
โดย

ดร.อายุศรี คําบรรลือ 

ผูชวยเลขาธิการ สายตรวจสอบ 

สํานกังาน คปภ.

 นายอรัญ ศรีวองไทย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

 บริษัท สินทรัพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

การปรับปรุง

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ



หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคับทนัทเีมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน

ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย

ขอ 9. การโอนรถยนต

หมวดการคุมครองรถยนตสญูหาย ไฟไหม

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

ขอ 2. การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต

ขอ 5. การยกเวนรถยนตสญูหาย ไฟไหม

หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง

ขอ 7. การยกเวนทั่วไป

ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ 

หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต

ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต

ขอ 8. การยกเวนการใช 

ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ

การปรบัปรุงกรมธรรม

ประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจ

 

ขอ 13. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป

ขอ 1.  กรมธรรมประกันภัยน้ีมีผลใชบังคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

การชําระเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหนาประกันภัยผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ย

ประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือ

วาเปนการชําระเบี้ยประกนัภัยแกบริษัทโดยถูกตอง

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบังคับทันที เม่ือผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว

การชําระเบ้ียประกันภัยใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท หรือ

นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ผูไดรับมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคล

หรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวเสมือนตัวแทนของบริษัท ใหถือวาเปนการชําระเบี้ย

ประกันภัยแกบริษัทโดยถูกตอง

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

ขอ 1. กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลใชบงัคับทันที เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแลว



ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน

 ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน 

เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัย

หรือผูเสียหายนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาด

ใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้น โดยชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด

ขอ 5. ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน 

เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยมิชอบ จนเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือ

ผูเสียหายนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให

บริษัทแพคดี บริษัทจะตองรับผิดตอผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายนั้น โดยชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา หรือคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ พรอมดอกเบี้ยผดินัดในอัตรารอยละ 15 ตอป นบัแตวันผิดนัด

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



ขอ 9. การโอนรถยนต 

เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถใหแกผูอื่น ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอด

อายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปล่ียนแปลงผูขับขี่ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบ้ีย

ประกันภัยตามสภาพความเส่ียงภัยที่เปล่ียนแปลงไป มิฉะนั้นผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเง่ือนไขความคุมครองที่ปรากฏใน

กรมธรรมประกันภัยน้ี

ขอ 9. การโอนรถยนต 

       เม่ือผูเอาประกันภัยไดโอนรถใหแกผูอื่น ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอด

อายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปล่ียนแปลงผูขับข่ีใหบริษัททราบ เพื่อจะ

ไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะน้ันผูเอาประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเง่ือนไข

ความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนี้ 

        สําหรับกรมธรรมประกันภัยรถยนตที่มีความคุมครองความเสียหายตอรถยนต และผูเอาประกันภัยไดขายรถยนตใหแกผูมีอาชีพรับซ้ือขายรถยนต หรือใหเชา

รถยนต หรือซอมแซมรถยนต หรือบํารุงรักษารถยนต ไมวาการขายนั้นจะไดมีการทําเปนหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนโอนทางทะเบียนหรือไมก็ตาม กรมธรรม

ประกันภัยน้ีจะส้ินสุดความคุมครองนับแต วัน เวลาที่มีการขายรถยนต บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่

กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับแจงการขายจากผูเอาประกันภัย หรือกรณีที่บริษัททราบถึงการขาย

รถยนตดังกลาว บริษัทจะแจงการสิ้นสดุความคุมครองพรอมคืนเบ้ียประกันภัย โดยการสงหนงัสือถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

ขอ 9. การโอนรถยนต

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย 

12.2 มกีารบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

การแกไขกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

12.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้

ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูคร้ังสุดทายที่แจงให

บริษัททราบ ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยส้ินผลบังคับ ณ วันพน

กําหนดดังกลาว 

ในกรณนีี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกนัภัยใหแกผูเอาประกนัภัย โดยหัก

เบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับ

มาแลวออกตามสวน

12.2.1 บริษัทเปนผูบอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้

ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย นี้ไดดวยการสงหนังสือ

บอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผู

เอาประกันภัยตามที่อยูคร้ังสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ซ่ึงจะมีผลให

กรมธรรมประกันภัยส้ินผลบังคับ ณ วันพนกําหนดดังกลาว 

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย (ตอ) 12.2 มกีารบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

การแกไขกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบบัแกไข

(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วันและบริษัทตองทําตามวิธีการแบบ

ปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทที่มีลักษณะที่เช่ือถือไดตาม

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  โดยสงขอมูลการบอกเลิก

กรมธรรมประกันภัยไปยังระบบขอมูลที่ผูเอาประกันภัยระบุไวเทานั้น ทั้งน้ี ผู

เอาประกันภัยตองยินยอมใหบริษัทจัดสงขอมูลการบอกเลิกดวยวิธีการ

ดังกลาว และบริษัทตองจัดใหมีกระบวนการแจงเตือนแกผูเอาประกันภัย   

เมื่อไดดําเนินการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส

ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ย

ประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยไดใชบังคับมาแลวออกตาม

สวน

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย (ตอ)

12.2 มกีารบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

การแกไขกรมธรรมประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

12.2.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิก

กรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร 

ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรมประกันภัยส้ินผลบังคับ ณ วันที่บริษัทไดรับ

หนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก แลวแตวาวันใดเปน

วันหลังสุด

ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตรา

การคืนเบ้ียประกันภัยท่ีระบุไวขางลาง

 12.2.2 ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิก: ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิก

กรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

     (1) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยน้ีไดดวยการ

แจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรม

ประกันภัยส้ินผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิก 

หรือวันเวลาที่ระบุไวในหนังสือบอกเลกิ แลวแตวาวันใดเปนวันหลังสุด 

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



ขอ 12. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย (ตอ) 12.2 มีการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

การแกไขกรมธรรมประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

      (2) ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทตองทําตามวิธีการแบบปลอดภัย

ในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

และแจงวิธีการใหผูเอาประกันภัยทราบ ซ่ึงจะมีผลใหกรมธรรม

ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ขอมูลการบอกเลิกสงไปยังระบบ

ขอมูลที่บริษัทระบุไวเทาน้ัน หรือ ณ วันที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิก 

แลวแตวาวันใดเปนวนัหลังสุด

          ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน ตาม

อัตราการคืนเบี้ยประกนัภัยที่ระบุไวขางลาง

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



ขอ 13. การเรยีกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล 

13. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฉอฉล บริษัทไมตองรับผิดสําหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก

การฉอฉลหรือทุจริตโดยประการใด ๆ ซึ่งผูเอาประกันภัยหรือบุคคลที่ทําแทนผูเอาประกันภัยไดกระทําเพื่อใหไดรับ

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และบริษัทอาจใชสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไดทันทีโดยไมคืนเบี้ย

ประกันภัย

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดเง่ือนไขทั่วไป



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

การแกไขกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช

คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของ

บุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตอง

รับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกนั้น 

        กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไม

นอยกวา 100,000 บาทตอคน แตหากการเสียชีวิตนั้นทําใหมีผูขาดไร

อุปการะตามกฎหมาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตอการเสียชีวิต

ของบุคคลภายนอกนั้นไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน

ไมนอยกวา 300,000 บาทตอคน

 1.1 ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย บริษัทจะรับผิดชดใช

คาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 

ของบุคคลภายนอก เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม

ประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แทจริงที่  

ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกไม

เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนที่ระบุไวในตารางกรมธรรม

ประกันภัย และไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัย ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในขอน้ี

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

การแกไขกรมธรรมประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรม

ประกันภัยรถยนตมากกวา 1 กรมธรรมประกันภัย บริษัทจะรวมเฉลี่ย

จายเทาๆ กัน อยางไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทตอคนจะมีไมเกิน

จํานวนเงินเอาประกันภัยตอคนที่ระบุไวในตาราง และความรับผิด

ของบริษัทตอครั้งในกรณีมากกวาหน่ึงคน จะมีไมเกินจํานวนเงินเอา

ประกันภัยตอครั้งที่ระบุไวในตาราง

ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง         

เม่ือบริษัท ผู เอาประกันภัย และผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันภัยสามารถตกลงในจํานวนเงินคาเสียหายไดทั้งจํานวนแลว 

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน ดังนี้

     1.1.1 ชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่

ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยในหมวดน้ี โดยตองมีจํานวนเงิน

เอาประกันภัยไมนอยกวา 500,000 บาทตอคน

     1.1.2 กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวา 2,000,000 บาท

ตอคน บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนไมนอยกวา 2,000,000 บาท

ตอคน โดยสวนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทจะชดใชตามความ

เสียหายที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอ

บุคคลภายนอก

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง (ตอ)



การแกไขกรมธรรมประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

 1 . 1 . 3  ก ร ณี ท า ย า ท ข อ ง บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ผู เ สี ย ชี วิ ต                

หรือบุคคลภายนอกที่เปนผูทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น มีสิทธิไดรับ

การชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา 

1 กรมธรรม รวมถึงกรณีที่รถยนตที่เอาประกันภัยไดเอาประกันภัย

หลายรายเพ่ือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยไดทําสัญญาประกันภัย

พรอมกัน หรือสืบเน่ืองเปนลําดับกัน บริษัทจะชดใชคาสินไหม

ทดแทนตามสัดสวนความคุมครองของแตละกรมธรรมประกันภัย 

รวมกันไมเกินกวา 2,000,000 บาทตอคน โดยสวนที่เกิน 2,000,000 

บาท บริษัทจะรวมชดใชตามความเสียหายที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัย

จะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง (ตอ)

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก



การแกไขกรมธรรมประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ

ฉบับปจจุบัน ฉบับแกไข

ในกรณีที่บุคคลภายนอกไดรับความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย 

และมีสิทธิไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยรถยนตมากกวา    

1 กรมธรรม รวมถึงกรณีที่รถยนตที่เอาประกันภัยไดเอาประกันภัย

หลายรายเพ่ือความวินาศภัยอันเดียวกัน โดยไดทําสัญญาประกันภัย

พรอมกัน หรือสืบเน่ืองเปนลําดับกัน บริษัทจะรวมเฉลี่ยจายเทา ๆ 

กัน 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม

สามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพ    

อ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม 1.1 นี้ ไมรวมถึงผูขับข่ี

ที่เปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจางในทางการที่จาง 

คูสมรส บดิา มารดา บุตรของผูขบัขี่นั้น

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง (ตอ)

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก



7.2 การใชในทางที่ผิดกฎหมาย ไดแก ใชรถไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติด เปนตน

ฉบับปจจุบัน

7.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติดไมวาจะมีการดัดแปลงรถหรือไม

ก็ตามหรือใชรถยนตหลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคนหรือการจับกุมของเจาหนาที ่เปนตน

ฉบับแกไข

7.4 การใชลากจูงหรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ     

หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถงึกนั

ฉบับปจจุบนั

7.4 การใชลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพยสินอื่นใด เวนแต รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปน  

รถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

ขอ 7. การยกเวนทั่วไป 



ขอ 7. การยกเวนทั่วไป (ตอ) 

7.5 ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาที่ผูขับข่ีทําขึ้น ซ่ึงถาไมมีสญัญานั้นแลว ความรับผิดของผูขับขี่จะไมเกิดขึ้น

ฉบับปจจุบนั

7.5 ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผูขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถาไมมสีัญญาหรือบันทึกนั้นแลว ความรับผิดของผูขับข่ีจะไมเกิดขึ้น

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

7.6 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 16 

(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กาํหนดใหถอืวาเมาสุรา

7.6 การขบัขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่ใหถือวาเมาสรุาหรอืของเมาอยาง  อ่ืนตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ดังน้ี

7.6.1 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด เกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือ

7.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีการขับขี่โดยบุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ หรือโดย

บุคคลที่มใีบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรอืโดยบุคคลที่ไมมีใบอนุญาตขับรถหรืออยูระหวางพักใชหรอืเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรอื 

7.6.3 กรณีไมยินยอมใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอลจนถูก

ดําเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และผูขับขี่ไดยอมรับหรือศาลไดมีคํา

พิพากษาถึงที่สดุลงโทษในความผิดดังกลาว

ขอ 7 การยกเวนทั่วไป (ตอ) 

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข



ขอ 7. การยกเวนทั่วไป 

7.7 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิต และประสาทในรางกาย จนถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวา

ดวยจราจรทางบก และผูขับขี่ไดยอมรับหรอืศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก



        ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาท

เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของหมวดเง่ือนไขทั่วไป เปนขอตอสู

บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผดิตาม 1.1 ในหมวดนี้

        สวนเงื่อนไข 7.6 บรษิัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรบัผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผดิตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทได

จายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท

        ภายใตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไวในตาราง บริษัทจะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย หรือความประมาท

เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือขอ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขทั่วไป เวนแตขอ 3 ของหมวดเง่ือนไขทั่วไป เปนขอตอสู

บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดนี้

         สวนเงื่อนไข 7.6 และ 7.7 บริษัทจะไมนํามาเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทั้งตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่บริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย แตบริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในความรับผิดที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินที่บริษัทได

จายไปนั้นคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน นับแตไดรับหนังสือเรียกรองจากบริษัท

ขอ 8. ขอสัญญาพิเศษ 

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม

        รถยนตสูญหาย บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตหรือสวนหนึ่งสวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เคร่ืองตกแตง หรือสิ่งท่ี

ติดประจําอยูกับตัวรถยนตตามมาตรฐานท่ีติดต้ังมากับรถยนตโดยโรงงานประกอบรถยนตหรือศูนยจําหนายรถยนต และใหรวมถึงอุปกรณ

เคร่ืองตกแตงที่ไดทําเพ่ิมข้ึน และผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบดวยแลว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลัก

ทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย หรือเกิดความเสียหายตอรถยนตอันเกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทําความผิด

เชนวานั้น

        รถยนตไฟไหมบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตเกิดความเสียหายจากไฟไหม ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือ

เปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ กต็าม

        รถยนตสูญหาย บริษทัจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตหรือสวนหนึ่งสวนใดของรถยนต รวมทั้งอุปกรณ เคร่ืองตกแตง หรือส่ิงท่ี

ติดประจําอยูกับตัวรถยนตตามมาตรฐานที่ติดต้ังมากับรถยนตโดยโรงงานประกอบรถยนตหรือศูนยจําหนายรถยนต และใหรวมถึงอุปกรณ

เคร่ืองตกแตงที่ไดทําเพ่ิมขึ้น และผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบดวยแลว สูญหายไปอันเกิดจากการกระทําความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย 

ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย หรือเกิดความเสียหายตอรถยนตอันเกิดจากการกระทําความผิด หรือการพยายามกระทําความผิดเชนวา

นั้น แตไมรวมการสูญหายจากการกระทําความผิดฐานฉอโกง 

        รถยนตไฟไหมบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อรถยนตเกิดความเสียหายจากไฟไหม ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือ

เปนการไหมที่เปนผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

ขอ 1. ขอตกลงคุมครอง 



ขอ 2. การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต

2.1.1 ขอรับรถยนตคืน โดยผูเอาประกันภัยตองคืนเงินที่ไดรบัชดใชไปทั้งหมดใหแกบริษัท ถารถยนตนั้นเกิดความเสียหาย

บริษัทตองจัดซอมใหโดยคาใชจายของบริษัทกอนคืน

 2.1.1 ขอรับรถยนตคนื โดยผูเอาประกันภัยตองคืนเงินที่ไดรับชดใชไปทั้งหมดใหแกบริษัท ถารถยนตนั้นเกิดความเสียหาย

ไมถึงกับความเสียหายโดยสิ้นเชงิบริษัทตองจัดซอมใหโดยคาใชจายของบริษัทกอนคืน

2.1 ในกรณีรถยนตสูญหาย 

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม



ขอ 2. การชดใชความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนต

2.3 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางสวน  

บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึงมีสภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น 

หรือจะชดใชเงินเพ่ือทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได 

ในการซอมรถยนตหรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแตงต้ัง

2.3 ในกรณีรถยนตไดรับความเสยีหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางสวน  

บริษัทและผูเอาประกนัภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึงมีสภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น 

หรือจะชดใชเงินเพ่ือทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได

ในกรณีไมสามารถตกลงจํานวนเงินเพ่ือทดแทนความเสียหายได ใหใชราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยรวมกับสมาคม

อูกลางการประกันภัยและสมาคมการซอมรถยนตแหงประเทศไทยกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

2.3 ในกรณีรถยนตไดรับความเสยีหาย แตไมถึงกับเสยีหายสิ้นเชิง หรือสูญหายบางสวน

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม



ขอ 5. การยกเวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม การประกันภัยน้ีไมคุมครองความสูญหาย หรือไฟไหมอันเกิดจาก

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยบุคคลไดรับมอบหมาย หรือครอบครองรถยนตตามสัญญาเชา 

สัญญาเชาซ้ือ หรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลท่ีจะกระทาํสัญญาดังกลาวขางตน

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย โดยคูสมรส บุคคลซ่ึงอยูกินกันฉันสามีภรรยาโดยไมไดจดทะเบียน

สมรส บุคคลที่เปนหุนสวนทางธุรกิจกับผูเอาประกันภัย ผูคํ้าประกันตามสัญญาเชาซ้ือรถยนต บุคคลไดรับมอบรถยนตหรือครอบครอง

รถยนตตามสัญญายืม สัญญาเชา สัญญาเชาซ้ือ หรือสัญญาจํานํา หรือโดยบุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งน้ีไมวาบุคคลดังกลาวมี

เจตนาแทจริงจะทําสญัญาดังกลาวหรือไมก็ตาม

ฉบับปจจุบนั

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต

ขอ 2.2 ในกรณีรถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปล่ียน

รถยนตซ่ึงมีสภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้  รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได

        ในการซอมรถยนต หรือในการกําหนดจํานวนเงินชดใชหากตกลงกันไมได ใหจัดซอมโดยอูกลางการประกันภัยที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแตงต้ัง

        ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท

 ในกรณีที่มีความจําเปนตองส่ังอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกินกวาราคานําเขาที่สงมาทางเรือ

ขอ 2.2 ในกรณรีถยนตไดรับความเสียหาย แตไมถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันใหมีการซอม หรือเปล่ียน

รถยนตซ่ึงมีสภาพเดียวกันแทนได ทั้งนี้  รวมทั้งอุปกรณของรถยนตนั้น หรือจะชดใชเงินเพื่อทดแทนความเสยีหายนั้นก็ได

        ในกรณีไมสามารถตกลงจํานวนเงินเพ่ือทดแทนความเสียหายได ใหใชราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยรวมกับ

สมาคมอูกลางการประกันภัยและสมาคมการซอมรถยนตแหงประเทศไทยกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

        ขอจํากัดความรับผิดของบริษัท

        ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ บริษัทรับผิดไมเกนิกวาราคานําเขาท่ีสงมาทางเรือ

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

ขอ 2. การชดใชความเสียหายตอรถยนต



ขอ 8. การยกเวนการใช การประกันภัยน้ีไมคุมครอง

8.2 การใชรถยนตไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรพัย ชิงทรัพย หรือ ใชขนยาเสพติด เปนตน  

8.2 การใชรถยนตในทางผิดกฎหมาย เชน ใชรถยนตไปปลนทรัพย ชิงทรัพย หรือใชขนยาเสพติดไมวาจะมีการ

ดัดแปลงรถหรือไมก็ตาม หรือใชรถยนตหลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจคน

หรือการจบักุมของเจาหนาที ่เปนตน

ฉบับปจจุบนั

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต



ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

9.1 การใชลากจูง หรือผลักดัน เวนแตรถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย หรือเปนรถลากจูงโดย

สภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน

9.1 การใชลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพยสินอื่นใด เวนแต รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันไดประกันภัยไวกับบริษัทดวย 

หรือเปนรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหามลอเชื่อมโยงถึงกัน

ฉบับปจจุบัน

ฉบับแกไข

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต



ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ การประกนัภัยนี้ไมคุมครอง

9.3 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตซ่ึงเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 

(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กําหนดใหถือวาเมาสุรา

9.3 การขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขับข่ีใหถือวาเมาสุราหรือของเมาอยาง  อื่นตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ดังนี้

9.3.1 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด เกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หรือ

9.3.2 มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีการขับข่ีโดยบุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไมมีใบอนุญาตขับรถหรืออยูระหวางพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับ

รถ หรือ 

9.3.3 กรณีไมยินยอมใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล 

จนถูกดําเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และผูขับขี่ไดยอมรับหรือศาล

ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 
หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต



ขอ 9. การยกเวนการใชอื่นๆ การประกันภัยนี้ไมคุมครอง

9.4 การขับขี่โดยบุคคลซ่ึงขณะขับข่ีมีสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือมีสารที่ออกฤทธ์ิตอจิต และ

ประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในรางกาย จนถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยจราจรทาง

บก และผูขับข่ีไดยอมรับ หรอืศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกลาว 

เพ่ิมขอยกเวนกรณีผูขับขี่เสพยาเสพติดในขณะขับขี่

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต



สรุป
ความคุมครองความเสียหายตอชีวิตของบุคคลภายนอก

         1. สวนเกินจํานวนเงินสูงสุดตาม พรบ.

         2. ชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันที่ระบใุนตารางกรมธรรม

         3.  จํานวนเงินความคุมครองขั้นตํ่าอยางนอย 500,000 บาทตอคน

         4.  กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกิน  2,000,000 บาทตอคน

                     ชดใชคาสนิไหมทดแทน      2,000,000 บาท

                     สวนเกิน  2,000,000 บาท  ชดใชตามความเสียหายที่แทจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ

         5.  กรณีมีสิทธิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยรถยนต

             มากกวา 1 กรมธรรม

                        ประมาทรวม

                        ทํากรมธรรมหลายกรมธรรม

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

      -   บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนความคุมครองแตละกรมธรรม

          ประกันภัย  รวมกันไมเกิน 2,000,000 บาทตอคน

      

      -   สวนเกิน 2,000,000 บาท บริษัทรวมกันชดใชตามความเสียหายที่แทจริงที่

          ผูเอาประกันภัยจะตองรับผดิชอบตามสดัสวนความคุมครองของแตละกรมธรรมประกันภยั

     

      -   การชดใชคาสินไหมทดแทนจะชดใชเม่ือสามารถตกลงจํานวนเงินคาเสยีหายไดทัง้จํานวน



รถยนตของ  A ทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ไว  โดยมีความคุมครองความรับผิดตอชีวิต  รางกาย  

และอนามัยของบุคคลภายนอก  1,000,000 บาท  ตอคน  และไมเกิน 10,000,000 บาท ตอคร้ัง  

รถยนตของ  B  ทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  1 ไว โดยมีความคุมครองความรับผิดตอชีวิต  

รางกาย  และอนามัยของบคุคลภายนอก 1,500,000 บาท   ตอคน  และไมเกิน 10,000,000 บาท ตอครั้ง 

ถารถทั้งสองคันเกิดเหตุชนกันและเจาพนักงานสอบสวนมีความเหน็วาทั้งสองคัน  มีสวนประมาทในการชนกันน้ัน  

ทําใหนาย ก. ซ่ึงเดินอยูขางทางถึงแกความตาย

กรณีเจรจากับทายาท นาย ก. ยุติ 2,000,000 บาท บริษัทที่รับประกันภัยรถท้ังสองคันจะตองชดใชคาสินไหม

ทดแทนแกทายาทนาย ก. อยางไร ?

กรณีเจรจายังไมสามารถยุติได  บริษัทที่รับประกันภัยรถทั้งสองคนัจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกทายยาท นาย 

ก. อยางไร ?

  

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 



รถยนตเกงทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ไวกับบริษัท A เม่ือวันที่ 10 พ.ย. 2562 

คุมครองความรับผิดตอชวีิต รางกาย และอนามัยของบคุคลภายนอก 1,000,000 บาท

           รถยนตกระบะทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ไวกับบริษัท B เม่ือวันท่ี 1 พ.ค.2563 

คุมครองความรับผิดตอชวีิต รางกาย และอนามัยของบคุคลภายนอก 1,500,000 บาท  

           ถารถทั้งสองคันชนกันและเจาพนักงานสอบสวนมีความเห็นวารถทั้งสองคัน มีสวนประมาทในการชน

กันน้ัน ทําใหนาย ก. ซ่ึงเดินอยูบนถนนขางทางถึงแกความตาย

คาํถาม

กรณีทายาท นาย ก. เรียกรองคาสินไหมทดแทนและเจรจายุติ 1,200,000 บาท บริษัท A และ B  จะชดใชคา

สินไหมทดแทนแกทายาทของนาย ก. อยางไร ?

กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 




