รายงาน
เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เสนอ
อาจารย์ สุรชัย อุฬารวงศ์
วิชา กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ( LW0102 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงาน
เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จัดทาโดย
นางสาว จามจุรี

โกริน

นาย จารุเดช

ธนู

571772027
571772028

นางสาว ชัญญานุช

ผาสิงห์

571772041

นาย แทนไท

เกิดมงคล

571772065

นาย ธีรยุทธ

หน่อคาหล้า

571772075

นาย ธีระพงษ์

ใจกล้า

571772076

นางสาว นภารัตน์
นาย วรวุฒิ

อ้วนอ่อน

โนวงศ์

571772081
571772131

เสนอ
อาจารย์ สุรชัย อุฬารวงศ์
วิชา กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ( LW0102 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ก

คานา
รายงานเล่ มนี้ ข้าพระเจ้ าได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่ ว นหนึ่งในการเรียนการสอนในราย วิช า
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ( LW0102 ) และสาหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษา ซึ่งข้าพระเจ้านาเอา
เรื่อง พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถมาศึกษาและขยายใจความไว้สาหรับผู้ที่สนใจในการที่จะศึกษาเรื่อง
พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ ในการต่อไป หวังว่ารายงานเล่นนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย แก่ผู้ที่
สนใจที่จะศึกษาในการต่อไปหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
คณะผู้จัดทาโดย

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
วัตถุประสงค์
พ.ร.บ.รถยนต์
ผู้มีสิทธิทาประกันภัยรถยนต์
ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาประกันภัย พ.ร.บ.
ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย/โทษของการไม่รับประกันภัย
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ
ข้อพึงปฏิบัติของสถานพยาบาลเมื่อรับผู้ประสบภัย
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กรณีรถไม่ทาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย
เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย
ความคุ้มครอง
ข้อควรรู้
เอกสาร
ประกอบการขอคืนทุนประกันภัยมี
การเคลมประกันซนหนักหรือคืนซาก วิธีการดาเนินการ
เอกสารประกอบการขอคืนทุนประกันภัย
เอกสารที่ใช้ในการมอบอานาจ ในการตั้งเบิก พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
ตัวอย่างเอกสาร
บรรณานุกรม

ก
ข
1
1
6
6
7
7
7
8
8
14
15
15
16
16
19
20
20
20
20
21
22
ค

1

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ร.บ. เป็นการทาประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งจะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และทางกรมการ
ขนส่งต้องใช้ประกอบในการต่อภาษีรถยนต์ประจาปีด้วย ซึ่งทางบริษัทฯได้อานวยความสะดวกในการ
รับชาระค่าต่อภาษีประจาปี พร้อมชาระค่า พ.ร.บ. เพื่อดาเนินการพร้อมกันด้วย

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับ ความ
เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และค่าเสียหายเบื้องต้นอย่าง ทันท่วงที และ
เป็ น หลั ก ประกั น แก่ ส ถานพยาบาลทุ ก แห่ ง ว่ า ได้ รั บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลในกรณี ที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาแก่
ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน
รถที่ต้องทาประกันภัย คือ รถทุกคันทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เป็น
ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกาลัง เครื่องยนต์และหมายรวมถึงรถพ่วงของ
รถนั้นด้วย

พ.ร.บ.รถยนต์
พ.ร.บ. คือทาประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2522 ให้ทุกคันต้องมีโดยจะคุ้มครองแค่ "บุคคล" เท่านั้น

ความสาคัญของ พ.ร.บ.รถยนต์
เนื่องจากเป็นประกันภัยชนิดหนึ่ง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยจ่ายไม่เกิน 50,000
บาทต่อคน กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ชดเชยจานวน 200,000 บาท และหาก
ต้องรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

2

ถ้าไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ จะต้องเสียอะไรบ้าง?
มีโทษปรับเนื่องจากไม่แสดง พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่เกิน 1,000 บาทและหากเราไม่ได้ต่อ พ.ร.บ.
รถยนต์ ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ต้องทาอย่างไร?
ส่วนใหญ่การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์จะทาควบคู่ไปกับการต่อทะเบียนรถ เอกสารที่ต้องเตรียมมีแค่
สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชน 1 ใบ มีบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับทา โดยสามารถไปต่อได้ที่กรม
ขนส่งในแต่ละจังหวัด

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
แต่ในยุคใหม่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น โดยเราสามารถ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์และทะเบียน
รถยนต์ได้ที่เว็บไซค์ของกรมการขนส่ง www.dlte-serv.in.th

3
ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
ลงทะเบียนตามจริงเพื่อรับ พ.ร.บ.รถยนต์ และ ทะเบียนรถยนต์ ทางไปรษณีย์

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
กรอกข้อมูลประเภทรถ ทะเบียนรถ และผู้ครอบครองตามทะเบียนรถ
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สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที หรือนา reference no. พร้อมจานวนเงินที่ต้อง
ชาระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารและร้านสะดวกซื้อตามรูป
เมื่ อ ช าระเงิ น เรี ย บร้ อ ย ทางกรมขนส่ ง จะส่ ง พ.ร.บ.รถยนต์ และ ทะเบี ย นรถยนต์ ทาง
ไปรษณีย์มาที่บ้านภายใน 7 วัน

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
อัตราเบี้ยราคา พ.ร.บ. ที่กฎหมายกาหนด ของรถแต่ละประเภท (รวมภาษี 7% แล้ว)
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)

เบี้ยรวม = 645.21 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง รถตู้

เบี้ยรวม = 1,182.35 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

เบี้ยรวม = 2,203.13 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 20 คน ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

เบี้ยรวม = 3,437.91 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง

เบี้ยรวม = 4,017.85 บาท

รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (ปิคอัพ)

เบี้ยรวม = 967.28 บาท

รถยนต์บรรทุกเกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน

เบี้ยรวม = 1,310.75 บาท

รถยนต์บรรทุกเกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน

เบี้ยรวม = 1,408.12 บาท

รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน

เบี้ยรวม = 1,826.49 บาท

ทั้งนี้เมื่อไปต่อ พ.ร.บ.รถยนต์กับตัวแทนประกันต่าง ๆ ก็จะมีส่วนลดทาให้ราคาถูกกว่ าที่
กฎหมายกาหนด แน่นอนส่วนจะลดมากลดน้อยก็แล้วแต่ประกันครับ
การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งนักขับหน้าใหม่หลาย ๆ ท่านอาจโยนภาระนี้ให้ไฟแนนซ์จัดการ และ
เสียค่าบริการตั้งแต่ 100-500 บาทเลยทีเดียว ทั้งนี้การ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์และการต่อทะเบียนรถ นั้น
ทาปีละครั้งหากมีเอกสารพร้อม รู้ขั้นตอนแล้ว ไปทาที่ขนส่งไม่เกิน 1 ชม. ก็เสร็จ หรือผู้ไม่มีเวลาก็
จัดการต่อได้ในเว็บไซค์ของกรมการขนส่ง www.dlte-serv.in.th รับรองคุ้มค่ากว่าที่จะไปเสียเงินรับ
บริการแน่นอนครับ
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พ.ร.บ. แบบเก่า

พ.ร.บ. แบบใหม่

6

การประกันภัยรถยนต์ ( Car Insurance)
ไม่มีใครสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แต่ทุกครั้งที่คุณขับรถ คุณสามารถอุ่นใจได้เพราะรู้ว่า
ตลอดเส้นทางของการใช้รถ ทั้งชีวิต และทรัพย์สินอันมีค่าของท่านจะได้รับความคุ้มครองจากการทา
ประกันภัยรถยนต์

ผู้มีสิทธิทาประกันภัยรถยนต์
ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
ปัจจัยสาคัญในการคานวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ลักษณะของการใช้รถยนต์ เป็นตัวกาหนดความเสี่ยงภัย รถยนต์รับจ้างย่อมมีความ
เสี่ยงภัยมากกว่ารถยนต์เพื่อใช้ในการพาณิชย์ หรือส่วนบุคคล
ชนิด/ขนาด และอายุของรถยนต์ (โดยเฉพาะยี่ห้อ และรุ่นของรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่
นั่ง อัตราเบี้ยประกันภัย จะขึ้นอยู่กับราคาอะไหล่ และค่าซ่อมเป็นตัวกาหนด)
อายุของผู้ขับขี่ สาหรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ของ
รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล โดยระบุได้ไม่เกิน 2 คน
จานวนเงินเอาประกันภัย หรือทุนประกันภัย
ส่วนลดสาหรับกรณีระบุชื่อคนขับ

ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
รถที่ต้องทาประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถ
ดังกล่ าวจะเดิน ด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลั งไฟฟ้า หรือพลั งงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ
ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถ
นั้นเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทาประกันภัยตาม
พ.ร.บ. ด้วย

ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาประกันภัย พ.ร.บ.
รถสาหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสาหรับผู้สาเร็จ
ราชการ แทนพระองค์
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รถของสานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวัง
กาหนด
รถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ข าภิ บ าล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่ น และรถยนต์ทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็น
อิสระขององค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย/โทษของการไม่รับประกันภัย
ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรั บ ประกั น ภั ย คื อ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยรถ ประชาชนสามารถทาประกันภัยรถ พ.ร.บ. ได้ที่บริษัทประกันภัยข้างต้นรวมถึงสาขา
ของบริษัทนั้น ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ที่รับ
ประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม
พ.ร.บ. คุ้มครอง ฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 25,000 บาท

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ผู้ประสบภัย จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณี
บาดเจ็ บ เป็ น ค่ า ปลงศพในกรณี เ สี ย ชี วิ ต โดยไม่ ต้ อ งรอพิ สู จ น์ ค วามผิ ด บริ ษั ท จะชดใช้ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคาร้องขอ ค่าเสียหาย ดังกล่าว
เรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจานวนเงิน ดังนี้
ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคน
เดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถหรือสิ่ง
ที่บรรทุกหรือติดตั้งไว้ในรถ ทั้งนี้รวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย ก็จะ
ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ
เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็น ควรปฏิบัติ ดังนี้
กรณีมีผู้บาดเจ็บ
1. นาคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุด
ก่อน
2. แจ้งเหตุที่เกิดให้ตารวจทราบ และขอสาเนาประจาวันตารวจเก็บไว้
3. แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
4. เตรี ย มเอกสาร อาทิ ถ่ า ยส าเนากรมธรรม์ ประกั น ภั ยรถคั น เกิดเหตุ
ภาพถ่ายสาเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการ กรณีเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
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5. ให้ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานให้แก่คน
เจ็บ

ข้อพึงปฏิบัติของสถานพยาบาลเมื่อรับผู้ประสบภัย
เมื่อสถานพยาบาลรับผู้ประสบภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้การรักษาพยาบาลทันที
2. ทาประวัติคนไข้ และขอสาเนาบัตรประจาตัวคนเจ็บ
3. ขอสาเนาประจาวันตารวจ
4. บันทึกชื่อบริษัทประกันภัย ของสาเนากรมธรรม์ประกันภัย
5. บันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้นาคนเจ็บส่งเข้ารักษาพยาบาล

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้
เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานหรือนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอานาจ
ให้รับชาระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทาของบุคคลหรือนิติ
บุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
2. นิยามศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษัท หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
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ผู้เอาประกันภัย หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
ผู้ประสบภัย หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้นและหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
นายทะเบี ย น หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกับกาและส่ งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย มอบหมายโดยประการในราชกิจจานุเบกษา
ตาราง หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
รถ หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องการ
ซึ่งเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน
3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บังคับข้อ 6. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่
บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้

3.1 ผู้ประสบภัย
3.1.1. ในกรณีได้รับความเสี ยหายต่อร่างกาย หรือ อนามัยแต่ไม่ถึงกับ
สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ตาม 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย
อย่ างอื่น ที่ผู้ ป ระสบภัย สามารถเรี ยกร้องได้ตามมูล ละเมิด ตามความเสี ยหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน
50,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.2. ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจานวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อหนึ่ง
คน
1. ตาบอด
2. หูหนวก
3. เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
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4. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
5. เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
6. จิตพิการอย่างติดตัว
7. ทุพพลภาพอย่างถาวร
3.1.3. ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจานวนเงินเงินคุ้มครองสูงสุด
200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.4. ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
บริ ษัทจะจ่ ายค่าชดเชย วัน ละ 200 บาท จานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสี ยหายที่เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ระบุใน 3.1.1. 3.1.2. และ 3.1.3
3.1.5 ในกรณีได้รับความเสียหายตาม 3.1.1 และต่อมาได้รับความเสียหาย
ตาม 3.1.2 หรือ 3.1.3 หรือทั้งตาม 3.1.2 และ 3.1.3 บริษัทจะจ่ายเต็มตามจานวนเงินคุ้มครอง
สูงสุด 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน ทั้งนี้เมื่อรวมข้อ 3.1.4 ต้องไม่เกิน 204,000 บาท
3.2 กรณี ผู้ ป ระสบภั ย เป็ น ผู้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ เ อา
ประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้อ งรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นาความ 3.1.1
3.1.2 3.1.3 3.1.4 และ 3.1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3.3 กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด
อุบัติเหตุหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประกันภัย บริษัท จะรับผิดจ่ายค่า
สินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่ง
คน และรวมกันแล้วไม่เกินจานวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ 4 ของ
ตาราง
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้บังคับข้อ 6. บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จภายใน
7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปแต่ไม่เกิน
30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ตาบอด
2. หูหนวก
3. เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
4. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
5. เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
6. จิตพิการอย่างติดตัว
7. ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผู้ ป ระสบภัยได้ รับ ความเสี ยหายต่ อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000
บาท ต่อหนึ่งคน
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4.4 จานวนตาม 4.1. และ 4.2 รวมกัน หรือ จานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หาก
ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่ง
อยู่ในรถประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่ เป็นความเสียหาย
เบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.
5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน
180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐาน ดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือหลักฐาน
การแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5.1.2 ส าเนาบัตรประจาตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจาตัว คนต่า งด้ า ว
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่เป็นทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ผู้ที่มีชื่อ
ในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้วให้ยื่นรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัย
ซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้ อ งขอรั บ ค่ า เสี ยหายเบื้อ งต้ นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกั น ให้ มี
หลักฐานตาม 5.1 และ 5.2
6. การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ในกรณีรถที่
เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะ
สารองจ่าย ให้แก่ผู้ประกันภัย ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้
กับบริษัท ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับ
กรณีได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่ารักษารายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันล่ะ 200
บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.3 ค่าชดเชยหรือค่าปลงศพ เป็นจานวนเงิน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน สาหรับกรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
6.4 ข้อ 6.1 6.2 และ 6.3 รวมไม่เกิน 204,000 บาท ต่อหนึ่งคน
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สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุค คลภายนอก บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสารอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนหรือค่าปลงศพตามวรรคต้นโดยเฉลี่ยฝ่ายล่ะเท่าๆกัน
เมื่อมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวันหรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้แล้ว
หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันไว้
กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพที่
บริษัทได้สารองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายรับผิดตามกฎหมายนั้น
ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกาลัง
ขึ้นหรือกาลังลงจากรถที่ตนรับประกันไว้ หรือผู้ประสบภัยที่อยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้น
เกิดจากความประมาทของผู้ ขับ ขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถ
อื่น ซึ่งได้สารองจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการขอ
7. การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา
ประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย
เอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
8. การคุ้มครองผู้รับผิด ของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสาร
นั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น
9. การแจ้งอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่
ต้อง
9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
9.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรือคาสั่ง หรือคาบังคับของสาร
9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทันที เมื่อมีการดาเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญา
ทางศาลอันอาจทาให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผู้ประกันภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี้
บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการนั้น
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะ พิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติ
10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผู้ เ อาประกั น ภั ย จะต้ อ งไม่ ต กลงยิ น ยอม เสนอ หรื อ ให้ สั ญ ญาว่ า จะชดใช่
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่ความเสี ยหายนั้น ผู้ประกันภัย
เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไม่จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเข้าดาเนินการต่อสู้คดี
10.3 บริษัทมีสิทธิฟ้องบุคคลใดให้ใช้ความเสียหายเพื่อประโยชน์ของบริษัทในนาม
ของผู้ประกันภัย ในการนี้ผู้เอาประกันภัยต้องให้ ข้อเท็จจริงและให้ ความ ช่วยเหลือแก่บริษัทตาม
สมควร
10.4 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนที่บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3. หรือ
ข้อ 4. ตามแก่กรณีแล้ว ก่อนดาเนินคดีทางศาล บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย
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10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นาคดีขึ้นสู่ศาลหรือ
เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้ คดี
บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคาชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัด
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด
11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระทาความผิ ดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทาให้เกิ ดสิ ทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยไม่ชักช้า
12. ค่าใช่จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มี
การคุ้มครอง บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. การโอนรถ ในกรณีที่ที่เจ้าขอได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้
ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับ
ผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง ซึ่ง ทาให้การ
เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทได้จ่ายไปแต่ไม่
เกิน 2000 บาท
15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือหนังบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต้อนรับถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อ ยู่ค รั้ง
สุดท้ายที่แจ้งให้ทราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประภัย
สาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราคือเบี้ย ประกันภัยที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
จานวนเดือนที่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 0

16. การระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการ ในกรณี ที่ มี ข้ อ พิ พ าท ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ ข้ อ
เรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับ
บริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องและเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการบริษัทตกลง
บริ ษั ท ตกลงยิ น ยอมและให้ ท าการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ บั ง คั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
17. การตีความกรมธรรม์ ระกั นภัย ความหมายละเจตนารมณ์ ข องข้ อ ความที่ป รากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้
ให้ความเห็นชอบไว้
18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศัตรู การสู้รบหรือการปฏิบัติการการ
ที่มีลักษณะเป็นการทาสงคราม (จะได้เป็นการทาสงครามหรือไม่ก็ตาม)
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18.2 สงคารกลางเมือง การแข็ งข้อทหาร การกบฏ การปฏิบัติ การต่อต้านรัฐบาล
การยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่ นวายถึงขนาด
หรือเท่ากับการลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีการกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง
ปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้น
รวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งดาเนินต่อไปด้วนตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้ในทางมี่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยา
เสพติด เป็นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็วหรือทดลองความทนทาน หรือความเร็วในทาง
กีฬา
18.9.การใช้โดยบุคคลของอู่ เมื่อรถได้มอบให้อู่ทาการซ่อม เว้นแต่การซ่อมนั้นบริษัท
เป็นผู้สั่งหรือให้ความยินยอม
18.10. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัด
สิทธิตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถ ยนต์ การขับขี่โดยบุคคลขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรายาเมา ถึงขนาดที่ไม่สามารถควบคุมรถได้
19. ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จานวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยก
เอาความไม่ส มบู ร ณ์แห่ งกรมธรรม์ประกั นภัย หรือความประมาทเลิ นเล่ ออย่างร้ายแรงของผู้ เอา
ประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6
เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย
เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้
จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัท ภายใน 7 วัน

การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทจะสารองจ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งโดยสารมา
ในรถ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีได้รับ
บาดเจ็บ
ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจานวนเงิน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน สาหรับกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
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ค่ารั กษาพยาบาล ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
สาหรับ ผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยอื่นจะร่วมกันสารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ค่าทดแทนหรือค่าปลงศพ โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสาหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย กรณีดังต่อไปนี้
1. รถคั น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ป ระสบภั ย มิ ไ ด้ จั ด ท าประกั น ภั ย ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่เกิน
15,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท)
2. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะ
เกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้น ทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว
3. รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสี ยหาย
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
4. รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
5. บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้ นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจานวน
6. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

กรณีรถไม่ทาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย
กฎหมายก าหนดให้ เ จ้ า ของรถมี ห น้ า ที่ ต้ อ งท าประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมื่อเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ทาประกันภัยแล้วรถคันดังกล่าวไปก่อให้เกิด
ความเสียหายกับผู้ประสบภัย เจ้าของรถจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ถ้าผู้ประสบภัย
ได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าเสียชีวิตต้องรับผิดชอบค่าปลงศพ อย่างน้อย
ต้องไม่ต่ากว่าจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้(กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่เกิน 30,000 บาท หาก
เสียชีวิต 35,000 บาท ) หากน้อยกว่านี้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยยั งคงมา
ขอรับส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายไปแล้ว
กฎหมายกาหนดให้นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่
เรียกเงินตามจ านวนที่ได้จ่ ายไปคืนจากเจ้าของรถรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิ บของจานวน
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเข้าสมทบอีกต่างหากภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับคาสั่งจากนายทะเบียน
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การกาหนดมูลค่าทุนประกันภัย
ในกรณีที่มีการเลือกซื้อความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ (ประเภท 1) ทุนประกันของตัวรถยนต์คัน
ที่เอาประกันภัยนั้น จะต้องไม่ต่ากว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ในวันที่ทาประกันภัย

เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย รถยนต์เก๋ง อายุรถไม่เกิน 10 ปี รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุก อายุ
รถไม่เกิน 7 ปี
ทุนประกันภัยไม่ต่ากว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัย
กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้ไม่เกิน 2 คน
ส่วนลดประวัติดี สูงสุด 50 %
กรณีมีสิ่งตกแต่งเพิ่มเติมจากสภาพเดิมของรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ความคุ้มครอง
คุม้ ครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
- ความบาดเจ็บ
- เสียชีวิต
คุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
คุ้มครองต่อคนขับ และผู้โดยสาร
- ค่ารักษาพยาบาลต่อคนขับและผู้โดยสาร
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (ในกรณีเกิดคดีอาญา)
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
- รถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้
คุม้ ครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- รับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน
ความคุ้มครอง รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1. ข้อตกลงคุ้มครอง
1.2 ความเสี ย หายทรั พ ย์ สิ น ต่ อ บุ ค คลภายนอกที่ ผู้ เ อาประกั น ต้ อ ง
รับผิดชอบตามกฎหมาย (ไม่เกินจานวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง)ยกเว้น ทรัพย์สินที่
ก) ผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ (ฝ่ายประมาท) คู่สมรส บิดามารดา บุตร
ของผู้เอาประกัน… เป็นเจ้าของ เก็บรักษา หรือครอบครอง
ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม
ค) ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน น้าหนักรถ หรือน้าหนักบรรทุก
ง) ทรัพย์สินที่บรรทุก หรือกาลังยกขึ้น หรือยกลง
2. ความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ
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ก) 2,000.-บาทแรก ต่อทรัพย์สิน กรณี ใช้รถเพื่อประโยชน์อื่น นอกจากที่
ระบุในกรมธรรม์
ข) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรมดา
ค) 2,000.-บาทแรก ต่อทรัพย์สิน กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ขณะเกิดเหตุ ผู้ขับ
ขี่ ไม่ใช่ผู้ที่ระบุชื่อไว้
3. ค่าใช้จ่ายในการ ต่อสู้คดี
4. การคุ้มครองความ รับผิด ของ ผู้ขับขี่
5. การคุ้มครองความรับผิดของ ผู้โดยสาร
6. การคุ้มครอง นายจ้าง
7. การยกเว้นทั่วไป…ไม่คุ้มครองความรับผิดจาก
7.1 ใช้รถยนต์นอกอาณาเขต (ประเทศไทย)
7.2 ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย…………
7.3 ใช้แข่งขันความเร็ว
7.4 ใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่ รถที่ถู กลากจูงหรือผลักดัน ประกันกับ
บริษัทด้วย หรือ เป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือมีระบบห้ามล้อเชื่อมถึงกัน
8. ข้อสัญญาพิเศษ ถ้าผู้เอาประกัน ผิดเงื่อนไข ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 หรือ
ประมาทเลินเล่อร้ายแรง หรือของกรมธรรม์ไม่สมบูรณ์
ผู้รับประกัน ไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ ค่าบาดเจ็บแก่บุคคลภายนอกได้ (แต่ไม่ต้อง
รับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเลย) แต่เมื่อชดใช้ให้บุคคลภายนอกแล้ว สามารถเรียกคืน
จากผู้เอาประกันได้
9. ข้อสัญญาพิเศษ ถ้าผู้เอาประกัน ผิดเงื่อนไข ข้อ 7.6 ผู้รับประกัน ต้องชดใช้ ทั้งค่า
บาดเจ็บ และค่าเสียหายของทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกไปก่อน แต่เมื่อชดใช้ให้บุคคลภายนอกแล้ว
สามารถเรียกคืนจากผู้เอาประกันได้

ความคุ้มครอง รับผิดชอบต่อรถยนต์
1. ข้อตกลงคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจากับตัว
รถยนต์
ความรับผิด ไม่เกิน จานวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์
2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 เสียหายสิ้นเชิง จ่ายเต็มจานวนที่ระบุและต้องโอนรถยนต์ให้บริษัท ทันที
2.2 เสียหายบางส่วน บริษัทต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ (ถ้าต้องสั่งอะไหล่
จากต่างประเทศ บริษัท จ่ายไม่เกินราคาที่นาเข้าทางเรือ)
3. การดูแลขนย้าย
บริษัท จ่ายไม่เกิน 20% ของค่าซ่อม
4. ความเสียหายส่วนแรก
ก) 2,000.-บาทแรก จากการชน ที่ไม่สามารถแจ้ง คู่กรณีให้บริษัท ทราบ
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ข) ตามจานวน ที่ระบุ ในกรมธรรม์
ค) 6,000.-บาทแรก จากการชน คว่า โดยผู้ ขับขี่ที่มิได้มีชื่อเป็นผู้ ขับขี่ ที่ระบุใน
กรมธรรม์
5. การรักษารถยนต์
ผู้ เ อาประกั น ต้ อ งดู แ ลรั ก ษารถยนต์ ให้ มี ส ภาพใช้ ก ารได้ ดี เสมอ ถ้ า สภาพรถ
บกพร่อง เช่นเบรกใช้การไม่ได้ แต่ยังนารถไปใช้ หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันต้องรั บผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
6. การสละสิทธิ
บริษัท มีสิทธิที่จะไล่เบี้ย เอาค่าเสียหายจากผู้ใช้รถประกันได้ในกรณี
6.1 บุคคลนั้น ๆ นารถไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน
6.2 การใช้โดยบุคคลของอู่โดยมิใช่เป็นความยินยอมของบริษัท
7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์
7.1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอ….
7.2 การแตกหักของเครื่องจักรกล
7.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ จากการบรรทุกน้าหนัก, ผู้โดยสาร เกิน……
7.4 ยางรถยนต์ ฉีกขาด ระเบิด จากการใช้งาน (ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทาให้ยางแตก ต้อง
ชดใช้)
8. การยกเว้นการใช้
8.1 ใช้นอกอาณาเขต ประเทศไทย(ซื้อเพิ่มได้)
8.2 ใช้รถเพื่อประโยชน์ในทางที่ผิดกฎหมาย
8.3 ใช้แข่งขันความเร็ว
9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ
9.1 ใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือผลักดัน ได้ประกันไว้กับบริษัท
ด้วย หรือเป็นรถลากจูง โดยสภาพ หรือมีระบบห้ามล้อเชื่อมกัน
9.2 ใช้เพื่อประโยชน์ นอกจากที่ระบุในกรมธรรม์
9.3 การขับขี่โดยบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์
9.4 การขับขี่ โดยบุคคลที่ไม่มีใ บอนุญาต ฯ(หรือมีใบอนุญาตขับ จักรยานยนต์ แล้ว
ไปขับรถยนต์)
ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
1. ข้อตกลงคุ้มครอง
- บริษัท จะชดใช้ เมื่อ รถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์, เครื่องตกแต่ง, สิ่งที่ติดประจากับตัวรถยนต์ถูกไฟไหม้ หรือสูญหายไป- ความรับผิดของ
บริษัท ไม่เกินจานวนที่ระบุไว้
- ความสูญหาย หมายความรวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากการ ลักทรัพย์,
ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์,ยักยอกทรัพย์ หรือจากการพยายามกระทาฯ
- การถูกไฟไหม้ รถจะถูกไฟไหม้จากสาเหตุใดก็ได้
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2. การชดใช้ความเสียหาย หรือสูญหายต่อรถยนต์
2.1 รถยนต์สูญหาย จาก การลักทรัพย์, ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์, ยักยอก
ทรัพย์ บริษัท ต้องจ่ายเต็มจานวนเงินเอาประกัน
ผู้เอาประกันต้องโอนรถยนต์ให้บริษัท ทันที(โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท) ถ้า
บริษัทได้รถยนต์ กลับคืนมา บริษัทต้อง
– แจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รถคืนมา
ทาง ปณ.ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันแจ้งไว้
– ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิ (ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือ) รับรถคืน หรือ สละสิทธิไม่รับรถคืน
2.2 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัท จะจ่ายค่าสินไหมเต็มจานวนเงินเอา
ประกัน ถ้าจานวนเงินเอาประกันไม่ต่ากว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกัน ต้องโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บริษัท ทันที (โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท)
2.3 รถยนต์เสียหาย หรือ สูญหาย บางส่วน บริษัท จะชดใช้ โดย…. การ
ซ่อมหรือ เปลี่ยนอะไหล่ หรือ เปลี่ยนรถยนต์ ในสภาพเดียวกันเป็นการทดแทนหรือชดใช้เป็นเงิน ถ้า
ตกลงค่าซ่อมไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลาง กรมการประกันภัย กรณีต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
ให้ถือเอาราคานาเข้าทางเรือ
3. การดูแลขนย้าย บริษัท จะจ่ายค่าดูแลรักษา และค่าขนย้าย จนกว่าจะซ่อมแซม
เสร็จ ไม่เกิน 20% ของจานวนเงินเอาประกัน
4. การสละสิทธิ บริษัท สละสิทธิไล่เบี้ย จากผู้ใช้รถที่ได้รับความยินยอมจาก ผู้เอา
ประกัน ยกเว้น การใช้โดยบุคคลของอู่ เมื่อมีการมอบให้อู่ทาการซ่อม โดยบริษัท ไม่ได้สั่ง หรือ
ยินยอม
5. การยกเว้น การสูญหาย ไฟไหม้
กรมธรรม์ ไม่คุ้มครองการสูญหาย ไฟไหม้ จาก
5.1 การลักทรัพย์ หรือ ยักยอกทรัพย์ จากบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ครอบครอง ตามสัญญาเช่า เช่าซื้อ สัญญาจานา หรือบุคคลที่จะทาสัญญาข้างต้น
5.2 การใช้รถนอกประเทศไทย

ข้อควรรู้
การโอนรถ กรณีที่รถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ได้โอนไปยังบุคคลอื่น
ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นั้น และบริษัทประกันต้องรับ
ผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุ ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่

หากรถยนต์สูญหายต้องทาอย่างไรบ้าง
- แจ้งบริษัทฯประกันภัยโดยทันทีที่ทราบ
- แจ้งความ ณ สถานีตารวจในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อลงบันทึกประจาวันเบื้องต้น
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- ติดต่อไปที่บริษัทฯ ผ่านงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอหนังสือมอบอานาจในการแจ้งความรถ
หาย
- บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการคืนทุนประกันให้ท่านและให้ ท่านลงนามในเอกสารและแนบ
เอกสารประกอบส่งกลับคืนบริษัทฯ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมต่อไป

เอกสารประกอบการขอคืนทุนประกันภัยมีดังนี้
1. สาเนาบันทึกประจาวัน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมหน้าวัตถุประสงค์/สาเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
ของกรรมผู้มีอานาจลงนาม (ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอานาจ กรณีผู้เช่าซื้อ
เป็นนิติบุคคล)
4. ต้นฉบับกรรมธรรม์ประกันภัย
5. ค่าใช้จ่ายในการแจ้งหยุดใช้รถ 500 บาท
หมายเหตุ: - ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากบริษัทฯประกันภัยยังคงชาระค่างวดตามปรกติ

การเคลมประกันซนหนักหรือคืนซาก วิธีการดาเนินการ
- แจ้งบริษัทฯประกันภัยที่ท่านทาไว้ เพื่อออกรายละเอียดการเคลมประกันและรอผลสรุป
ความเสียหายการคืนทุนประกัน
- ติดต่อไปที่บริษัทฯ ผ่านงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอเอกสารการคืนทุนประกัน
- บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการคืนทุนประกันให้ท่านและให้ท่านลงนามในเอกสารและแนบ
เอกสารประกอบส่งกลับคืนบริษัทฯ

เอกสารประกอบการขอคืนทุนประกันภัยมีดังนี้
1. สาเนาบันทึกประจาวัน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมหน้าวัตถุประสงค์/สาเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
ของกรรมผู้มีอานาจลงนาม (ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอานาจ กรณีผู้เช่าซื้อ
เป็นนิติบุคคล)
4. ต้นฉบับกรรมธรรม์ประกันภัย
5. กุญแจรถยนต์
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หมายเหตุ: - ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากบริษัทฯประกันภัยยังคงชาระค่างวดตามปรกติ

เอกสารที่ใช้ในการมอบอานาจ ในการตั้งเบิก พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ มีดังนี้
1. สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของตารวจ ระบุชื่อ-สกุลผู้ได้รับบาดเจ็บ วันที่เกิดเหตุ เวลาที่เกิด
เหตุ สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะการเกิดเหตุ หมาดเลขทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ ระบุผู้ป่วยเป็นผู้
ขับขี่ หรือโดยสาร จานวน 3 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชน ใบเกิด ทร.38 passport และทะเบียนบ้านของผู้ป่วยจานวนอย่างละ 2
ชุด ( พร้องเซ็นรับรองสาเนา )
3. สาเนากรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถคันที่เกิดเหตุ จานวน 2 ชุด ( พร้อมเจ้าของรถ
เซ็นสาเนา )
4. สาเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ ของคันที่เกิดเหตุ จานวน 2 ชุด ( พร้อมเซ็นรับรองสาเนา )
5. สาเนาใบขับขี่ (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด ( พร้องเซ็นรับรองสาเนา )
6. สาเนาบัตรประชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ อย่างละ 2 ชุด (
พร้อมเซ็นรับร้องสาเนา )
7. สาเนาบัตรประชาชน / ทร.38 / passport และสาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขับขี่รถคันที่เกิด
เหตุ อย่างละ 2 ชุด ( พร้อมเซ็นรับรองสาเนา )
*** หมายเหตุ ประจาวันต้องมีการรับสาเนาตัวจริง จากพนักงานสอบสวนเท่านั้น ****
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ตัวอย่างเอกสาร

23

24
ใบเสร็จรับเงิน

25

26

27

28

29
ใบภาษีรถ

ค

บรรณานุกรม
ศูนย์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น.(ออนไลน์)แหล่งที่มา : www.sobsuan.com.2558
การประกันภัย.(ออนไลน์)แหล่งที่มา : www.chinathip.com.2558
การประกันภัยรถยนต์.(ออนไลน์)แหล่งที่มา www.phraechristian.com.2558
การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น.(ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.chusaklaw.com.2558
ความคุ้มครองรถยนต์.(ออนไลน์)แหล่งที่มา : www.domesticthailand.com.2558
ความคุ้มครองรถยนต์.(ออนไลน์)แหล่งที่มา : www.sites.google.com.2558
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์.(ออนไลน์)แหล่งที่มา : www.staywell.co.th.2558

