัส ประเภท

รถส าหรับการใช้ส่วนบุคคล โดยก าหนดเป็นอัตราเบี้ยคงท่ี ไม่รวมภาษีอากร มีอัตราเบี้ยประกันภัย
ต่อปี ดังนี้ 

  รหัส 110  รถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง เบี้ยประกันภัย    1,600 บาท 
  รหัส 210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 12 ท่ีนั่ง เบี้ยประกันภัย  2,600 บาท 
  รหัส 310 รถยนต์บรรทุก น้ าหนักไม่เกิน 4 ตัน เบี้ยประกันภัย  2,600 บาท 
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พิก ัอตัรา บ ย้ประกนัภยัรถยนตแ์บบคุ้มครอง ฉพาะภยั 

ข้อบงัคบั ั  วไป 

1. การประกนัภยัรถยนตแ์บบคุ้มครอง ฉพาะภยั 
การประกันภัยรถยนต์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับท่ัวไป แบบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ แบบกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย และแบบเอกสารแนบท้าย ตามท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

2. ประ ภ ความคุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เป็นกรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีความคุ้มครองตามข้อ 

2.2 2.3 และอาจเพิ่มความคุ้มครองตามข้อ 2.4 ได้  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้มีความคุ้มครองตามข้อ 2.1 ด้วย 

 2.1 ความคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  
 หมายถึง ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 

ส าหรับจ านวนเงินให้ความคุ้มครอง จ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถึงหลักเกณฑ์การรับประกันภัยและการจ่าย
ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยนั้น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ งท่ีออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ  2535 และท่ีเก่ียวข้อง 

 2.2 ความคุ้มครอง  กั   
 2.2.1  ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นความคุ้มครองขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัย ได้แก่ 
   (1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก หมายถึงความ

รับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของผู้โดยสาร
ในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัย  จ านวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 
10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 (2) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หมายถึง ความรับผิดต่อความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัย จ านวน 
200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง 

2 2 2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้  
 หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยท่ีถูกไฟไหม้ และการสูญหาย

รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมท้ังอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัว
รถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัยจ านวน 50,000 บาท   

 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ตามข้อ 2 2 1 และ 2 2 2 สามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่ม
เบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามท่ี
ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
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การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนี้ ต้องก าหนดความคุ้มครองหลักอย่างน้อยตามข้อ 2 1 1 ส าหรับ
ข้อ 2 1 2 จะก าหนดให้มีความคุ้มครอง หรือไม่มีความคุ้มครองก็ได้ 

 

2.3 ความคุ้มครองความ ส ย ายต่อตวัรถยนตต์าม อกสารแนบ ้ายแบบคุ้มครอง ฉพาะภยั  ร.ย.ภ.  
  2 3 1  ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10)   
   หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่อง

ตกแต่ง หรือสิ่งท่ีติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามท่ีระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทาง
บก ท้ังนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอา
ประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีบริษัทต้องรับประกันภัย
จ านวน 50,000 บาท  

  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ตามท่ีได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

  2 3 2  ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2 2.1 ให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนจะได้มีค าสั่งให้ใช้ (ถ้ามี) 

2 4  ความคุ้มครองอื นๆ ตาม อกสารแนบ ้าย  ร.ย.  แ ะ อกสารแนบ ้ายแบบคุ้มครอง ฉพาะ
ภยั  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 และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามท่ี
บังคับใช้ในข้อบังคับท่ัวไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 2 4 4  ความคุ้มครองอื่นๆ (ร ย ภ    ) นอกเหนือจากข้อ 2 4 1 ถึง ข้อ 2 4 3ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนจะ
ได้มีค าสั่งให้ใช้ (ถ้ามี) 

3. ส่วน  แ ะส่วน พิ ม บ ย้ประกนัภยั 
 ในการประกันภัยรถยนต์  ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย

จากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 

 3.1 การประกนัภยัก ุ่ม  หมายถึง  
  3 1 1 การท่ีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป จะได้รับ

ส่วนลดจ านวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน หลังจากท่ีหักส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส าหรับความ
เสียหายส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

ก) ต้องมีประกันภัยพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกันให้ส่วนลดเฉพาะคันท่ี 3 
และคันต่อๆ ไป 

ข) รถยนต์เช่าซื้อจะให้ส่วนลดกลุ่มไม่ได้ นอกจากผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลคนเดียวกัน และได้เอา
ประกันภัยรถยนต์ 3 คันขึ้นไป 
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  3 1 2 การท่ีผู้เอาประกันภัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหน่วยงาน
เดียวกัน ท าประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจ านวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่
ละคัน หลังจากท่ีหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับความเสียหายส่วนแรกท่ีผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว  

  3 1 3 การท่ีผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ของผู้เอาประกันภัย มีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทรวมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป บริษัทอาจให้ส่วนลดได้ไม่
เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน หลังจากท่ีหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับความเสียหายส่วนแรก
ท่ีผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองแล้ว  

 

 3.2 อตัรา บ ย้ประกนัภยัประวติั   แ ะอตัรา บ ย้ประกนัภยัประวติัไม่   
  อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี คือ อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยในการต่ออายุ

การเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีท่ีเอาประกันภัยท่ีผ่านมาไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหม        
ทดแทน  

 อัตราเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี คือ อัตราส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยในการต่อ
อายุการเอาประกันภัย โดยในระหว่างปีท่ีเอาประกันภัยท่ีผ่านมามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณี  อีกฝ่าย
หนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีจ านวนเงินรวมกันเกิน 200 % ของเบี้ยประกันภัย 

  ก) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ให้ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการคุ้มครองความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และการคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย (ร ย ) 

 ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย เป็นล าดับขั้น  ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัยปีแรก 

 ขั้นที่ 2    30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 

 ขั้นที่ 3  40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 

 ขั้นที่ 4    50% ของเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ส าหรับรถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัท ในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 

 ท้ังนี้  บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับ
บริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีต่ออายุเท่านั้น 

ค าว่า “รถยนต์คันท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
ท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 



328 

 
 
 

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อมา บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
ดังนี้ 

(ก)  ลดลงหนึ่งล าดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของ
รถยนต์ คันเอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

(ข)  ลดลงสองล าดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คัน
เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท  หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่  2 ครั้งขึ้นไป 
รวมกันมีจ านวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 
 (2) กรณีผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการ
ประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะน าความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

 ข) การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี  ให้ใช้ส าหรับการประกันภัยรถยนต์หมวดการ
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ และการคุ้มครองตาม
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย (ร ย ) 

 
ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติในกรณีดังต่อไปนี้ 
ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท  และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ีเอา

ประกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัท
จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  20% ของอตัราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 
ขั้นที่ 2  30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 3  40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน 
ขั้นที่ 4  50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าล าดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์

ประกันภัยนั้น มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในล าดับขั้นเดิม เช่นในปีท่ีผ่านมา แต่หาก
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความ
ประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว 
ในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 

  การให้ส่วนลดและส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามข้อ 3 1 และ 3 2 ไม่น ามาใช้บังคับตามข้อ 2 1 การ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และข้อ 2 3 การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย  (ร ย ภ )  
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 3.3 ความ ส ย ายส่วนแรก 
  ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายท่ีผู้เอาประกันภัย

ต้องรับผิดชอบเอง แบ่งเป็น 
  ก)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับการคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
    (1)  ความเสียหายส่วนแรก ที่เกิดจากความตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย 
 - 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 - ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
      (2) ความเสียหายส่วนแรก เนื่องจากผู้เอาประกันภัยผิดสัญญา เช่น ก าหนดใหผู้้เอาประกันภัย

ต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  จ านวน 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีท่ีใช้
รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง เป็นต้น 

 ข)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก (ร ย ภ 10) 

  ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรก ของความ
เสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีท่ีผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทจะ
จ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้วผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

 3.4 ส่วน  อื น 
  ส่วนลดอื่น ให้จ ากัดเฉพาะส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรง

กับบริษัท ไม่ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจะต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

4.  งื อนไขอื นๆ 

 4 1  การช าระเบี้ยประกันภัย 
ก)   กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว 

  การช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบ
อ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีบริษัทยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติ
บุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

  ข)  ห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ 

 4 2  การหยุดใช้รถยนต์ 
  ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทได้โดยมีเง่ือนไข 

ดังนี้ 
 ก)  ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน  
 ข)  ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใช้รถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้ :- 
 (1) ระหว่างท าการซ่อมแซม 
   (2) หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน 
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4 3 การเปลี่ยนรถยนต์ 
 การเอารถยนต์คันอื่นมาเปลี่ยนแทนรถยนต์คันเอาประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงต้องคิดเบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน 

4 4 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ดังต่อไปนี้ 
ก)  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่ครั้งสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้ว
ออกตามส่วน  

ข)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยท่ีระบุไว้ 

ค)  กรณีท่ีเป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจ านวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน 

 4 5 รถยนต์เช่าซื้อ 
  การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ผู้

เดียวเท่านั้น ห้ามให้ส่วนลดกลุ่มส าหรับรถยนต์เช่าซื้อ นอกจากผู้เช่าซื้อคนเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับ
บริษัท 3 คันขึ้นไป 

 4 6 อาณาเขตท่ีคุ้มครอง 

  อัตราเบี้ยประกันภัยท่ีก าหนดไว้เป็นอัตราส าหรับการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทย การขยาย
เพื่อคุ้มครองการใช้รถยนต์ในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ /หรือสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้ท าได้โดยคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี (Gross Annual 
Premium) แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี (Gross Annual Premium) 

4 7  การประกันภัยไม่เต็มปี 

   การรับประกันภัยไม่เต็มปี ต้องค านวณเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
ดังต่อไปนี้ 

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

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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จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

จ านวนวัน 
ประกันภัย 

ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยเต็มป ี

90-99 38 210-219 69 330-339 95 
100-109 41 220-229 71 340-349 97 
110-119 43 230-239 73 350-359 99 

    360-366 100 

ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยกลุ่มและเป็นการเพิ่มจ านวนรถยนต์นั้น ต้องใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย
รายวัน 

5.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลดความคุ้มครอง ให้บริษัท

ใช้เอกสารแนบท้ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ร ย ภ 00) ยกเว้น
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้เอกสารแนบท้ายการเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภัย 
(ร ย ภ 01) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ต้องคิดเบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน ยกเว้นแต่การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดย ผู้เอา
ประกันภัย ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

6  การก าหนดรหัสเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย 
 6 1 รหัสเอกสารแนบท้าย (ร ย ) ก าหนดตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม 
 6 2 รหัสเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ร ย ภ ) ก าหนดตวัเลข 2 หลัก มีความหมาย ดังนี ้

ตัวเลขหลักท่ี 1 แสดงถึง ลักษณะของเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย โดยก าหนด 
ดังนี้ 

  เลข 0 หมายถึง เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยส าหรับใช้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรมธรรม์ประกันภัย  

  เลข 1-2 หมายถึง เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยเฉพาะความคุ้มครองความเสียหาย
ต่อตัวรถยนต ์

  เลข 3- 9 หมายถึง เอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัยส าหรับความคุ้มครองอื่นๆ 
 ตัวเลขหลักท่ี 2  แสดงถึง ล าดับท่ีของเอกสารแนบท้าย โดยเริ่มตั้งแต่ 0, 1, 2, 3,    ,9 

7  การใช้เอกสารแนบท้าย ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย 
กรณีการรับประกันภัยท่ีมีการยกเว้นภัยก่อการร้าย ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง

เฉพาะภัย ให้ใช้เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร ย 30) ของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  

8  การกรอกข้อความบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 ให้ระบุข้อความเฉพาะความคุ้มครองท่ีรับประกันภัย 
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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/สัปดาห ์
         ข) ผู้โดยสาร   คน               บาท/คน/สัปดาห ์
2) ค่ารักษาพยาบาล  
                                               บาท/คน 
3) การประกันตัวผู้ขับขี่  
                                               บาท/ครั้ง 
 

9. ประเภทรถยนต์ท่ีรับประกันภัย  
  1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง (รหัส 110) 
  2) รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง (รหัส 120) 
  3) รถยนต์โดยสารสว่นบุคคล ไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง (รหัส 210) 
  4) รถยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง (รหัส 220) 
  5) รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320) 

10.  อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ   ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 อัตราเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก 
 อัตราเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์ประเภท 2 หรือประเภท 3 ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 2 อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
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  2 1  อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก (ร ย ภ  10) ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1   เบี้ยประกันภัยพืน้ฐาน ตาม ร ย ภ  10 รหัสรถยนต์ 110 120 210 220 320 

  
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก 
(รหัส 320) 

เบี้ยประกันภัยพืน้ฐานขั้นต่ า 3,500 3,000 3,400 
เบี้ยประกันภัยพืน้ฐานขั้นสูง 6,800 6,000 6,200 

ตารางท่ี 2   อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย  

ลักษณะการใช้รถยนต ์
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก  
(รหัส 320) 

การใช้ส่วนบุคคล 1.00 1.00  - 
การใช้เพื่อการพาณิชย์ 1.05 1.05 1.00 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย 
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก 
(รหัส 320) 

50,000  บาท 1.0000 1.0000 1.0000 
60,000  บาท 1.0000 1.0000 1.0000 
70,000  บาท 1.0000 1.0000 1.0000 
80,000  บาท 1.0000 1.0000 1.0000 
90,000  บาท 1.0000 1.0000 1.0000 
100,000  บาท 1.0000 1.0000 1.0000 
110,000  บาท 1.0259 1.0224 1.0283 
120,000  บาท 1.0500 1.0448 1.0543 
130,000  บาท 1.0741 1.0652 1.0826 
140,000  บาท 1.0983 1.0855 1.1087 
150,000  บาท 1.1207 1.1039 1.1348 
160,000  บาท 1.1431 1.1222 1.1587 
170,000  บาท 1.1655 1.1426 1.1848 
180,000  บาท 1.1879 1.1609 1.2087 
190,000  บาท 1.2086 1.1792 1.2326 
200,000  บาท 1.2293 1.1955 1.2565 
210,000  บาท 1.2517 1.2138 1.2804 
220,000  บาท 1.2724 1.2322 1.3043 
230,000  บาท 1.2931 1.2485 1.3283 
240,000  บาท 1.3138 1.2648 1.3522 
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จ านวนเงินเอาประกันภัย 
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก 
(รหัส 320) 

250,000  บาท 1.3328 1.2831 1.3739 
260,000  บาท 1.3534 1.2994 1.3978 
270,000  บาท 1.3741 1.3157 1.4196 
280,000  บาท 1.3931 1.3320 1.4435 
290,000  บาท 1.4138 1.3483 1.4652 
300,000  บาท 1.4328 1.3646 1.4891 
310,000  บาท 1.4534 1.3809 1.5109 
320,000  บาท 1.4724 1.3971 1.5326 
330,000  บาท 1.4914 1.4134 1.5543 
340,000  บาท 1.5103 1.4297 1.5761 
350,000  บาท 1.5310 1.4440 1.5978 
360,000  บาท 1.5500 1.4603 1.6196 
370,000  บาท 1.5690 1.4766 1.6413 
380,000  บาท 1.5879 1.4908 1.6652 
390,000  บาท 1.6069 1.5071 1.6848 
400,000  บาท 1.6259 1.5234 1.7065 
410,000  บาท 1.6448 1.5377 1.7283 
420,000  บาท 1.6638 1.5540 1.7500 
430,000  บาท 1.6828 1.5682 1.7717 
440,000  บาท 1.7017 1.5845 1.7935 
450,000  บาท 1.7190 1.5988 1.8152 
460,000  บาท 1.7379 1.6151 1.8370 
470,000  บาท 1.7569 1.6293 1.8587 
480,000  บาท 1.7759 1.6456 1.8783 
490,000  บาท 1.7948 1.6599 1.9000 
500,000  บาท 1.8121 1.6741 1.9217 
510,000  บาท 1.8310 1.6904 1.9435 
520,000  บาท 1.8500 1.7047 1.9630 
530,000  บาท 1.8672 1.7189 1.9848 
540,000  บาท 1.8862 1.7352 2.0065 
550,000  บาท 1.9052 1.7495 2.0261 
560,000  บาท 1.9224 1.7637 2.0478 
570,000  บาท 1.9414 1.7780 2.0696 
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จ านวนเงินเอาประกันภัย 
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก 
(รหัส 320) 

580,000  บาท 1.9586 1.7943 2.0891 
590,000  บาท 1.9776 1.8086 2.1109 
600,000  บาท 1.9966 1.8228 2.1304 
610,000  บาท 2.0138 1.8371 2.1522 
620,000  บาท 2.0328 1.8513 2.1739 
630,000  บาท 2.0500 1.8676 2.1935 
640,000  บาท 2.0690 1.8819 2.2152 
650,000  บาท 2.0862 1.8961 2.2348 
660,000  บาท 2.1052 1.9104 2.2565 
670,000  บาท 2.1224 1.9246 2.2761 
680,000  บาท 2.1414 1.9389 2.2978 
690,000  บาท 2.1586 1.9532 2.3174 
700,000  บาท 2.1759 1.9674 2.3391 
710,000  บาท 2.1948 1.9837 2.3587 
720,000  บาท 2.2121 1.9980 2.3804 
730,000  บาท 2.2310 2.0122 2.4000 
740,000  บาท 2.2483 2.0265 2.4217 
750,000  บาท 2.2655 2.0407 2.4413 
760,000  บาท 2.2845 2.0550 2.4609 
770,000  บาท 2.3017 2.0692 2.4826 
780,000  บาท 2.3190 2.0835 2.5022 
790,000  บาท 2.3379 2.0978 2.5239 
800,000  บาท 2.3552 2.1120 2.5435 
810,000  บาท 2.3724 2.1263 2.5652 
820,000  บาท 2.3914 2.1405 2.5848 
830,000  บาท 2.4086 2.1548 2.6043 
840,000  บาท 2.4259 2.1690 2.6261 
850,000  บาท 2.4448 2.1833 2.6457 
860,000  บาท 2.4621 2.1976 2.6652 
870,000  บาท 2.4793 2.2118 2.6870 
880,000  บาท 2.4983 2.2261 2.7065 
890,000  บาท 2.5155 2.2403 2.7283 
900,000  บาท 2.5328 2.2546 2.7478 
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จ านวนเงินเอาประกันภัย 
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก 
(รหัส 320) 

910,000  บาท 2.5500 2.2688 2.7674 
920,000  บาท 2.5690 2.2831 2.7891 
930,000  บาท 2.5862 2.2974 2.8087 
940,000  บาท 2.6034 2.3116 2.8283 
950,000  บาท 2.6207 2.3259 2.8500 
960,000  บาท 2.6379 2.3401 2.8696 
970,000  บาท 2.6569 2.3523 2.8891 
980,000  บาท 2.6741 2.3666 2.9109 
990,000  บาท 2.6914 2.3809 2.9304 

1,000,000  บาท 2.7086 2.3951 2.9500 
1,050,000  บาท 2.7621 2.4582 3.0087 
1,100,000  บาท 2.8155 2.5193 3.0652 
1,150,000  บาท 2.8672 2.5804 3.1217 
1,200,000  บาท 2.9207 2.6415 3.1783 
1,250,000  บาท 2.9724 2.7026 3.2348 
1,300,000  บาท 3.0241 2.7637 3.2913 
1,350,000  บาท 3.0776 2.8248 3.3478 
1,400,000  บาท 3.1293 2.8859 3.4022 
1,450,000  บาท 3.1810 2.9470 3.4587 
1,500,000  บาท 3.2328 3.0081 3.5152 
1,550,000  บาท 3.2845 3.0672 3.5696 
1,600,000  บาท 3.3362 3.1283 3.6261 
1,650,000  บาท 3.3862 3.1894 3.6804 
1,700,000  บาท 3.4379 3.2485 3.7370 
1,750,000  บาท 3.4897 3.3096 3.7913 
1,800,000  บาท 3.5414 3.3686 3.8478 
1,850,000  บาท 3.5914 3.4297 3.9022 
1,900,000  บาท 3.6431 3.4888 3.9565 
1,950,000  บาท 3.6931 3.5499 4.0130 
2,000,000  บาท 3.7448 3.6090 4.0674 
2,100,000  บาท 3.8466 3.7291 4.1761 
2,200,000  บาท 3.9483 3.8473 4.2870 
2,300,000  บาท 4.0500 3.9674 4.3957 



337 

 
 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัย 
รถยนต์นั่ง 

(รหัส 110 120) 
รถยนต์โดยสาร 
(รหัส 210 220) 

รถยนต์บรรทุก 
(รหัส 320) 

2,400,000  บาท 4.1500 4.0855 4.5043 
2,500,000  บาท 4.2517 4.2037 4.6130 
2,600,000  บาท 4.3517 4.3238 4.7217 
2,700,000  บาท 4.4534 4.4420 4.8304 
2,800,000  บาท 4.5534 4.5601 4.9391 
2,900,000  บาท 4.6534 4.6782 5.0478 
3,000,000  บาท 4.7552 4.7963 5.1565 
3,100,000  บาท 4.8552 4.9145 5.2652 
3,200,000  บาท 4.9552 5.0326 5.3739 
3,300,000  บาท 5.0552 5.1487 5.4804 
3,400,000  บาท 5.1552 5.2668 5.5891 
3,500,000  บาท 5.2552 5.3849 5.6978 
3,600,000  บาท 5.3552 5.5031 5.8043 
3,700,000  บาท 5.4552 5.6191 5.9130 
3,800,000  บาท 5.5534 5.7373 6.0217 
3,900,000  บาท 5.6534 5.8554 6.1283 
4,000,000  บาท 5.7534 5.9715 6.2348 
4,200,000  บาท 5.9517 6.2057 6.4500 
4,400,000  บาท 6.1517 6.4399 6.6652 
4,600,000  บาท 6.3500 6.6741 6.8804 
4,800,000  บาท 6.5483 6.9084 7.0935 
5,000,000  บาท 6.7466 7.1426 7.3087 

หมายเหตุ : จ านวนเงินเอาประกันภัยที่มิได้ระบุไว้ในตารางฯ ให้ใช้อัตราของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงกว่า 

            2 2 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2 1  ให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนจะได้มีค าสั่งให้ใช้ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 3 อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบท้ายและเอกสารแนบท้ายแบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย 

 3 1 ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (ร ย 
01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร ย 02) และการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร ย 03) ให้ใช้ตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   3 2 ความคุ้มครองอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3 1 ให้เปน็ไปตามท่ีนายทะเบียนจะได้มีค าสั่งให้ใช ้(ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
วิธ การค านวณ บ ย้ประกนัภยั 
 ขัน้    1 พิจารณาประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์คันท่ีขอเอา    
ประกันภัย น าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานของรถยนต์คันท่ีขอเอาประกันภัยตามตารางท่ี 1 คณูกบั อัตราเบี้ย  
ประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย(ทุกรายการ)ตามตารางท่ี 2 คูณกบั อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความ      
คุ้มครองตามตารางท่ี 3 บวกกบั อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มการประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย(ถ้ามี)ตาม  
ตารางท่ี 4 ผลลัพธ์คือเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์คันท่ีขอเอาประกันภัย 
 ขัน้    2  กรณีหากมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก ให้น าไปลบออกจากผลลัพธ์ของขั้นที่ 1 
 ขัน้    3  ส าหรับผู้เอาประกันภัยรายท่ีต่ออายุสัญญา หรือผู้เอาประกันภัยกลุ่มให้ค านวณเบี้ย
ประกันภัยต่อจากขั้นท่ี 2 ดังนี้ 
 กรณีต่ออายุประกันภัยน้อยกว่า 3 คัน ค านวณเบี้ยประกันภัยโดยน าผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของแต่
ละคัน  บ ้วย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี(ถ้าม)ี หรือ บวก ้วย ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี(ถ้ามี) 
 กรณีประกันภัยกลุ่ม ค านวณเบี้ยประกันภัยโดยน าเบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน  บ ้วย ส่วนลดการ
ประกันภัยกลุ่ม 
 กรณีต่ออายุประกันภัยกลุ่ม  ค านวณเบี้ยประกันภัยโดยน าผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน   บ
 ้วย  ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม   รวมผลลัพธ์เบี้ยประกันภัยของทุกคันหลังหักส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม 
น ามาค านวณส่วนลดประวัติความเสียหายของกลุ่มแล้วน าไปเฉลี่ยลดจากเบี้ยประกันภัยแต่ละคัน  
      ตวัอย่างการค านวณ บ ย้ประกนัภยั 
 นาย ก. ต้องการท าประกันภัยรถเก๋ง กลุ่มท่ี 4 ขนาดเครื่องยนต์ 1,600 ซี.ซี. เป็นกรมธรรม์     
ประกันภัยแบบ ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้แก่ นาย ก. อายุ 26 ปี และนาย ข. อายุ 19 ปี  ลักษณะการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล วันท่ีจดทะเบียนรถยนต์ 31 ตุลาคม  2547 ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในปีท่ี 2 โดยในปี
ท่ีผ่านมาไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดท่ีขอท าประกันภัยมีดังนี้  

- ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  จ านวน   
300,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง 

- ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จ านวน 400,000 บาท/ครั้ง 
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ จ านวน 400,000 บาท 
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ จ านวน 400,000 บาท 
- ความคุ้มครองตาม ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตามข้อ 1  2  และ 3 ส าหรับ        

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7 คน จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท/คน 
- ความคุ้มครองตาม ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล ส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7 

คน จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท/คน 
- ความคุ้มครองตาม ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 
- ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอา       

ประกันภัย 1,000 บาท ส าหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000 บาท 
- วันท่ียื่นขอเอาประกันภัย  1 ตุลาคม 2548 
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วิธ การค านวณ 

ความคุ้มครอง 
 บ ย้ประกนัภยั   บริษ ั ร ยก กบ็จากผู้ อาประกนัภยั 
 บ ย้ประกนัภยัขัน้ต  า  บ ย้ประกนัภยัขัน้สงู 

ขัน้    1   
เบี้ยประกันภัยพืน้ฐาน 7,600 12,000 
คณู ลักษณะการใช้รถยนต ์ 100% 100% 
คณู ขนาดเครื่องยนต์ 112% 112% 
คณู อายุผู้ขับขี่ 95% 95% 
คณู อายุรถยนต์ 100% 100% 
คณู จ านวนเงินเอาประกันภัยตัวรถ 180% 180% 
คณู กลุ่มรถยนต์ 105% 105% 
คณู คุ้มครองชีวิต ร่างกายและอนามัยของ

บุคคลภายนอก/คน 
1.0075 1.0075 

คณู คุ้มครองชีวิต ร่างกายและอนามัยของ
บุคคลภายนอก/ครั้ง 

1.0000 1.0000 

คณู คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1.0050 1.0050 
ผ  พัธ ์ 15,474.91 24,434.07 

บวก ร.ย.01 600 600 
บวก ร.ย.02 84 84 
บวก ร.ย.03 500 500 

ผ  พัธ ์ 16,658.91 25,618.07 
ขัน้    2   
 บ ค่าเสียหายส่วนแรก 1,100 1,100 

ผ  พัธ ์ 15,558.91 24,518.07 
ขัน้    3   
 บ ส่วนลดเบี้ยประวัติด ี(20%)   3,111.78 4,903.61 

ผ  พัธ ์ 12,447.13 19,614.46 
 

1. บริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยได้ตั้งแต่ จ านวน 12,447.13 บาท ถึง 
19,614.46 บาท (ไม่รวมภาษีอากร)  

2. ร ย 01 ร ย 02 และ ร ย 03 ใชอ้ัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด 
 


