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ประกันภัยรถยนต�
motor insurance

กรมธรรม�
ประกันภัย

สมาร�ทไดรฟ�

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4528 0727-9 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / ร�อยเอ็ด 0 4351 3888-90 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 0 3430 5580-1 /
ฉะเชิงเทรา 0 3808 6850-2 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี
0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251





 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
หมวดเงื่อนไขทั่วไป 
   กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำาระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
   คำานิยามศัพท์ 
   การยกเว้นทั่วไป 
   การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย 
   ความรับผิดชอบของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
   การแก้ไข 
   การลดเบี้ยประกันภัยประวัติด ี
   การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ด ี
   การโอนรถยนต์ 
   การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
   การตีความกรมธรรม์ประกันภัย 
   การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
   หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
   (ใช้สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3 และ 5 (2+1 และ 3+1)) 
   หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม ้
   (ใช้สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2 และ 5 (2+1)) 
   หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต ์
   (ใช้สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เท่านั้น) 

เอกสารแนบท้าย
   การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
   การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
   การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)
   ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
   ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับพาหนะทางบก ร.ย.ภ. 10
   (ใช้สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (2+1 และ 3+1) เท่านั้น)

4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7

8

8

11

13

16

16
18
19
20
21

สารบัญ



กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
   กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชำาระเบี้ยประกันภัยแล้ว
   คำานิยามศัพท์
   การคุ้มครองผู้ประสบภัย
   ค่าเสียหายเบ้ืองต้น
   การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น
   การสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ
   การคุ้มครองผู้ขับข่ี
   การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
   การแจ้งอุบัติเหตุ
   การจัดการเรียกร้อง
   การแจ้งความ
   ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี
   การโอนรถ
   การใช้รถ
   การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
   การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
   การตีความกรมธรรม์ประกันภัย
   ข้อยกเว้น
   ข้อสัญญาพิเศษ

แอกซ่า ฮอตไลน์ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
เครือข่ายแอกซ่า
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

หมวดเงื่อนไขทั่วไป    
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให ้
สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำาระเบี้ยประกันภัยแล้ว  
 การชำาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ ได้รับมอบอำานาจให้รับชำาระเบี้ย 
ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำาของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทน 
ของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

ข้อ 2. คำานิยามศัพท์ : เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
 “บริษัท”   หมายถึง บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “ผู้เอาประกันภัย”   หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
 “รถยนต์”    หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง 
 “ตาราง”    หมายถึง ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “อุบัติเหตุแต่ละคร้ัง”    หมายถึง เหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน 
 “ความเสียหายส่วนแรก”  หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อสัญญา 
                     หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 

ข้อ 3. การยกเว้นทั่วไป 
 กรมธรรม์ประกันภัยน้ีไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดข้ึนเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก 
 3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำาของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำาสงคราม 
      (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
 3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำานาจการปกครอง 
      โดยกำาลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
 3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู 
 3.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอัน 
      เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำาหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ 
      แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำาเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง 

ข้อ 4. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย 
 เมื่อมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้ 
บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดำาเนินการอันจำาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
 บริษัทมีสิทธิเข้าดำาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

 ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำาเนินการโดยสุจริต 
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ข้อ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำาคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษา 
หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหาย 
ตามคำาพิพากษา หรือคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด 

ข้อ 6. การแก้ไข 
  สัญญาคุ้มครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ี จะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่าน้ัน 

ข้อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติด ี
 7.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
เป็นลำาดับขั้น ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัยปีแรก 
 ขั้นที่ 2 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน 
 ขั้นที่ 3 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน 
 ขั้นที่ 4 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำาหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการ
ประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น 
 ท้ังน้ี บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยให้ต่อเม่ือผู้เอาประกันภัยได้ต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง
ที่ต่ออายุเท่านั้น 
 คำาว่า “รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนต์คันที่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย 
แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำาให้บริษัทมีสิทธ ิ
ที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกได้ 
  หากในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อบริษัทแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี ้
 (ก) ลดลงหนึ่งลำาดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 (ข) ลดลงสองลำาดับข้ันจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท 
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจำานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ย 

ประกันภัย
 7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยทำาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่น และมาต่ออายุการประกันภัยกับบริษัท บริษัทจะนำา

ความใน 7.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 
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ข้อ 8. การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ด ี
 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างปีท่ีเอาประกันภัย
ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซ่ึงรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ 
อย่างน้อยต้ังแต่ 2 คร้ังข้ึนไปรวมกันมีจำานวนเงินเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัย บริษัทจะเพ่ิมเบ้ียประกันภัยเป็นข้ัน ๆ ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออาย ุ
 ข้ันท่ี 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน 
 ข้ันท่ี 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน 
 ข้ันท่ี 4 50% ของอัตราเบ้ียประกันภัยในปีท่ีต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดข้ึนต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่าน้ัน 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลำาดับขั้นใด และในปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีการ 
เรียกร้องค่าเสียหายที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
ได้ ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะ
ใช้เบี้ยประกันภัยในลำาดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แล้วในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกต ิ

ข้อ 9. การโอนรถยนต์  
 เม่ือผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อ่ืน ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี และบริษัทต้อง 
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู ่
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทำาประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให ้
บริษัททราบเพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัย 
อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ข้อ 10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทน้ันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
 บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือ 
การตีความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
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ข้อ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อ 
 12.1 วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง 
 12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    12.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก : บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลให้
กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำาหนดดังกล่าว 
    ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
    12.2.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก : ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ โดยแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่
ระบุไว้ ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด 
    ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่าง 

 

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
  48 220-229 23 340-349 3
  46 230-239 22 350-359 1
     360-366 0

อัตราคืนเบี้ยประกันภัย

จำานวนวันประกันภัย ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

จำานวนวันประกันภัย ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

จำานวนวันประกันภัย ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี

100-109
110-119
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                                                  หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 
ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก 
หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี ้
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ต่อบุคคลภายนอกนั้น 
 กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน แต่หากการเสียชีวิตน้ัน 
ทำาให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไม่น้อยกว่า 
300,000 บาทต่อคน 
 กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกน้ันมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย 
บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตามความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ 
ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่
ระบุไว้ในตาราง
 ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำาและ
อาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
 บุคคลภายนอกท่ีได้รับความคุ้มครองตาม 1.1 น้ี ไม่รวมถึงผู้ขับข่ีท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดตามกฎหมายตลอดจน
ลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น 
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตาราง 
  ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
  (ก) ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง 
  (ข) เคร่ืองช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอยู่ใต้ส่ิงดังกล่าว อันเกิดจาก
การสั่นสะเทือน หรือจากนำ้าหนักรถยนต์ หรือนำ้าหนักบรรทุกของรถยนต์ 
  (ค) สัมภาระหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีนำาติดตัวข้ึนบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินท่ีบรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำาลังยกข้ึน
หรือกำาลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
  (ง) ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีบรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่
การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต ์

ข้อ 2. ความเสียหายส่วนแรก 
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
 (ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ได ้
 ระบุไว้ในตาราง 
 (ข) ตามจำานวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง
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 (ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับข่ี 
หากความเสียหายน้ันเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับข่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยซ่ึงมิใช่ผู้ขับข่ีท่ีระบุช่ือในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหน่ึงข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อ 
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัย 
ไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงการประกันภัยน้ีมีการคุ้มครอง บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของ 
ผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำานวนเงินความคุ้มครองก่อนมีการฟ้องร้องแล้ว 

ข้อ 4. การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ 
 บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซ่ึงขับข่ีรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหน่ึงเป็นผู้เอาประกันภัยเอง 
แต่มีเงื่อนไขว่า
 4.1 บุคคลน้ันต้องปฏิบัติตนเสมือนหน่ึงเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี 
 4.2 บุคคลน้ันไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึง 
  จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น

ข้อ 5. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร 
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลนั้นไม่
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 

ข้อ 6. การคุ้มครองนายจ้าง 
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้ 
รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มีการประกันภัยไว้ แต่มีเงื่อนไขว่า 
 6.1 นายจ้างต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
 6.2 นายจ้างไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับชดใช้
  นั้นไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น 
 6.3 การคุ้มครองนี้ไม่เพิ่มจำานวนเงินจำากัดความรับผิดของบริษัท 

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 
 7.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 
 7.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
 7.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
 7.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ 
        ลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
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 7.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น 
 7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป 
        ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
        กำาหนดให้ถือว่าเมาสุรา 

ข้อ 8. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จำานวนเงินจำากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขท่ัวไป เว้นแต่
ข้อ 3 ของหมวดเง่ือนไขท่ัวไป เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ใหมวดน้ี
 
  ส่วนเง่ือนไข 7.6 บริษัทจะไม่นำามาเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดท้ังตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดน้ี
 
 ในกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีต่อผู้เอาประกันภัย แต่บริษัทได้ 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ในความรับผิดท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว 
ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟ ไหม ้

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 รถยนต์สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือ 
ศูนย์จำาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว 
สูญหายไป อันเกิดจากการกระทำาความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหาย
ต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำาความผิด หรือการพยายามกระทำาความผิดเช่นว่านั้น 
 รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดย
ตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต ์
 2.1 ในกรณีรถยนต์สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเต็มจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
  ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมให้ 
ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ 
  2.1.1 ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ ไปทั้งหมดให้แก่บริษัท ถ้ารถยนต์นั้นเกิด  
ความเสียหายบริษัทต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อนคืน 
  2.1.2 สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน 
  ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน 
 2.2 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำานวนเงินเอาประกันภัย ท่ีระบุไว้ในตาราง 
  รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
        ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือ 
ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครอง 
รถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 2.3 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง หรือสูญหายบางส่วน บริษัทและผู้เอาประกันภัย
อาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้นหรือจะชดใช้ 
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
      ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกำาหนดจำานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัย 
ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 ข้อจำากัดความรับผิดของบริษัท 
 ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
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ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมด
นับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

ข้อ 4. การสละสิทธ ิ
 ในกรณีท่ีมีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบ้ียจากผู้ใช้รถยนต์น้ัน เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเก่ียวกับการซ่อมแซมรถ การทำา
ความสะอาดรถ การบำารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก 
 5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมาย หรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำานำา หรือโดยบุคคลที่จะกระทำาสัญญาดังกล่าวข้างต้น 
 5.2 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
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หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต ์

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย 
ต่อรถยนต์รวมท้ังอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจำาอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานท่ีติดต้ังมากับรถยนต์ โดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัย ได้แจ้งให้
บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ 
 ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
 ไฟไหม้ ในท่ีน้ีหมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือ 
เป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใด

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต ์
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง 
 ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือ 
ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครอง 
รถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 รถยนต์เสียหายส้ินเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม 
หรือเปล่ียนรถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ท้ังน้ี รวมท้ังอุปกรณ์ของรถยนต์น้ัน หรือจะชดใช้เงินเพ่ือทดแทนความเสียหาย
น้ันก็ได้ 
 ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกำาหนดจำานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง 
 ข้อจำากัดความรับผิดของบริษัท 
 ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำาเข้าที่ส่งมาทางเรือ

ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และ
ค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำานวนที่
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 

ข้อ 4. ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้ 
 (ก) 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือควำา่ หรือกรณีท่ีเกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัย 
ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 (ข) ตามจำานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุไว้ในตาราง 
 (ค) 6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน การควำ่า ในกรณีเป็นการประกันภัยประเภท 
ระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามข้อต่างๆ ดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งข้อ ให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อ 
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
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 ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตาม (ข) และ (ค) หากความเสียหายน้ัน เกิดข้ึนจากการกระทำา 
ของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำาให้บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายที่บริษัทได้จ่ายไป 
คืนจากบุคคลภายนอกได้ 
 ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน 
เม่ือบริษัทได้จ่ายเงินท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัท

ข้อ 5. การรักษารถยนต ์
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึน หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เน่ืองจากการใช้รถยนต์ 
ก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมตามท่ีจำาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเม่ือรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเคร่ืองเสีย 

ข้อ 6. การสละสิทธ ิ
 ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย 
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การ
ทำาความสะอาดรถ การบำารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต ์
 7.2 การแตกหักของเคร่ืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเคร่ืองจักรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้า 
ของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนำา้หนัก หรือจำานวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาต 
อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
 7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อ  
ส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
 7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์น้ันเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม 
หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 8.2 การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
 8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูง  
โดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
 9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
 9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  กำาหนดให้ถือว่า 
เมาสุรา
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 9.4 การขับข่ีโดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับข่ีใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับข่ีรถ 
จักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นำามาใช้ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดข้ึนและมิใช่ความประมาทของ 
ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับข่ี การยกเว้นตาม 9.4 จะไม่นำามาใช้บังคับ หากผู้ขับข่ีในขณะเกิด 
ความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 



เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 

เมื่อใช้ในเอกสารแนบท้ายนี ้

ผู้ได้รับความคุ้มครอง  หมายถึง  ผู้ขับข่ีและ/หรือผู้โดยสารตามจำานวนที่ระบุในตาราง ซึ่งอยู่ในหรือกำาลังขับข่ี หรือกำาลัง 
    ขึ้นหรือกำาลังลงจากรถยนต์ 
อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำาให้เกิดผลท่ีผู้ได้รับ 
    ความคุ้มครองมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย 
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 
การสูญเสียสายตา  หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือทำางานใดเพื่อสินจ้างได้ 
    โดยสิ้นเชิงและตลอดไป 
ทุพพลภาพชั่วคราว  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำาตามปกติ 
    ได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ
ซึ่งทำาให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวิต 
 ถ้าความบาดเจ็บท่ีได้รับทำาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บท่ี 
ได้รับทำาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บน้ันก็ดี 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ให้แก่ทายาทของผู้ ได้รับความคุ้มครอง 

การคุ้มครองข้อ 2 : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 
 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับไม่มีผลทำาให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
แต่มีผลทำาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บ
ท่ีได้รับทำาให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกำาหนดข้างล่างนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ 
 100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือสองข้าง ต้ังแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ต้ังแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 
 100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
 100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
 100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
 60% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 
 60% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 
 60% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย สำาหรับตาหนึ่งข้าง 
 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
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การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 
 ถ้าความบาดเจ็บมีผลภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุทำาให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเกิดทุพพลภาพถาวร 
และทุพพลภาพถาวรน้ันได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ได้รับความคุ้มครองน้ัน 
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไว้ในตาราง หักด้วยจำานวนเงิน
ที่ใช้หรือต้องใช้ตามความคุ้มครองข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้แก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง

การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพชั่วคราว 
 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำาให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วันที ่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำาให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 
และเป็นเหตุให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ ได้รับความ
คุ้มครองเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาท่ียังทุพพลภาพอยู่ตามจำานวนเงินท่ีระบุไว้ในตารางแต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองนี้ หากอุบัติเหตุมีผลทำาให้ผู้ ได้รับความคุ้มครองเกิดความ
สูญเสียตามการคุ้มครองตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากความสูญเสียมีผลทำาให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดข้ึนต่อผู้ได้รับความคุ้มครอง 
ตามการคุ้มครองข้อ 3 ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทใช้ตามการคุ้มครองข้อน้ี จะมีการหักจากจำานวนเงินเอาประกันภัยท่ีบริษัท 
ต้องใช้ตามการคุ้มครอง ข้อ 3  

การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง 
หรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทำาผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ ได้รับความคุ้มครองนั้น 

เง่ือนไขอ่ืน : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป



เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงได้เกิดข้ึนภายใน
12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือบุคคลใดซ่ึงได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เน่ืองจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำาลังข้ึน
หรือกำาลังลงจากรถยนต์ 
 ความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในตารางการขยายเพ่ิมเติมน้ี
มีผลบังคับเฉพาะต่อรถยนต์ที่ระบุไว้ในตาราง 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม 
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 

 เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้มีการขยายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซ่ึงขับข่ีรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณี 
รถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา 
 การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจำานวนเงินท่ีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาลกำาหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

 เงื่อนไข : การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้ายน้ี อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
ท่ีปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป



เอกสารแนบท้าย 
ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) 

 ถ้าข้อความใดในเอกสารน้ีขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นท่ีตกลง 
กันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง 
หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการกระทำาก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบ 
อย่างต่อเนื่อง หรือมีลำาดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำาหรับความสูญเสียนั้น 
 โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นน้ี การกระทำาก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำาซ่ึงใช้กำาลังหรือความรุนแรง
และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาเพียงลำาพัง การกระทำาการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระทำาเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมท้ังเพ่ือต้องการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
 ข้อยกเว้นน้ีไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก
หรือมีส่วนเก่ียวเน่ืองกับการกระทำาใด ๆ ท่ีต้องกระทำาข้ึนเพ่ือควบคุม ป้องกัน หยุดย้ัง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ 
การกระทำาก่อการร้าย 
 ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำามาใช้บังคับได้ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ
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เอกสารแนบท้าย 
ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10 

ข้อ1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ ์
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำาอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
ท้ังน้ีความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบกไม่ 
ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่ 
กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกำาลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงาน 
เชื้อเพลิง เช่น นำ้ามัน ก๊าซ หรือกำาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 
 ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต ์
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง 
 ในกรณีที่ทุนประกันภัยที่ระบุไว้ ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือ 
ผู้รับประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด 
 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสีย 
หายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้ม ี
การซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซี่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทน 
ความเสียหายนั้นก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าจำานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกำาหนดเงิน 
ชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ 
ธุรกิจประกันภัยออกใบแต่งตั้งให ้
 ข้อจำากัดความรับผิดชอบของบริษัท 
 ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคานำาเข้าที่ส่งมาทางเรือ 

ข้อ 3. ความเสียหายส่วนแรก 
 ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน 
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน 
เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ 
หนังสือเรียกร้องจากบริษัท 

ข้อ 4. การดูแลขนย้าย 
 เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์
และค่าขนย้ายรถยนต์ท้ังหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจำานวน 
ที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม 



ข้อ 5. การรักษารถยนต์
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้ 
รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จำาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย 

ข้อ 6. การสละสิทธ ิ
 ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ 
การทำาความสะอาดรถ การบำารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น 

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต ์
 7.2 การแตกหักของเคร่ืองจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเคร่ืองจักรกลไก หรือเคร่ืองไฟฟ้า 
  ของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนำา้หนัก หรือจำานวนผู้โดยสารเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาต 
  อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 7.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น 
  ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน 
 7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม 
  หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 8.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 8.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
 8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 9.1 การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถท่ีถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไปประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูง 
  โดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
 9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
 9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป 
        ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
        กำาหนดให้ถือว่าเมาสุรา 
 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี ่
  รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ 
 การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นำามาใช้ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีเกิดข้ึน และมิใช่ความประมาท
ของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 แต่ในกรณีท่ีเป็นการประกันภัยประเภทระบุช่ือผู้ขับข่ี การยกเว้นตามข้อ 9.4 จะไม่นำามาใช้บังคับ หากผู้ขับข่ีในขณะเกิด 
ความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 
เง่ือนไข : การขยายเพ่ิมเติมเอกสารแนบท้ายน้ี อยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยท่ีปรากฏ
ในสัญญาหมวดเง่ือนไขท่ัวไป ยกเว้นเง่ือนไขข้อ 7. การลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี และข้อ 8. การเพ่ิมเบ้ีย ประกันภัยประวัติไม่ดี
จะไม่นำามาบังคับใช้ 
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชำาระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
 การชำาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ ได้รับมอบอำานาจให้รับชำาระเบี้ย
ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทยอมรับการกระทำาของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท
ให้ถือว่าเป็นการชำาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง 

ข้อ 2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี ้
 “บริษัท” หมายความว่า    บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “ผู้เอาประกันภัย” หมายความว่า    บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง 
 “ผู้ประสบภัย” หมายความว่า    ผู้ซ่ึงได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เน่ืองจากรถท่ีใช้ หรืออยู่ในทาง 
            หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาท 
            โดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า    เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
            ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
             มอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ตาราง” หมายความว่า    ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 “รถ”  หมายความว่า     รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง 
 “อุบัติเหตุแต่ละคร้ัง”      หมายความว่า    เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน 

ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บังคับข้อ 6. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
อนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เน่ืองจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้ 
 3.1 ผู้ประสบภัย 
  3.1.1 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 
ตาม 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด 
ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
  3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหน่ึง บริษัทจะจ่ายจำานวนเงินคุ้มครอง 
ดังนี้



  (1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน  
  (2) กรณีสูญเสียมือท้ังสองข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างต้ังแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือ 
       สายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
  (3) กรณีสูญเสียมือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ แขนหน่ึงข้าง เท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้า ขาหน่ึงข้าง สายตาหน่ึงข้าง (ตาบอด)
       ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
  (4) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือ 
       สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน 
  (5) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือล้ินขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ หรือความสามารถ
       สืบพันธ์ุ จิตพิการอย่างติดตัว หรืออวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหน่ึงคน 
  (6) กรณีสูญเสียน้ิวต้ังแต่ข้อน้ิวข้ึนไป ไม่ว่าน้ิวเดียวหรือหลายน้ิว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท 
       ต่อหนึ่งคน
 กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หลายกรณี บริษัทจะจ่ายจำานวนเงินคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มี
จำานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 
  3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
  3.1.4 ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีท่ีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.3 หรือ
ทั้งข้อ 3.1.2  และข้อ 3.1.3 บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน
  3.1.5 ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ
200 บาท จำานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ระบุในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2
ข้อ 3.1.3 และ ข้อ 3.1.4 
  3.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้
ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติหตุ ให้นำาความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.1.5
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  3.1.7 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือ
ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับข่ีท่ีเป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบ้ืองต้น
เท่าน้ัน 
 ท้ังน้ี บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจำานวนคุ้มครองสูงสุดต่อหน่ึงคน และรวมกันแล้ว
ไม่เกินจำานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง 

ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้บังคับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จส้ินภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหาย
เบื้องต้นดังต่อไปนี้ 
 4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
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 4.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น 
จำานวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
  (ก) ตาบอด 
  (ข) หูหนวก 
  (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
  (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
  (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว 
  (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด 
  (ช) จิตพิการอย่างติดตัว 
  (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 
 4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นเกี่ยวกับการ 
จัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 
 4.4 จำานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจำานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ 
4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้นรวมกันไม่เกิน จำานวน 65,000 บาท 
 4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 4.1 
4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่ เป็นผู้ซึ่งอยู่
ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
 ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 3 

ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ม ี
ความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย 
  5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลกัฐานการแจ้งหน้ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
  5.1.2 สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือสำาเนาใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว หรือสำาเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐาน
อื่นใด ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
         ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องย่ืนหลักฐาน
ตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้วให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับ
ความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมท้ังสำาเนาบันทึกประจำาวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงว่า ผู้น้ัน
ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย 
 5.2 ความเสียหายต่อชีวิต 
  5.2.1 สำาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำาหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อใน 
หลักฐานนั้น เป็นผู้ประสบภัย 
  5.2.2 สำาเนาบันทึกประจำาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
เพราะการประสบภัยจากรถ 
  5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2 
 
 



ข้อ 6. การสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ในกรณีรถท่ีเอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้
ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสำารองจ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำาลังขึ้น
หรือกำาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
 6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำาหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ 
 6.2 ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ จำานวนเงินตามข้อ 3.1.2 ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
  อย่างถาวร เป็นเงินจำานวน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
 6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
 6.4 ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 รวมกันจำานวนเงินตามข้อ 3.1.4  
 สำาหรับผู้ประสบภัยท่ีเป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอ่ืนจะร่วมกันสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่า ๆ กัน 
 เม่ือมีการสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพตามเง่ือนไขน้ีแล้ว หากปรากฏว่า
อุบัติเหตุนั้น เกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่
จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพที่บริษัทได้สำารองจ่ายไปคืนจากบริษัท ผู้รับ
ประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 
 ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้สำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือ
ค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกำาลังขึ้นหรือกำาลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้
หรือผู้ประสบภัยท่ีอยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุน้ันเกิดจากความประมาทของผู้ขับข่ี หรือผู้โดยสารรถคันท่ีเอาประกันภัย
ไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ คืนแก่บริษัท ผู้รับประกันภัย
รถอื่นซึ่งได้สำารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกำาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็น 
ผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครอง เม่ือผู้โดยสารน้ันจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทางหรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น 

ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้อง 
 9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
 9.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรือคำาสั่ง หรือคำาบังคับของศาล 
 9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทันทีเม่ือมีการดำาเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทำาให้เกิดสิทธิ 
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี้ บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก 
ผู้เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ 
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ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง 
 10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับ 
   ความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่ความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบตาม กฎหมาย 
   และบริษัทไม่จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
 10.2 บริษัทมีสิทธิเข้าดำาเนินการต่อสู้คดี 
 10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษัทในนามของผู้เอาประกันภัย ในการนี ้
   ผู้เอาประกันภัยต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควร 
 10.4 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำานวนที่บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตามแต่กรณีแล้วก่อน 
   ดำาเนินคดีทางศาล บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย 
 10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นำาคดีข้ึนสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ 
   เม่ือศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำาพิพากษา  
   หรือตามคำาช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต ่
   วันผิดนัด 

ข้อ 11. การแจ้งความ เม่ือมีการกระทำาความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซ่ึงทำาให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซ่ึงการประกันภัยน้ีมีการคุ้มครองบริษัทจะต่อสู้คดี
ในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีท่ีรถท่ีเจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอ่ืน ให้ผู้ได้มาซ่ึงรถดังกล่าวมีฐานะ
เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไป 
ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในตาราง ซ่ึงทำาให้การเส่ียงภัยเพ่ิมข้ึน ผู้เอาประกันภัย
ต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจำานวนที่บริษัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท 

ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผู้เอาประกันภัยตามท่ีอยู่คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้ทราบในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัย ให้แก่
ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 
 15.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับ 
เบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่างนี ้

จำานวนเดือนที่คุ้มครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ



ข้อ 16. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม ์
ประกันภัยฉบับน้ี ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควร
ยุติข้อพิพาทน้ันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำาการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อ
บังคับสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 17. การตีความกรมธรรม์ประกันภัย ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความท่ีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยน้ี รวมท้ัง
เอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก 
 18.1 สงคราม การรุกราน การกระทำาของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำาสงคราม 
  (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) 
 18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำานาจการปกครอง 
    โดยกำาลังทหารหรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
 18.3 วัตถุอาวุธปรมาณ ู
 18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณู 
    อันเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงปรมาณู และสำาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญาน้ีการเผาไหม้น้ัน รวมถึงกรรมวิธีใด ๆ 
    แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดำาเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง 
 18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 
 18.6 การใช้นอกประเทศไทย 
 18.7 การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
 18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 

ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จำานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ระบุไว้ ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยน้ี
เว้นแต่ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี
เม่ือบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีต่อผู้เอาประกันภัย 
เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำานวนเงินที่บริษัท
ได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994

ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4332-4505

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4528 0727-9
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4528 0730

ร�อยเอ็ด
88/1 ถ.เปรมประชาราษฏร� ต.ในเมือง อ.เมืองร�อยเอ็ด จ.ร�อยเอ็ด 45000

0-4351 3888-90
axa.roiet@axa.co.th

0-4351 3884

นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 

พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9, 0-3848-9147-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226

จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3933-2103-5
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3933-2106

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

สมุย
108/30 หมู� 1 ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 84320

0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

0-7725-6093-6 กด 3

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

ภูเก็ต
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

ฉะเชิงเทรา
111/5 หมู� 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0-3808-6850-2
axa.chachoengsao@axa.co.th

0-3808-6853

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

0-3430-5687

เชียงราย
353/7 หมู� 4 ต.ร�มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5375-0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

0-5375-0179

เชียงใหม�
398/1 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.ฟ�าฮ�าม อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50000

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5631-3151-3
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5631-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สมาร์ทไดรฟ ์       29

แอกซ่า ฮอตไลน์ 
ศูนย์แจ้งอุบัติเหตุและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมงทุกวัน

โทร. 0 2206 5488

ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต ์
ท่านสามารถแจ้งอุบัติเหตุและรับบริการช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ซ่ึงจะบริการท่านดังน้ี 
1. ให้คำาแนะนำาเม่ือมีอุบัติเหตุ ประสานงานระหว่างท่านกับเจ้าหน้าท่ีสำารวจภัยของบริษัท กระท่ังเหตุการณ์ยุ่งยากได้คล่ีคลาย 
    และเรียบร้อย 
2. จัดบริการรถพยาบาล รับผู้บาดเจ็บกรณีต้องนำาส่งโรงพยาบาลโดยรีบด่วน 
3. บริการติดต่อรถยก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ขั้นตอนดำาเนินการเมื่อท่านโทรแจ้งศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ มีดังนี ้
1. กรุณาจอดรถอยู่บริเวณท่ีเกิดเหตุ จนกว่าพนักงานสำารวจภัย หรือเจ้าหน้าท่ีตำารวจไปถึงท่ีเกิดเหตุ ถ้าไม่ปลอดภัย หรือ 
 เกรงว่าจะมีอันตรายให้เคลื่อนย้ายไปยังชุมชน หรือป้อมตำารวจ 
2. ในกรณีที่มีความปลอดภัย ห้ามเคลื่อนย้าย หรือแยกรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรรออยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมรถของคู่กรณ ี
 และจดหมายเลขทะเบียนคู่กรณีไว้ด้วย เพ่ือพนักงานสำารวจภัยหรือเจ้าหน้าท่ีตำารวจไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ เว้นแต่คู่กรณี 
 เป็นฝ่ายยอมรับผิด ให้ขอใบอนุญาตขับข่ีหรือบัตรประชาชน หรือ หลักฐานอ่ืนๆ พร้อมท้ังให้เซ็นช่ือในบันทึกยอมรับผิดไว้ 
3. ห้ามตกลงยอมความ หรือยอมรับชดใช้คู่กรณี ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิด หรือกรณียอมรับชดใช้ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก 
 จนกว่า พนักงานสำารวจภัยจะไปถึงที่เกิดเหตุหรือได้รับการแนะนำาจากศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ในเบื้องต้น 
4. กรณีที่เป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ซึ่งมีผู้ ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้รีบนำาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
 ที่ใกล้เคียงโดยเร็ว แล้วแจ้งชื่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้นให้ศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ทราบทันที 
5. กรณีรถประกันภัยเป็นฝ่ายถูก 
 5.1 กรณีท่ีคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ให้บันทึกภาพในเบ้ืองต้นไว้ และจดทะเบียนรถ ย่ีห้อ และสีรถของคู่กรณีไว้ แล้วถ้าคู่กรณี
   พยายามหลบหนีให้รีบแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนยังท้องที่ที่เกิดเหตุโดยด่วน และแจ้งให้ศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ 
   ทราบทันที 
 5.2 กรณีที่คู่กรณียอมรับผิด ให้ท่านขอใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประชาชน พร้อมหนังสือยอมรับผิดจากคู่กรณไีว้ 
 5.3 จดชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ที่ติดต่อของผู้ขับขี่, เจ้าของรถคู่กรณี หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานได ้
6. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด 
 6.1 อย่าตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณี ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 6.2 กรณีที่ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด อย่ายอมรับผิด เว้นแต่ในกรณีที่ผิดจริง 
 6.3 อย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำาผิด 
 6.4 กรณีที่มีผู้บาดเจ็บต้องให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถช่วยได้ และแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจที่อยู่ใกล้เคียง 
 6.5 กรณีที่ต้องการประกันตัว หรือเป็นคดีความ ควรแจ้งการเกิดเหตุให้ศูนย์แอกซ่าฮอตไลน์ ทราบทันทีและเมื่อมีการ 
   ดำาเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต้องส่งหนังสือมาทางบริษัทฯ ทันที ซ่ึงอาจทำาให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ 
 6.6 กรณีที่ท่านได้รับหมายศาล คำาสั่งศาล หรือคำาบังคับ ให้รีบแจ้งให้บริษัททราบก่อนและ รีบนำาส่งบริษัท ทันที 



อุดรธานี
111/17 หมู� 8 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-4234 1991-3
axa.udonthani@axa.co.th

0-4234-1994

ขอนแก�น
272/15 หมู� 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก�า อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

0-4336-5091-3
axa.khonkaen@axa.co.th

0-4332-4505

อุบลราชธานี
145/10 หมู� 20 ต.ขามใหญ� อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4528 0727-9
axa.ubonratchathani@axa.co.th

0-4528 0730

ร�อยเอ็ด
88/1 ถ.เปรมประชาราษฏร� ต.ในเมือง อ.เมืองร�อยเอ็ด จ.ร�อยเอ็ด 45000

0-4351 3888-90
axa.roiet@axa.co.th

0-4351 3884

นครราชสีมา
2169/2 ถ.สืบศิร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4427-8661-3
axa.nakhonratchasima@axa.co.th

0-4427-8664

ชลบุร�
96/5-6 หมู� 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ�านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

0-3828-3244
axa.chonburi@axa.co.th

0-3828-3698 

พัทยา
1/47-48 หมู� 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� 20150

0-3848-8907-9, 0-3848-9147-9
axa.pattaya@axa.co.th

0-3848-8906

ระยอง
331/4 ถ.สุข�มว�ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3880-9223-5
axa.rayong@axa.co.th

0-3880-9226

จันทบุร�
979/7 ถ.ท�าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

0-3933-2103-5
axa.chanthaburi@axa.co.th

0-3933-2106

หัวหิน
4/104 ซ.หมู�บ�านหนองแก ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

0-3253-6557, 0-3253-6823
axa.huahin@axa.co.th

0-3253-6101

สมุย
108/30 หมู� 1 ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 84320

0-7725-6093-6
axa.samui@axa.co.th

0-7725-6093-6 กด 3

สุราษฎร�ธานี
201/30-31 หมู� 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ� ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร�ธานี 84000

0-7720-5300-2
axa.suratthani@axa.co.th

0-7720-5488

หาดใหญ�
17, 19 ถนนจ�ติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

0-7434-6670-2, 0-7434-6654, 0-7434-6508-9
0-7434-6670-2 กด 11
axa.hatyai@axa.co.th

ภูเก็ต
2/18-19 ถ.ว�รัชหงส�หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7621-9251, 0-7621-9254-55, 0-7621-9257-9
0-7621-9249
axa.phuket@axa.co.th

ฉะเชิงเทรา
111/5 หมู� 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0-3808-6850-2
axa.chachoengsao@axa.co.th

0-3808-6853

นครปฐม
174/24 หมู� 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0-3430-5580-1
axa.nakhonpathom@axa.co.th

0-3430-5687

เชียงราย
353/7 หมู� 4 ต.ร�มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5375-0176-8
axa.chiangrai@axa.co.th

0-5375-0179

เชียงใหม�
398/1 ถ.เชียงใหม�-ลำปาง ต.ฟ�าฮ�าม อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50000

0-5326-2096-7, 0-5326-1157-8
axa.chiangmai@axa.co.th

0-5326-2098

พ�ษณุโลก
666/50 หมู� 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

0-5598-6300-2
axa.phisanulok@axa.co.th

0-5598-6303

นครสวรรค�
605/380-1 หมู�10 ถ.นครสวรรค�-พ�ษณุโลก ต.นครสวรรค�ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

0-5631-3151-3
axa.nakhonsawan@axa.co.th

0-5631-3154

สำนักงานใหญ�
1168/67 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนพระรามสี่ แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2118-8000 0-2285-6383 axathai@axa.co.th www.axa.co.th

เคร�อข�ายแอกซ�า

เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย
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ประกันภัยรถยนต�
motor insurance

กรมธรรม�
ประกันภัย

สมาร�ทไดรฟ�

ติดต�อตัวแทน หร�อนายหน�าของบร�ษัทฯ ได�ที่

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทน นายหน�าของบร�ษัทฯ หร�อสายงานประกันภัยธุรกิจตรง 
สำนักงานใหญ� 0 2118 8000 ต�อ 8319, 8320, 8321, 8322
เคร�อข�ายแอกซ�าในประเทศไทย เชียงราย 0 5375 0176-8 / เชียงใหม� 0 5326 2096-7 / นครสวรรค� 0 5631 3151-3 / อุบลราชธานี 0 4528 0727-9 / ขอนแก�น
0 4336 5091-3 / ร�อยเอ็ด 0 4351 3888-90 / อุดรธานี 0 4234 1991-3 / นครราชสีมา 0 4427 8661-3 / พ�ษณุโลก 0 5598 6300-2 / นครปฐม 0 3430 5580-1 /
ฉะเชิงเทรา 0 3808 6850-2 / ชลบุร� 0 3828 3244 / พัทยา 0 3848 8907-9 / จันทบุร� 0 3933 2103-5 / ระยอง 0 3880 9223-5 / หัวหิน 0 3253 6557 / สุราษฎร�ธานี
0 7720 5300-2 / สมุย 0 7725 6093-6 / หาดใหญ� 0 7434 6670-2 / ภูเก็ต 0 7621 9251




