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เงือ่นไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ 

หมวดเงือ่นไขทั่วไป 
 ภายใตก้ารคุม้ครอง เง่ือนไข และขอ้ยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัให้สญัญาต่อ ผูเ้อา
ประกนัภยัดงัต่อไปน้ี : 
 
ข้อ 1.  กรมธรรม์ประกนัภยันีม้ีผลใช้บังคบัทันทีเมื่อผู้เอาประกนัภยัช าระเบีย้ประกันภยัแล้ว 

 การช าระเบ้ียประกนัภยัให้แก่ตวัแทนประกนัภยั พนกังานและนายหนา้ประกนัภยัผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้รับช าระ เบ้ียประกนัภยั 
ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัยอมรับการกระท าของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวเสมือนตวัแทนของบริษทั ให้ถือวา่เป็นการ ช าระ
เบ้ียประกนัภยัแก่บริษทัโดยถูกตอ้ง 

 
ข้อ 2.  ค านิยามศัพท์  

เม่ือใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 “บริษทั”    หมายถึง  บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
 “ผูเ้อาประกนัภยั”   หมายถึง  บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตาราง 
 “รถยนต”์                          หมายถึง  รถยนตท่ี์เอาประกนัภยั ซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวใ้นตาราง 
 “ตาราง”                             หมายถึง  ตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 “อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง”       หมายถึง  เหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนั ซ่ึงเกิดจากสาเหตุเดียวกนั 
 “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง  ส่วนแรกของความรับผิด หรือความเสียหายอนัมีการคุม้ครองคุม้ครองตามขอ้สญัญาหรือ 
       เอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง 

 
ข้อ 3.  การยกเว้นทั่วไป   

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความเสียหายหรือความรับผิดอนัเกิดข้ึนเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจาก 
3.1    สงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศตัรู การสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็นการท าสงคราม (จะไดป้ระกาศสงคราม  

หรือไม่ก็ตาม) 
3.2  สงครามกลางเมือง  การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวติั การต่อตา้น รัฐบาล การยดึอ านาจการปกครอง โดยก าลงัทหาร 

หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุน่วายถึงขนาดหรือเท่ากบัการลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล 
3.3   วตัถุอาวธุปรมาณู 
3.4  การแตกตวัของประจุ การแผรั่งสี การกระทบกบักมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณู อนัเกิดจากการเผาไหม ้

เช้ือเพลิงปรมาณูและส าหรับจุดประสงคข์องขอ้สญัญาน้ี การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัปรมาณู ซ่ึงด าเนิน 
ติดต่อกนัไปดว้ยตวัของมนัเอง 

 
ข้อ 4.  การจัดการเรียกร้องเมื่อเกดิความเสียหาย 

 เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกิดข้ึน ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัข่ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทั ทราบโดย ไม่
ชกัชา้ และด าเนินการอนัจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 

  บริษทัมีสิทธิเขา้ด าเนินการในนามของผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูภ่ายใต ้ 
 ความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
  ความคุม้ครองของบริษทัจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัข่ีด าเนินการโดยสุจริต 
 
ข้อ 5.  ความรับผดิของบริษทัเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษทั และหากบริษทัปฏิเสธความรับผิดไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตามจนเป็น เหตุให ้ผูเ้อา
ประกนัภยัหรือผูเ้สียหายน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหากศาล พิพากษาหรืออนุญาโต ตุลาการช้ี
ขาดให้บริษทัแพค้ดี บริษทัจะตอ้งรับผิดต่อผูเ้อาประกนัภยัหรือผูเ้สียหายนั้น โดยชดใช ้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือค าช้ีขาด ของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบ้ียผิดในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดั 

 

ข้อ 6.  การแก้ไข :  
สญัญาคุม้ครองและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยเอกสารแนบของบริษทัเท่านั้น 
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ข้อ 7.  การลดเบีย้ประกนัภยัประวตัิดี 
7.1 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นล าดบัขั้น ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1 20 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยัปีแรก 
  ขั้นท่ี 2 30 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 2 ปี 

ติดต่อกนั 
  ขั้นท่ี 3  40 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้อง  ค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 3 ปี 

ติดต่อกนั 
  ขั้นท่ี 4 50 % ของเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุส าหรับรถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ในการประกนัภยั 4 ปี 

ติดต่อกนั หรือกวา่นั้น 
ทั้งน้ี บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัไดต่้ออายกุารประกนัภยักบับริษทัและเฉพาะขอ้ตกลงคุม้ครอง ท่ีต่ออายเุท่านั้น 
ค าวา่ “รถยนตค์นัท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย” ให้หมายความรวมถึงรถยนตค์นัท่ีมีการการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่คา่เสียหายนั้นเกิดจาก 
ความประมาทของบุคคลภายนอกและรู้ตวัผูต้อ้งรับผิดตามกฎหมาย  ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกค่าเสียหายท่ีบริษทัไดจ่้ายไปคืน 
จากบุคคลภายนอกได ้
หากในระหวา่งปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บส่วนลดเบ้ียประกนัภยัประวติัดีมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทัแลว้ ในการ 
ต่ออายกุารประกนัภยัปีต่อไป บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัดงัน้ี 
(ก) ลดลงหน่ึงล าดบัขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนตค์นัเอาประกนัภยั หรือผูเ้อาประกนัภยัไม่ 

สามารถแจง้ให้บริษทัทราบ ถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้
(ข) ลดลงสองล าดบัขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอตัราปกติ หากมีการเรียกร้องท่ีรถยนต ์คนัเอาประกนัภยัเป็นฝ่าย ประมาท หรือไม่สามารถ 

แจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณี อีกฝ่ายหน่ึงไดต้ั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป รวมกนัมีจ านวน เงินเกิน 200 % ของเบ้ียประกนัภยั 
 

7.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัท าประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยัอ่ืน และมาต่ออายกุารประกนัภยักบับริษทั บริษทัจะน า ความใน 7.1 มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลมก็ได ้

 

ข้อ 8.  การเพิม่เบีย้ประกนัภยัประวตัิไม่ด ี
 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัมีรถยนตเ์อาประกนัภยัไวก้บับริษทั และมีการเรียกร้องค่าเสียหายระหวา่งปีท่ีเอา ประกนัภยัท่ีเกิดจาก 
อุบติัเหตุ ซ่ึงรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจง้ให้กบับริษทัทราบถึง คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้อยา่งน้อยตั้งแต่ 
2 คร้ังข้ึนไปรวมกนัมีจ านวนเงินเกิน 200 % ของเบ้ียประกนัภยั บริษทัจะเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 
ขั้นที่ 1  20 % ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุ
ขั้นที่ 2  30 %  ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนต่อบริษทั 2 ปี ติดต่อกนั 
ขั้นที่ 3  40 %  ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนต่อบริษทั 3 ปี ติดต่อกนั 
ขั้นที่ 4  50 %  ของอตัราเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุในกรณีมีค่าเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนต่อบริษทั 4 ปี ติดต่อกนั หรือกวา่นั้น 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัถูกเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัประวติัไม่ดีไม่วา่ล  าดบัขั้นใด และในปีกรมธรรมป์ระกนัภยันั้น มีการ เรียกร้อง 
ค่าเสียหาย ท่ีรถยนตค์นัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีก ฝ่ายหน่ึงได ้ไม่ถึง 2 คร้ังหรือถึง  
2 คร้ัง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200 % ของเบ้ียประกนัภยัแลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยั บริษทัจะใชเ้บ้ีย ประกนัภยัในล าดบัขั้นเดิมเช่นใน ปี
ท่ีผา่นมา แต่หากไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้อง ค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายท่ี เกิดข้ึนนั้นมิไดเ้กิดจากความประมาทของ 
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยั สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดแ้ลว้ ในการต่ออายกุารประกนัภยัในปีต่อไป 
บริษทัจะใชเ้บ้ีย ประกนัภยัในอตัราปกติ 

 
ข้อ 9.  การโอนรถยนต์ 

 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดโ้อนรถยนตใ์ห้แก่ผูอ่ื้น ใหถื้อวา่ผูรั้บโอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรร มป์ระกนัภยัน้ี และบริษทัตอ้ง รับผิด
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปตลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเหลืออยู ่
 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีท าประกนัภยัประเภทระบุช่ือผูข้บัข่ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงผูข้บัข่ี ให้บริษทัทราบ เพื่อ
จะไดมี้การปรับปรุงอตัราเบ้ียประกนัภยัตามสภาพความเส่ียงภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป มิฉะนั้นผูเ้อา ประกนัภยั อาจจะตอ้งรับผิดชอบใน 
ความเสียหายส่วนแรกเองตามเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีปรากฏในกรมธรรม ์ประกนัภยัน้ี 

 
ข้อ 10. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้สิทธิเรียกร้อง ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยักบับริษทัและหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค ์และเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโต ตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอม และ
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ให้ท  าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ  ตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกนัภยั วา่ดว้ย
อนุญาโตตุลาการ 

 

ข้อ 11. การตีความกรมธรรม์ประกนัภยั 
 ขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งเอกสารแนบทา้ย และเอกสารประกอบให้ตีความตามคู่มือการ ตีความ 
ท่ีนายทะเบียนไดใ้ห้ความเห็นชอบไว ้

 

ข้อ 12. การส้ินผลบังคับของกรมธรรม์ประกนัภยั  
  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะส้ินผลบงัคบัเม่ือ 
 12.1   วนัท่ี เวลา ท่ีระบุไวใ้นตาราง 
 12.2    มีการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

12.2.1   บริษทัเป็นผูบ้อกเลิก: บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าว ล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 30 
วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ย ท่ีแจง้ให ้บริษทัทราบ ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรม ์
ประกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัพน้ก าหนดดงักล่าว 
 ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลา ท่ีกรมธรรม ์
ประกนัภยัไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

12.2.2    ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูบ้อกเลิก: ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีได ้โดยแจง้ให้ บริษทัทราบเป็น ลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะมีผลให้กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บ หนงัสือบอกเลิก หรือวนัท่ีระบุ ไวใ้น
หนงัสือบอกเลิก แลว้แต่วา่วนัใดเป็นวนัหลงัสุด 
 ในกรณีน้ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน ตามอตัราการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีระบุไว ้ขา้งล่าง 
 
 

อตัราคนืเบีย้ประกนัภยั 
 

จ านวนวนัประกนัภยั 
ร้อยละของ 

เบ้ียประกนัภยั 
เตม็ปี 

 
จ านวนวนัประกนัภยั 

ร้อยละของเบ้ีย 
ประกนัภยั 
เตม็ปี 

 
จ านวนวนัประกนัภยั 

ร้อยละของเบ้ีย 
ประกนัภยั 
เตม็ปี 

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 
100-109 48 220-229 23 340-349 3 
110-119 46 230-239 22 350-359 1 

    360-366 0 
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หมวดการคุ้มครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอก          
 
ข้อ 1.  ข้อตกลงคุ้มครอง 

 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสีย หรือความเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแก่บคุคลภายนอกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง 
รับผิดชอบตามกฎหมาย เน่ืองจากอุบติัเหตุอนัเกิดจากรถยนตท่ี์ใช ้ หรืออยูใ่นทาง หรือส่ิงท่ี บรรทุกหรือติดตั้ง ในรถยนตน์ั้น ในระหวา่ง 
ระยะเวลาประกนัภยั ในนามผูเ้อาประกนัภยั ดงัน้ี 
1.1  ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั ของ

บุคคลภายนอก ตามความเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกนั้น 
 กรณีบุคคลภายนอกทุพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาทต่อ คน และหาก 
การเสียชีวิตนั้นท าให้มีผูข้าดไร้อุปการะตามกฎหมาย บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนต่อการ เสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้นไม่นอ้ย 
กวา่ 300,000 บาทต่อคน 

  กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนไม่นอ้ยกวา่ 300,000 บาทต่อคน 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นมีสิทธ์ิไดรั้บการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตม์ากกวา่ 1 กรมธรรม ์ประกนัภยั บริษทัจะ 
ร่วมเฉล่ียจ่ายเท่าๆกนั อยา่งไรก็ตาม ความรับผิดของบริษทัต่อคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอา ประกนัภยัต่อคนท่ีระบุไวใ้นตาราง และ 
ความรับผิดของบริษทัต่อคร้ัง ในกรณีมากกวา่หน่ึงคนจะมีไม่เกินจ านวน เงินเอาประกนัภยัต่อคร้ังท่ีระบุไวใ้นตาราง 
 ทุพพลภาพถาวร ในท่ีน้ี หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ 
ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
 บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม 1.1 น้ี ไม่รวมถึงผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจา้งใน 
ทางการท่ีจา้ง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผูข้บัข่ีนั้น 

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ซ่ึงผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้ง รับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษทัจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตาราง 

 ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี จะไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
 (ก) ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝ่ายตอ้งรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของ ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูข้บัข่ี 

นั้นเป็นเจา้ของ หรือเป็นผูเ้ก็บรักษา ควบคุม หรือ ครอบครอง    
 (ข) เคร่ืองชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางว่ิง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอยูใ่ตส่ิ้ง ดงักล่าว อนัเกิดจากการ 

สัน่สะเทือน หรือจากน ้าหนกัรถยนต ์หรือน ้าหนกับรรทุกของ รถยนต ์
 (ค) สมัภาระหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีน าติดตวัข้ึนบนรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีบรรทุกอยูใ่น รถยนต ์หรือก าลงัยกข้ึน หรือก าลงัยกลง 

จากรถยนต ์หรือทรัพยสิ์นท่ีรถยนตก์ าลงัยกจากท่ี หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 
 (ง) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายจากการร่ัวไหลของสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายท่ีบรรทุกอยูใ่นรถยนต ์เวน้แต่การร่ัวไหลนั้น 

เกิดจากอุบติัเหตุจากรถยนต ์หรือการร่ัวไหลของแก๊สหรือ เช้ือเพลิงเพ่ือการเดินเคร่ืองของ รถยนต ์  
 
ข้อ 2.  ความเสียหายส่วนแรก 
 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีใชร้ถยนตใ์นเวลาเกิดอุบติัเหตุนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไว ้ในตาราง 
(ข) ตามจ านวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดงัระบุไวใ้นตาราง 
(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ในกรณีเป็นการประกนัภยัประเภทระบุช่ือ ผูข้บัข่ี  หากความ 

เสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผูข้บัข่ีรถยนต ์คนัเอาประกนัภยัซ่ึงมิใช่ผูข้บัข่ีท่ีระบุช่ือใน กรมธรรมป์ระกนัภยั  
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเกินหน่ึงขอ้  ให้ถือวา่ความรับผิดชอบแต่ละขอ้ เป็นความ 
รับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ (ค) บริษทัจะจ่ายแทน ผูเ้อาประกนัไป ก่อน เม่ือ
บริษทัไดจ่้ายเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใชคื้นให้บริษทั ภายใน 7 วนั นบัแต่ไดรั้บ หนงัสือเรียกร้อง จาก
บริษทั 

 

ข้อ 3.  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คด ี
 ถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกฟ้องศาลให้ใชค้่าสินไหมทดแทน ซ่ึงการประกนัภยัน้ีมีการคุม้ครองบริษทัจะต่อสู้คดีในนาม ของผูเ้อา
ประกนัภยัโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั เวน้แต่บริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนเงินความคุม้ครองก่อน มีการฟ้องร้องแลว้ 
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ข้อ 4.  การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่  
 บริษทัจะถือวา่บุคคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนต ์โดยไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยั เสมือนหน่ึงเป็น ผูเ้อาประกนัภยัเอง แต่มี เง่ือนไข
วา่ 

 4.1 บุคคลนั้นตอ้งปฏิบติัตนเสมือนหน่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง และอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 4.2  บุคคลนั้นไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะ รับผิดชดใช ้ค่า

สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 

ข้อ 5.  การคุ้มครองความรับผิดชอบของผู้โดยสาร 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองความรับผิดของผูโ้ดยสาร เม่ือผูโ้ดยสารนั้นจะตอ้งรับผิดจากรถยนตท่ี์ใช ้หรืออยูใ่นทาง หรือ
ส่ิงท่ีบรรทุก หรือติดตั้งในรถยนตน์ั้น ทั้งน้ีเฉพาะเท่าท่ีมีการประกนัภยัไว ้โดยมีเง่ือนไขวา่บุคคลนั้น ไม่ได ้รับการชดใชค้่าสินไหม ทดแทน
จากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน หรือไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ บริษทัจึงจะรับผิดชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 

 
ข้อ 6.  การคุ้มครองนายจ้าง   

 กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ความคุม้ครองถึงนายจา้งซ่ึงไม่ใช่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือนายจา้งจะตอ้งรับผิดจากการใช ้รถยนต ์คนัเอา 
ประกนัภยัโดยลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง ทั้งน้ีเฉพาะเท่าท่ีมีการเอาประกนัภยัไว ้แต่มีเง่ือนไขว่า 

 6.1  นายจา้งตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 6.2  นายจา้งไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืน เวน้แต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บ ชดใชน้ั้นไม่เพียงพอ 

บริษทัจึงจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนท่ีเกินเท่านั้น 
 6.3  การคุม้ครองน้ีไม่เพ่ิมจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดของบริษทั 
 

ข้อ 7.  การยกเว้นทั่วไป  
 การประกนัภยัตามหมวดน้ี ไม่คุม้ครองความรับผิดอนัเกิดจาก 
 7.1  การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง 
 7.2  การใชร้ถยนตใ์นทางผิดกฎหมาย เช่น ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือใชข้นยาเสพติด เป็นตน้ 
 7.3  การใชใ้นการแข่งขนัความเร็ว 
 7.4  การใชล้ากจูงหรือผลกัดนั เวน้แต่รถท่ีถูกลากจูงหรือถูกผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับริษทัดว้ย หรือ 
  เป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถท่ีมีระบบห้ามลอ้เช่ือมโยงถึงกนั 
 7.5  ความรับผิดซ่ึงเกิดจากสญัญาท่ีผูข้บัข่ีท  าข้ึน ซ่ึงถา้ไม่มีสญัญานั้นแลว้ ความรับผิดของผูข้บัข่ีจะไม่เกิดข้ึน 
 7.6  การขบัข่ีโดยบุคคลซ่ึงในขณะขบัข่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเส้นเลือดไม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
 

ข้อ 8.  ข้อสัญญาพเิศษ  
 ภายใตจ้  านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีระบุไวใ้นตาราง บริษทัจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์ประกนัภยั หรือความ 
ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยั หรือ ขอ้ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 หรือเง่ือนไขทัว่ไป  เวน้แต่ขอ้ 3 ของหมวดเง่ือนไขทัว่ไป เป็น
ขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 ในหมวดน้ี 

  ส่วนเง่ือนไข 7.6 บริษทัจะไม่น ามาเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก เพ่ือ ปฏิเสธความรับผิดตาม 1.1 และ 1.2 ในหมวดน้ี 
 ในกรณีท่ีบริษทัไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีต่อผูเ้อาประกนัภยั แต่บริษทัได ้ชดใชค้่าสินไหม 
ทดแทนไปแลว้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในความรับผิดท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดต่อบุคคลภาย นอกไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช ้
จ านวนเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายไปนั้นคืนให้บริษทัภายใน 7 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือ เรียกร้องจากบริษทั 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิม่เติม 

การประกนัภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 
เม่ือใชใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูข้บัข่ีและ/หรือผูโ้ดยสารตามจ านวนท่ีระบุในตาราง ซ่ึงอยูใ่นหรือ  
 ก าลงัขบัข่ี หรือก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงจากรถยนต ์
อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความ 

คุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั และให้หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมดว้ย 
การสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิง  ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนั้นโดยถาวรส้ินเชิง 
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีการรักษาให้หายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภาพถาวร  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพใดหรือท างานใดเพ่ือสินจา้งไดโ้ดยส้ินเชิง  
  และตลอดไป 
ทุพพลภาพชัว่คราว หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดท่ีไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานในอาชีพประจ าตามปกติไดโ้ดยส้ินเชิง  
 ในชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือ ความสูญเสียอนัเกิดจากความบาดเจบ็ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยอุบติัเหตุซ่ึงท าให้เกิดผลดงัต่อไปน้ี 
การคุ้มครองข้อ 1 : เสียชีวติ 
 ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิตใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดี หรือความบาดเจบ็ ท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจบ็นั้นก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตาม 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางให้แก่ทายาทของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
การคุ้มครองข้อ 2. : สูญเสีย มือ เท้า สายตา 
 ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บไม่มีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งเสียชีวิตภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุแต่มี ผลท าให้ผูไ้ดรั้บความ 
คุม้ครองไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุก็ดีหรือความบาดเจบ็ท่ี ไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษา 
ตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ไดรั้บการสูญเสียโดยถาวรส้ินเชิงดงัก าหนดขา้งล่างน้ี บริษทัจะ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองดงัน้ี 

100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 

 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
 60 %  ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้มือ 
 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ 
 60 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับตาหน่ึงขา้ง 
 บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
การคุ้มครองข้อ 3 : ทุพพลภาพถาวร 
 ถา้ความบาดเจบ็มีผลภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดทุพพลภาพถาวรและทุพพลภาพถาวรนั้นได ้
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยว์่าผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นตกเป็น บุคคลทุพพลภาพถาวร บริษทัจะชดใชค้่าสิน 
ไหมทดแทนให้ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัดงัระบุไวใ้นตาราง หกัดว้ยจ านวนเงิน ท่ีใช ้หรือตอ้งใชต้ามความคุม้ครอง ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 ให้แก่ผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง 
การคุ้มครองข้อ 4 : ทุพพลภาพช่ัวคราว 
 ถา้ความบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชัว่คราวภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ี เกิดอุบติัเหตุหรือความ 
บาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้น และเป็นเหตุให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตก เป็น 
บุคคล ทุพพลภาพชัว่คราว บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูไ้ดรั้บความ คุม้ครองเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาท่ียงัทุพพลภาพอยูต่ามจ านวนเงินท่ี 
ระบุไวใ้นตาราง แต่ไม่เกิน 52 สปัดาห์ ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
 บริษทัจะไม่ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความคุม้ครองน้ี หากอุบติัเหตุมีผลท าให้ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเกิดความสูญเสียตามการคุม้ครอง 
ตาม ขอ้ 1 หรือขอ้ 2 หากความสูญเสียมีผลท าให้มีทุพพลภาพถาวรเกิดข้ึนต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตาม การคุม้ครองขอ้ 3 ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทั 
ใชต้ามการคุม้ครองขอ้น้ี จะมีการหกัจากจ านวนเงินเอาประกนัท่ีบริษทัตอ้งใชต้าม การคุม้ครองขอ้ 3 
การยกเวน้ : การขยายเพ่ิมเติมน้ีไม่คุม้ครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือการทุพพลภาพ อนัเกิดข้ึนเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มทั้งหมดหรือ 
บางส่วนจากการกระท าผิดอาชญากรรมสถานหนกัโดยผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้น 
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เง่ือนไขอ่ืน : การขยายเพ่ิมเติมเอกสารแนบทา้ยน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไขและการยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ี ปรากฏในสญัญาหมวด 
เง่ือนไขทัว่ไป 

 
การประกนัค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) 

 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี : - 
 บริษทัจะใชค้่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าผา่ตดั และค่าบริการอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนภายใน 12 เดือน นบัแต่ วนั
เกิดอุบติัเหตุเพ่ือบุคคลใด ซ่ึงไดรั้บความบาดเจบ็ทางร่างกาย เน่ืองจากอุบติัเหตุในขณะอยูใ่น หรือก าลงัข้ึน หรือก าลงัลงจากรถยนต ์
 ความรับผิดชอบของบริษทัต่อคนในแต่ละคร้ังจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางการขยายเพ่ิมเติมน้ีมีผลบงัคบัเฉพาะต่อ
รถยนตท่ี์ระบุไวใ้นตาราง 
 

การประกนัตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การขยายเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี : - 
 บริษทัจะประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลใดซ่ึงขบัข่ีรถยนตโ์ดยไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัในกรณีรถยนตท่ี์ระบุ ไวใ้น
ตารางเกิดอุบติัเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดงักล่าวถูกควบคุมตวัในคดีอาญา 
 การประกนัตวับุคคลดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการโดยไม่ชกัชา้ตามจ านวนเงินท่ีพนกังานสอบสวนพนกังานอยัการหรือศาลก าหนด 
จนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด 
เง่ือนไข : การขยายเพ่ิมเติมน้ี อยูภ่ายใตบ้งัคบัของเง่ือนไข และการยกเวน้แห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีปรากฏในสญัญาหมวด เง่ือนไขทัว่ไป 

 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ (ร.ย. 24) 

 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ ในกรณีท่ีมีความสูญหายหรือความเสียหายท่ีมิอาจซ่อมได ้ซ่ึงมีการคุม้ครองตามกรมธรรม ์ประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนต่อ 
รถยนต ์
 บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผูรั้บประโยชน์ตามส่วนไดเ้สียก่อน 
 ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่บอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูรั้บประโยชน์ 
 ในกรณีบริษทับอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัจะแจง้ให้ผูรั้บประโยชน์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  ก่อน
การยกเลิกมีผลบงัคบั 
 เง่ือนไขและสญัญาประกนัภยัขอ้อ่ืน ๆ ไม่เปล่ียนแปลง 
 

ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย (ร.ย. 30) 
 ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือสลกัหลงัใด ๆ ให้เป็นท่ีตกลง กนัวา่ กรมธรรม ์
ประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆก็ตาม ไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือ โดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ือง 
มาจากการกระท าก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่ง ต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรับความ 
สูญเสียนั้น 
 โดยจุดประสงคข์องขอ้ยกเวน้น้ี การกระท าก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระท า ซ่ึงใชก้  าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่ 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั  การกระท าการแทนหรือเก่ียวเน่ืองกบั องคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพ่ือผล 
ทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนัรวมทั้งเพ่ือตอ้งการ ส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ 
สาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลวั 
 ขอ้ยกเวน้น้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใชจ่้ายใดๆ ไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียว 
เน่ืองกบัการกระท าใดๆ ท่ีตอ้งกระท าเพ่ือควบคุม ป้องกนั หยดุย ั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการ กระท าก่อการร้าย 
 ในกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ยกเวน้น้ีไม่สามารถน ามาใชบ้งัคบัไดใ้ห้ถือวา่ส่วนท่ีเหลือยงัคงมีผลบงัคบั  

  

 

 

 


