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คําส่ังนายทะเบียน 
ที่  ๑๑/๒๕๕๖   

เรื่อง  กําหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  และอัตราเบ้ียประกันภัย 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   นายทะเบียนจึงมีคําส่ัง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คําส่ังนี้เรียกว่า  “คําส่ังนายทะเบียนที่  ๑๑/๒๕๕๖  เรื่อง  กําหนดแบบและข้อความ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  และอัตราเบ้ียประกันภัย” 

ข้อ ๒ กําหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  และอัตรา 
เบ้ียประกันภัย  ที่แนบท้ายคําส่ังนี้  ดังต่อไปนี้  และให้บริษัทใช้ได้เม่ือมีการชําระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
เรียบร้อยแล้ว 

  ๒.๑ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์  (ให้บริษัทใช้ 
สําหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท  และต้องให้ส่วนลดเบ้ียประกันภัย   
ในการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอ่ืนในอัตราร้อยละ  ๑๐  ของเบ้ียประกันภัยสุทธิ) 

  ๒.๒ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยน้ําท่วม  และอัตรา 
เบ้ียประกันภัย  (ให้บริษัทใช้สําหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท  ๒  หรือ
ประเภท  ๓  หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

  ๒.๓ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยธรรมชาติ  และอัตรา
เบ้ียประกันภัย  (ให้บริษัทใช้สําหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท  ๒  หรือ
ประเภท  ๓  หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ประเวช  องอาจสิทธิกุล 

เลขาธิการ 
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 



เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ 

(ใช้สําหรับกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ทุกประเภท) 

 

  ภายใตค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีบริษัทไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

และไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตวัรถยนต์ หากผู้ขับขี่ขณะที่เกดิเหตุมแีอลกอฮอล์ในเส้นเลือด จากการดื่ม

เคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ผสมอยู่ เว้นแต่การมแีอลกอฮอล์ในเส้นเลอืดนั้นเกดิจากการรับประทานยารักษาโรค

บางชนิดที่มส่ีวนผสมแอลกอฮอล์ หรือเกดิจากการรับประทานอาหารบางชนิดที่มส่ีวนผสมแอลกอฮอล์ แต่

การมปีริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลอืดนั้นจะต้องมจีาํนวนไม่เกนิกว่า 10 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์ 

 ทั้งน้ี บริษทัจะไม่นาํเง่ือนไขเอกสารแนบทา้ยน้ีมาเป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอกเพ่ือปฏิเสธความรับผดิ

ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัหมวดความรับผดิต่อความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และ เม่ือบริษทัไดจ่้าย

ค่าสินไหมทดแทนไปแลว้   ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช้จาํนวนเงินท่ีจ่ายไปนั้นคืนให้กับบริษทัภายใน 7  วนั  

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือเรียกร้องจากบริษทัส่วนกรณีความเสียหายต่อตวัรถยนต์บริษทัจะไม่นาํเง่ือนไข

ของเอกสารแนบทา้ยน้ีมาใชใ้นกรณีท่ีความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เกิดข้ึนมิไดเ้กิดจากความประมาทของผูข้บัข่ี

รถยนตต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 ทั้งน้ีใหใ้ชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ความอ่ืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม 

เวน้แต่ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น  

  

 

 

 

 

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

                               กรรมการ                                            กรรมการ                                          ผูรั้บมอบอาํนาจ                            



เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์คุ้มครองภัยนํา้ท่วม 

(ใช้สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือประเภท 3  
หรือกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

 
รหสับริษทั ......................เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี ................................เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี .............................................
ผูเ้อาประกนัภยั  ช่ือ     .......................................................................... 
ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ............................................... ส้ินสุดวนัท่ี ..............................................เวลา 16.30 น. 
คุม้ครองความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุมาจากนํ้าท่วมไม่เกิน ..........................................บาท/คร้ัง  

                  เอกสารแนบทา้ยน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

                  คาํว่า “นํ้าท่วม” หมายถึง นํ้าซ่ึงท่วมพ้ืนท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากมีฝนตกหนกั 
ทาํใหน้ํ้ าท่ีไหลลน้หรือไหลออกจากทางนํ้ าธรรมชาติหรือท่ีสร้างข้ึน หรือทะเลสาบไหลลน้ตล่ิง หรือ บ่าลงมา
จากท่ีสูงและรวมถึงนํ้ าท่วมอนัมีสาเหตุจากคล่ืนใตน้ํ้ า (Tidal Wave)  หรือสึนามิ (Tsunami) หรือนํ้ าท่วมอนัมี
สาเหตุจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  

ข้อ 1.    ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษทัจะชดใชค่้าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตห์รือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต ์รวมทั้ง อุปกรณ์ เคร่ือง
ตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจาํอยูก่บัตวัรถยนตต์ามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากบัรถยนตโ์ดยโรงงานประกอบรถยนตห์รือ
ศนูยจ์าํหน่ายรถยนต ์และใหร้วมถึงอุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งท่ีไดท้าํเพ่ิมข้ึนและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ใหบ้ริษทั
ทราบดว้ยแลว้ ซ่ึงไดรั้บความเสียหายอนัมีสาเหตุมาจากนํ้ าท่วมไม่เกินจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนา้ตาราง
เอกสารแนบทา้ยน้ี 

  ทั้งน้ี ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ีใหใ้ชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี
บงัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 

ข้อ 2.    การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 
 2.1 ในกรณรีถยนต์เสียหายส้ินเชิง  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไว้
ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่ารถยนตใ์นขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั
หรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณีตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์หแ้ก่บริษทัทนัที โดยค่าใชจ่้ายของบริษทัและใหถื้อ
ว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 รถยนตเ์สียหายส้ินเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมได้
หรือเสียหายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่ารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย 
 



 2.2 ในกรณรีถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถงึกบัเสียหายส้ินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนั
ใหมี้การซ่อม หรือเปล่ียนรถยนตซ่ึ์งมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งน้ี รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนตน์ั้น หรือจะชดใช้
เงินเพ่ือทดแทนความเสียหายนั้นกไ็ด ้
 ในการซ่อมรถยนต ์หรือในการกาํหนดจาํนวนเงินชดใชห้ากตกลงกนัไม่ได ้ใหจ้ดัซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกนัภยัท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแต่งตั้ง 
 ข้อจาํกดัความรับผดิของบริษัท 
 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งสัง่อะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผดิไม่เกินกว่าราคานาํเขา้ท่ีส่งมาทางเรือ 
   
ข้อ 3.    การดูแลขนย้าย 
 เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต ์และค่าขนยา้ยรถยนตท์ั้งหมดนบัแต่วนัเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใชค่้าสินไหมทดแทน
จะเสร็จส้ินตามจาํนวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยีสิ่บของค่าซ่อมแซม 

 
ข้อ 4.   การยกเว้นการใช้  การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองการใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง 
 
เงื่อนไข :  การขยายเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีปรากฏในสญัญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7. การลดเบีย้ประกนัภัยประวตัดิี และข้อ 8. 
การเพิม่เบีย้ประกนัภัยประวตัไิม่ดี จะไม่นํามาบงัคบัใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................            ................................................            ................................................             
                กรรมการ                                            กรรมการ                                          ผูรั้บมอบอาํนาจ                            



 

 หนา้ท่ี 1 ของ 2 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยธรรมชาต ิ
(ใช้สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือประเภท 3  

หรือกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 
 

รหสับริษทั เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี  
ผูเ้อาประกนัภยัช่ือ  
ระยะเวลาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี เวลา 16.30 น. 
คุม้ครองความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุมาจากกลุ่มภยัธรรมชาติไม่เกิน บาท/คร้ัง 
เอกสารแนบทา้ยน้ีใหถ้ือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 
คาํจํากัดความ 
 ภัยลมพาย ุหมายถึง ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายลุมแรงทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัโดยตรง ทั้งน้ีรวมถึง
ความเสียหายของรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัโดยตรงจากนํ้าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซ่ึงถูกพดัหรือหอบมาพร้อมกบัลมพายุ
แลว้ทาํใหเ้กิดคลื่นซัดท่วมชายฝ่ัง 
 ภัยน้ําท่วม หมายถึง ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากนํ้าท่ีท่วมพื้นท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นคร้ังคราวเน่ืองจากมีฝนตกหนกั หรือนํ้าท่ี
ไหลลน้หรือไหลออกจากทางนํ้าธรรมชาติหรือท่ีสร้างข้ึน รวมถึงนํ้ าท่วมอนัเกิดจากลมพายนุํ้าป่าและโคลนถล่มซ่ึงทาํใหเ้กิดความ
เสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัโดยตรง 
 ภัยแผ่นดินไหว หมายถึง ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยพลงังานใตพ้ิภพ ทาํใหเ้กิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้
นํ้า (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือนํ้าท่วมอนัมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดซ่ึงเกิดข้ึนโดยสาเหตุทางธรรมชาติ
เท่านั้นและทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัโดยตรงแต่จะไม่รวมไปถึงความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัท่ีไดรั้บ
ความเสียหายจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอนัเกิดจากวตัถุใดๆ จากอวกาศ และแผ่นดินทรุดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผลจากแผ่นดินไหวหรือ
ภูเขาไฟระเบิด 
 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากลูกเห็บ ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัโดยตรง 
 

ข้อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 บริษทัจะชดใชค่้าสินไหมทดแทน เม่ือรถยนตห์รือส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนต ์รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติด
ประจาํอยูก่บัตวัรถยนตต์ามมาตรฐานท่ีติดตั้งมากบัรถยนตโ์ดยโรงงานประกอบรถยนตห์รือศูนยจ์าํหน่ายรถยนต ์และใหร้วมถึงอุปกรณ์
เคร่ืองตกแต่งท่ีไดท้าํเพิ่มข้ึนและผูเ้อาประกนัภยัไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบดว้ยแลว้ ซ่ึงไดรั้บความเสียหายอนัมีสาเหตุมาจากภยัลมพาย ุภยั
นํ้าท่วม ภยัแผ่นดินไหว และภยัจากลูกเห็บไม่เกินจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางเอกสารแนบทา้ยน้ี 
 ทั้งน้ี ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยน้ีใหใ้ชข้อ้ยกเวน้ เง่ือนไขทัว่ไป ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีบงัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้
การระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่นในเอกสารแนบทา้ยน้ีเท่านั้น 
ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเตม็จาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 ในกรณีท่ีเอาประกนัภยัไวไ้ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะท่ีเอาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์
แลว้แต่กรณี ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์หแ้ก่บริษทัทนัทีโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั และใหถ้ือว่าการคุม้ครองรถยนตน์ั้นเป็นอนัส้ินสุด
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รถยนตเ์สียหายส้ินเชิง ในท่ีน้ีหมายถึง รถยนตไ์ดรั้บความเสียหายจนไม่อาจซ่อมใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมไดห้รือเสียหายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
70 ของมูลค่ารถยนตใ์นขณะเกิดความเสียหาย 
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายส้ินเชิง บริษทัและผูเ้อาประกนัภยัอาจตกลงกนัใหมี้การซ่อม หรือ
เปลี่ยนรถยนตซ่ึ์งมีสภาพเดียวกนัแทนได ้ทั้งน้ี รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนตน์ั้น หรือจะชดใชเ้งินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นกไ็ด ้ใน
การซ่อมรถยนต ์หรือในการกาํหนดจาํนวนเงินชดใชห้ากตกลงกนัไม่ได ้ใหจ้ดัซ่อมโดยอู่กลางการประกนัภยัท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแต่งตั้ง 
  ข้อจํากัดความรับผิดชอบของบริษัทในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษทัรับผิดไม่เกินกว่าราคา
นาํเขา้ท่ีส่งมาทางเรือ 
ข้อ 3. การดูแลขนย้าย 
 เม่ือรถยนตเ์กิดความเสียหายซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต ์และค่าขนยา้ย
รถยนตท์ั้งหมดนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใชค่้าสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจาํนวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่
เกินร้อยละยีสิ่บของค่าซ่อมแซม 
ข้อ 4. การยกเว้นการใช้  
 การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองการใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตท่ีคุม้ครอง 
 
เงื่อนไข :  การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีปรากฏใน
สัญญาหมวดเง่ือนไขทัว่ไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7. การลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี และข้อ 8. การเพิ่มเบ้ียประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่
นํามาบังคบัใช้ 
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