เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คําสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๑/๒๕๕๖
เรื่อง กําหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กําหนดแบบและข้อความ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย”
ข้อ ๒ กําหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตรา
เบี้ยประกันภัย ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ ดังต่อไปนี้ และให้บริษัทใช้ได้เมื่อมีการชําระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
เรียบร้อยแล้ว
๒.๑ เอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ ประกั นภั ยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์ (ให้ บริ ษั ทใช้
สําหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท และต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ในการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ)
๒.๒ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์คุ้มครองภัย น้ําท่ว ม และอัต รา
เบี้ยประกันภัย (ให้บริษัทใช้สําหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๒ หรือ
ประเภท ๓ หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
๒.๓ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยธรรมชาติ และอัตรา
เบี้ยประกันภัย (ให้บริษัทใช้สําหรับเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๒ หรือ
ประเภท ๓ หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ปลอดแอลกอฮอล์
(ใช้ สําหรับกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท)

ภายใต้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทไม่ คุ้มครองความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก
และไม่ค้มุ ครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หากผู้ขับขี่ขณะที่เกิดเหตุมแี อลกอฮอล์ ในเส้ นเลือด จากการดื่ม
เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ผสมอยู่ เว้นแต่การมีแอลกอฮอล์ในเส้ นเลือดนั้นเกิดจากการรับประทานยารักษาโรค
บางชนิดที่มสี ่ วนผสมแอลกอฮอล์ หรือเกิดจากการรับประทานอาหารบางชนิดที่มสี ่ วนผสมแอลกอฮอล์ แต่
การมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้ นเลือดนั้นจะต้องมีจาํ นวนไม่เกินกว่า 10 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่นาํ เงื่อนไขเอกสารแนบท้ายนี้มาเป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิด
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหมวดความรับผิดต่อความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และ เมื่อบริ ษทั ได้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนไปแล้ว ผูเ้ อาประกันภัย ต้องใช้จาํ นวนเงินที่จ่ายไปนั้น คืนให้ก ับบริ ษทั ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสือเรี ยกร้องจากบริ ษทั ส่วนกรณี ความเสียหายต่อตัวรถยนต์บริ ษทั จะไม่นาํ เงื่อนไข
ของเอกสารแนบท้ายนี้มาใช้ในกรณี ที่ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความประมาทของผูข้ บั ขี่
รถยนต์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ทั้งนี้ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บงั คับตามเดิม
เว้นแต่ได้มกี ารระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

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

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

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

กรรมการ

กรรมการ

ผูร้ ับมอบอํานาจ

เอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ค้มุ ครองภัยนํา้ ท่ วม
(ใช้ สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือประเภท 3
หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
รหัสบริ ษทั ......................เอกสารแนบท้ายเลขที่ ................................เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ .............................................
ผูเ้ อาประกันภัย ชื่อ ..........................................................................
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ............................................... สิ้ นสุ ดวันที่ ..............................................เวลา 16.30 น.
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากนํ้าท่วมไม่เกิน ..........................................บาท/ครั้ง

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
คําว่า “นํ้าท่วม” หมายถึง นํ้าซึ่งท่วมพื้นที่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่งเป็ นครั้งคราว เนื่องจากมีฝนตกหนัก
ทําให้น้ าํ ที่ไหลล้นหรื อไหลออกจากทางนํ้าธรรมชาติหรื อที่สร้างขึ้น หรื อทะเลสาบไหลล้นตลิ่ง หรื อ บ่าลงมา
จากที่สูงและรวมถึงนํ้าท่วมอันมีสาเหตุจากคลื่นใต้น้ าํ (Tidal Wave) หรื อสึนามิ (Tsunami) หรื อนํ้าท่วมอันมี
สาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิด
ข้ อ 1. ข้อตกลงคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง อุปกรณ์ เครื่ อง
ตกแต่ง หรื อสิ่งที่ติดประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อ
ศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องตกแต่งที่ได้ทาํ เพิ่มขึ้นและผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั
ทราบด้วยแล้ว ซึ่งได้รับความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากนํ้าท่วมไม่เกินจํานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
เอกสารแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไป ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มกี ารระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น
ข้ อ 2. การชดใช้ ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย
หรื อผูร้ ับประโยชน์แล้วแต่กรณี ตอ้ งโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริ ษทั ทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และให้ถือ
ว่าการคุม้ ครองรถยนต์น้ นั เป็ นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่น้ ีหมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้
หรื อเสียหายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

2.2 ในกรณีรถยนต์ได้ รับความเสียหาย แต่ไม่ถงึ กับเสียหายสิ้นเชิง บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกัน
ให้มีการซ่อม หรื อเปลี่ยนรถยนต์ซ่ึงมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์น้นั หรื อจะชดใช้
เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้
ในการซ่อมรถยนต์ หรื อในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้ อจํากัดความรับผิดของบริษัท
ในกรณี ที่มคี วามจําเป็ นต้องสัง่ อะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคานําเข้าที่ส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษา
รถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ท้งั หมดนับแต่วนั เกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรื อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะเสร็ จสิ้นตามจํานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละยีส่ ิบของค่าซ่อมแซม
ข้ อ 4. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุม้ ครองการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุม้ ครอง
เงื่อนไข : การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 7. การลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ ี และข้ อ 8.
การเพิม่ เบีย้ ประกันภัยประวัตไิ ม่ดี จะไม่นํามาบังคับใช้
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เอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยธรรมชาติ
(ใช้ สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือประเภท 3
หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
รหัสบริ ษทั
เอกสารแนบท้ายเลขที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ผูเ้ อาประกันภัยชื่อ
ระยะเวลาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 16.30 น.
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากกลุ่มภัยธรรมชาติไม่เกิน
บาท/ครั้ง
เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
คําจํากัดความ
ภัยลมพายุ หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากพายุลมแรงทําให้เกิดความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยโดยตรง ทั้งนี้รวมถึง
ความเสี ยหายของรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัยโดยตรงจากนํ้าในทะเล ทะเลสาบ หรื อมหาสมุทร ซึ่ งถูกพัดหรื อหอบมาพร้อมกับลมพายุ
แล้วทําให้เกิดคลื่นซัดท่วมชายฝั่ง
ภัยนํ้าท่ วม หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากนํ้าที่ท่วมพื้นที่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่งเป็ นครั้งคราวเนื่องจากมีฝนตกหนัก หรื อนํ้าที่
ไหลล้นหรื อไหลออกจากทางนํ้าธรรมชาติหรื อที่สร้างขึ้น รวมถึงนํ้าท่วมอันเกิดจากลมพายุน้ าํ ป่ าและโคลนถล่มซึ่ งทําให้เกิดความ
เสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยโดยตรง
ภัยแผ่ นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ทําให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้
นํ้า (Tidal Wave) หรื อสึ นามิ (Tsunami) หรื อนํ้าท่วมอันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดซึ่ งเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติ
เท่านั้นและทําให้เกิดความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยโดยตรงแต่จะไม่รวมไปถึงความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับ
ความเสี ยหายจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ และแผ่นดินทรุ ดซึ่ งไม่ได้เป็ นผลจากแผ่นดินไหวหรื อ
ภูเขาไฟระเบิด
ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากลูกเห็บ ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยโดยตรง
ข้ อ 1. ข้ อตกลงคุ้มครอง
บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติด
ประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งที่ได้ทาํ เพิ่มขึ้นและผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบด้วยแล้ว ซึ่ งได้รับความเสี ยหายอันมีสาเหตุมาจากภัยลมพายุ ภัย
นํ้าท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บไม่เกินจํานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางเอกสารแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ขอ้ ยกเว้น เงื่อนไขทัว่ ไป ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บงั คับตามเดิม เว้นแต่ได้มี
การระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น
ข้ อ 2. การชดใช้ ความเสี ยหายต่ อรถยนต์
2.1 ในกรณีรถยนต์ เสี ยหายสิ้ นเชิง บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
ในกรณี ที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์
แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิ ทธิ์รถยนต์ให้แก่บริ ษทั ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และให้ถือว่าการคุม้ ครองรถยนต์น้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ด
หน้าที่ 1 ของ 2

รถยนต์เสี ยหายสิ้ นเชิง ในที่น้ ีหมายถึง รถยนต์ได้รับความเสี ยหายจนไม่อาจซ่ อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้หรื อเสี ยหายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสี ยหาย
2.2 ในกรณีรถยนต์ ได้ รับความเสี ยหาย แต่ ไม่ ถึงกับเสี ยหายสิ้ นเชิง บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่ อม หรื อ
เปลี่ยนรถยนต์ซ่ ึ งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์น้ นั หรื อจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสี ยหายนั้นก็ได้ ใน
การซ่ อมรถยนต์ หรื อในการกําหนดจํานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จดั ซ่ อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ข้ อจํากัดความรับผิดชอบของบริษัทในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริ ษทั รับผิดไม่เกินกว่าราคา
นําเข้าที่ส่งมาทางเรื อ
ข้ อ 3. การดูแลขนย้าย
เมื่อรถยนต์เกิดความเสี ยหายซึ่ งมีการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้าย
รถยนต์ท้ งั หมดนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ จนกว่าการซ่ อมแซม หรื อการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจะเสร็ จสิ้ นตามจํานวนที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่
เกินร้อยละยีส่ ิ บของค่าซ่ อมแซม
ข้ อ 4. การยกเว้ นการใช้
การประกันภัยนี้ไม่คมุ ้ ครองการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คมุ ้ ครอง
เงื่อนไข : การขยายเพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏใน
สัญญาหมวดเงื่อนไขทัว่ ไป ยกเว้ นเงื่อนไขข้ อ 7. การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี และข้ อ 8. การเพิ่มเบี้ ยประกันภัยประวัติไม่ ดี จะไม่
นํามาบังคับใช้
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