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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
สรุปเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
ความคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยใน
นามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่
ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
1. สงคราม การรุ ก ราน การกระทำของศั ต รู การสู้ ร บ การปฏิ บั ติก ารที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การทำ
สงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
2. สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรั ฐบาล การยึด
อำนาจการปกครองโดยกำลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการ
ลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3. วัตถุอาวุธปรมาณู
4. การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี จากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณู รวมถึงกรรมวิธี
ใด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู
5. ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ
ปล้นทรัพย์
6. การใช้นอกประเทศไทย
7. การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
8. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัย โดยละเอียด หาก
มีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความ ตามที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้ :
ข้อ 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
การชำระเบี้ ย ประกัน ภั ย ให้ แก่ตั วแทนประกัน วิน าศภั ยตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกันวิน าศภั ย
พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบอำนาจให้
รับ ชำระเบี้ ย ประกัน ภัย ตลอดจนบุ คคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
ข้อ 2. คำนิยามศัพท์: เมื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“บริษัท”
หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“ผู้เอาประกันภัย”
หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
“ผู้ประสบภัย”
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจาก
รถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้ง
ในรถนั้ น และหมายความรวมถึ งทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย
“นายทะเบียน”
หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ตาราง”
หมายความว่า ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
“รถ”
หมายความว่า รถที่เอาประกันภัยซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตาราง
“อุบัติเหตุแต่ละครั้ง” หมายความว่า เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจาก
สาเหตุอันเดียวกัน
ข้อ 3. การคุ้มครองผู้ประสบภัย
ภายใต้บังคับข้อ 6. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ของผู้ป ระสบภัยในนามผู้เอาประกัน ภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ ประสบภัย
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ดังนี้
3.1 ผู้ประสบภัย
3.1.1 ในกรณี ได้ รั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกาย หรื อ อนามั ย แต่ ไม่ ถึ งกั บ สู ญ เสี ย อวั ย วะ
ทุ พ พลภาพอย่ างถาวร หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ตามข้ อ 3.1.2 บริษั ท จะจ่ ายค่ ารัก ษาพยาบาล และ
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ค่าเสีย หายอย่างอื่นที่ผู้ป ระสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสี ยหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน
80,000 บาท ต่อหนึ่งคน
3.1.2 ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย
จำนวนเงินคุ้มครอง ดังนี้
(1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(2) กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ
ขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(3) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง
สายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
(4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
(5) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้ าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
(6) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึ่งคน
(7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่งการ
สูญเสียหรือการถูกทำลายลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย
ม้าม ปอด ตับ ไต หรือ ฟันแท้ตั้งแต่ 5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้
กะโหลกเทียม เป็นต้น บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
(8) กรณีสูญเสียนิ้ วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ทั้งนี้ กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจำนวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
3.1.3 ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
3.1.4 ในกรณี ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายตามข้ อ 3.1.1 และต่ อ มาได้ รั บ ความเสี ย หายตาม
ข้อ 3.1.2 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 3.1.2 แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.1
และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 3.1.3 หรือทั้งข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 บริษัทจะจ่าย 500,000 บาท
ต่อคน
3.1.5 ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความ
คุ้มครองที่ระบุใน 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 และข้อ 3.1.4
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3.1.6 กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่ง
มิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นำความในข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 ข้อ 3.1.3 ข้อ
3.1.4 และข้อ 3.1.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3.1.7 กรณี ผู้ ป ระสบภั ย เป็ น ผู้ ขั บ ขี่รถคั น ที่ เอาประกั น ภั ย บริษั ท จะรับ ผิ ด จ่ายค่ าสิ น ไหม
ทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น รวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ 4 ของตาราง
ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น
ภายใต้บังคับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับ ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรั บผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดย
จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.2 กรณี ผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ ความเสี ย หายต่อ ร่างกายอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดั งต่ อ ไปนี้ บริษั ท จะจ่ าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(ก) ตาบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่าย อันจำเป็น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4.4 จำนวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจำนวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับ
ความเสียหายตามข้อ 4.1. 4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน 65,000 บาท
4.5 กรณี รถตั้งแต่ส องคัน ขึ้น ไป ก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ผู้ป ระสบภั ย บริษัท จะจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตาม 4.1. 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่
ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสีย หายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน
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ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.
ข้อ 5. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ป ระสบภัย ต้องร้องขอค่าเสี ย หายเบื้องต้ นต่อบริษัท ภายใน 180 วัน นับ แต่วันที่ มีความเสี ยหาย
เกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
5.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือ
เดิน ทางหรือ หลั กฐานอื่น ใดที่ท างราชการเป็น ผู้ อ อกให้ ที่ ส ามารถพิ สู จน์ได้ว่า ผู้ ที่ มีชื่ อในหลั กฐานนั้ น เป็ น
ผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐานตาม 5.1.1 และ 5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่า
เป็ น ผู้ ป ระสบภัย ซึ่งได้รับ ความเสี ย หายต่อร่างกายดังกล่ าว พร้อมทั้ งสำเนาบัน ทึกประจำวันของพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
5.2.2 สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า ผู้นั้นถึง
แก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ
5.2
ข้อ 6. การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่าง
ถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลง
จะสำรองจ่ายให้แก่ผู้ป ระสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำลังขึ้นหรือกำลั งลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับ
บริษัท ดังนี้
6.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ
6.2 ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพลภาพอย่างถาวร หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามข้อ
3.1.2 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท หรือ 250,000 บาท หรือ 300,000 หรือ 500,000 บาทต่อหนึ่งคน หรือ
กรณีเสียชีวิต ตามข้อ 3.1.3 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน แล้วแต่กรณี
6

6.3 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200
บาท รวมไม่เกิน 20 วัน
6.4 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รวมกันจำนวนเงินตามข้อ 3.1.4
สำหรั บ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ เป็ น บุ ค คลภายนอกรถ บริ ษั ท และผู้ รับ ประกั น ภั ย รถอื่ น จะร่ ว มกั น สำรอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่า ๆ กัน เมื่อมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
รายวัน ค่าทดแทนกรณี สู ญ เสี ยอวัย วะ ทุพ พลภาพอย่างถาวร ทุพ พลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรือเสี ยชีวิต ตาม
เงื่อนไขนี้ แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้น เกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณี
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตที่บริษัทได้สำรองจ่ายไปคืนจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น ในทางกลั บกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น
ได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกำลังขึ้น หรือกำลัง
ลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยที่อยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสี ยชีวิต
คืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ
ข้อ 7. การคุ้มครองผู้ขับขี่
บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อ 8. การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือ
สิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ข้อ 9. การแจ้งอุบัติเหตุ เมื่อมีความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้อง:9.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชัน
สำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรื อ แอพพลิ เคชั น ที่ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ได้ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เข้ า กั บ แอพพลิ เคชั น ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด
9.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาล หรือคำสั่ง หรือคำบังคับของศาล
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9.3 มีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการดำเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทางศาล อันอาจทำ
ให้เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ถ้าผู้เอาประกั นภัยมิได้ปฏิบัติตามข้อนี้ บริษัทอาจเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้เอาประกัน ภัยเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะ
พิสูจน์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้
ข้อ 10. การจัดการเรียกร้อง
10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทและทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอา
ประกัน ภัย อัน เกิดจากการนั้ น เว้น แต่ค วามเสี ยหายนั้ น ผู้ เอาประกัน ภัยเป็น ฝ่ ายที่ จะต้องรับ ผิ ดชอบตาม
กฎหมาย และบริษัทไม่จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
10.2 บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี
10.3 บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งบุ ค คลใดให้ ใ ช้ ค วามเสี ย หายเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ในนามของ
ผู้เอาประกันภัย ในการนี้ผู้เอาประกันภัยต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควรจนคดีถึง
ที่สุด
10.4 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนที่บริษัทต้องรับผิดตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ตาม แต่
กรณีแล้วก่อนดำเนินคดีทางศาล บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสู้คดีแทนผู้เอาประกันภัย
10.5 กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นำคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอ ข้อพิพาท
ต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการ เมื่ อ ศาลพิ พ ากษาหรือ อนุ ญ าโตตุ ล าการชี้ ข าดให้ บ ริษั ท แพ้ ค ดี บริษั ท จะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายตามคำพิพากษาหรือตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด
ข้อ 11. การแจ้งความ เมื่อมีการกระทำความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทำให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่ชักช้า
ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องศาลให้ใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครอง
บริษัทจะต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ข้อ 13. การโอนรถ ในกรณีที่รถที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
ข้อ 14. การใช้รถ กรณีใช้รถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งทำให้การ
เสี่ยง
ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น ผู้ เอาประกั น ภั ย ต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หายคื น ให้ บ ริ ษั ท ตามจำนวนที่ บ ริ ษั ท ได้ จ่ า ยไป แต่ ไม่ เกิ น
2,000 บาท
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ข้อ 15. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
15.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก: บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้ งให้บริษัททราบ ซึ่งจะมี
ผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว
(2) บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และบริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังระบบข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัย
ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องยิน ยอมให้บริษัทจัดส่งข้อมูลการบอกเลิกด้วยวิธีการดังกล่าว และ
บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อได้ดำเนินการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
15.2 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิก: ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย นี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับทันที ณ วันเวลาที่บริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก หรือ
วันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด
(2) ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บริษัทต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แจ้งวิธีการให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ข้อมูลการบอกเลิก
ส่งไปยังระบบข้อมูล ที่บ ริษัทระบุ ไ ว้เท่านั้ น หรือ ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสื อบอกเลิ ก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวัน
หลังสุด
ในกรณี นี้ผู้ เอาประกัน ภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัย ที่ระบุไว้
ข้างล่าง
จำนวนเดือนที่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ

1
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ข้อ 16. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มี
สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำ
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การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 17. การตี ค วามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ความหมายและเจตนารมณ์ ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ข้อ 18. ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
18.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการ
ทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
18.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจ
การปกครองโดยกำลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล
18.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
18.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจาก
กากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดำเนินต่อไปด้วยตัวของมันเอง
18.5 ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือ
ปล้นทรัพย์
18.6 การใช้นอกประเทศไทย
18.7 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่
ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการ
ตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
18.8 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข้อ 19. ข้อสัญญาพิเศษ
ภายใต้จำนวนเงิน คุ้มครองผู้ป ระสบภัยที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์ แห่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ เว้นแต่ข้อ 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 และ 18.6 เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความ
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ต่อผู้ประสบภัยผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้น คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งเหตุและติดต่อได้ที่
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 02-396-2091
รหัส
11R

สำนักงานภาค

100

กรุงเทพ

10R

สำนักงานภาค

2A0

นนทบุรี

230

ฉะเชิงเทรา

240

ปราจีนบุรี

250
280

นครนายก
สมุทรปราการ

290

ปทุมธานี

730

สมุทรสาคร

20R

สำนักงานภาค

200

ชลบุรี

210
220

ตราด
สระแก้ว

สาขา
ภาคกรุงเทพ
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ภาคปริมณฑล
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
104/43 ม.2 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
522 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
281/1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
25000
101/3 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
508/4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
12700
52/43 ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
927/29 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
7/4-5 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
7/4-5 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2100-9191

0-2643-0293-4

0-2100-9191

0-2643-0293-4

0-2100-9191

0-2612-2100

0-2968-0057-8

0-2968-0059

0-3881-2904-5

0-3881-2906

0-3720-0086-7

0-3720-0088

0-3732-0478-9
0-2702-0622,
0-2702-0688
0-2593-3770,
0-2581-2495
0-3481-0568-9

0-3732-0480
0-2702-2576

0-3837-0663-4

0-3837-0663-4
ต่อ 126
0-3837-0663-4
ต่อ 126

0-3837-0187-9,
0-3837-0191

70/1 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 0-3953-0844-5
97/31 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
0-3722-0744,
27000
0-3722-0746
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0-2593-3771
0-3481-0570

0-3953-0846
0-3722-0745

260
270

รหัส
ระยอง
จันทบุรี

สาขา
โทรศัพท์
6/30 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3801-1512-3
43/170 ถ.ตรีรัตน์ ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 0-3934-0291-2
22000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (นครราชสีมา)
1188-1190 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
0-4426-3680-4
จ.นครราชสีมา 30000
1188-1190 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
0-4426-3680-4
จ.นครราชสีมา 30000
491/1 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
0-4462-1108-9
1579/12 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
0-4562-0453-4
33000
18/12 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4483-5265-6
13/8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 0-4453-1688-9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (อุบลราชธานี)
685 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-4531-4184-5,
34000
0-4531-4714-5,
0-4531-4832-3

30R

สำนักงานภาค

300

นครราชสีมา

320
370

บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ

380
390

ชัยภูมิ
สุรินทร์

36R

สำนักงานภาค

360

อุบลราชธานี

685 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

0-4531-4184-5,
0-4531-4714-5,
0-4531-4832-3

310
330

ยโสธร
อำนาจเจริญ

0-4572-0980-1
0-4527-0761-2

340

มุกดาหาร

0-4263-2435-6

0-4263-2437

410

กาฬสินธุ์

0-4382-1472-3

0-4382-1474

470

นครพนม

58 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
328/22 ม.4 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
37000
78/4 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
45/5 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
46000
133/3 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
48000

0-4531-4184-5,
0-4531-4714-5,
0-4531-4832-3
ต่อ 135
0-4531-4184-5,
0-4531-4714-5,
0-4531-4832-3 ต่อ
135
0-4572-0982
0-4527-0763

0-4252-1223-4

0-4252-1225

480

มหาสารคาม

0-4374-3258

490

ร้อยเอ็ด

345/2 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
0-4374-3256-7
44000
264 ม.11 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
0-4352-2272-3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (ขอนแก่น)

12

โทรสาร
0-3801-1514
0-3930-1832

0-4426-3680-4
ต่อ 142
0-4426-3680-4
ต่อ 135
0-4462-1110
0-4562-0455
0-4483-5267
0-4453-1690

0-4352-2274

รหัส
40R

สำนักงานภาค

400

ขอนแก่น

420

หนองบัวลำภู

430

สกลนคร

440

อุดรธานี

450
460

เลย
หนองคาย

50R

สำนักงานภาค

500

เชียงใหม่

520

แม่ฮ่องสอน

530
560
570

พะเยา
เชียงราย
ลำพูน

58R

สำนักงานภาค

580

ลำปาง

510

แพร่

540

น่าน

590

ตาก

สาขา
355/5-6 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
355/5-6 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
8/2 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
1604/106 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
599/18 ม.2 ซอยบ้านโพธิ์สว่าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
23/20 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
60/1 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่)
168/3-4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
168/3-4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
22/7-8 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
58000
15/6 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
104/5 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
269/4 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ภาคเหนือ 2 (ลำปาง)
138/51-53 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
52100
138/51-53 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
52100
400/252 ม.9 ถ.กาดน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
54000
531 ม.4 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
55000
224/6 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000

620
690

สุโขทัย
อุตรดิตถ์

330/2 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
9/2 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ภาคเหนือ 3 (พิจิตร)

13

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4332-5580-4

0-4332-5583 ต่อ 149

0-4332-5580-4

0-4332-5583 ต่อ 143

0-4236-0950-1

0-4236-0952

0-4273-6155-6

0-4273-6157

0-4234-8252-3

0-4234-8254

0-4283-3673-4
0-4246-5040-1

0-4283-3675
0-4246-5042

0-5321-8165-7

0-5335-8225

0-5321-8165-7

0-5335-8224

0-5362-0670-1

0-5362-0672

0-5441-1320-1
0-5375-5201-2
0-5353-7722-3

0-5441-1325
0-5375-5203
0-5353-7724

0-5431-7442-3,
0-5431-7454
0-5431-7442-3,
0-5431-7454
0-5462-8056-7

0-5431-6596

0-5474-1967,
0-5474-1970
0-5554-0400,
0-5554-0460
0-5562-2264-5
0-5544-0960,
0-5544-0921

0-5474-1971

0-5431-6597
0-5462-8058

0-5554-0466
0-5562-2266
0-5544-0964

รหัส

สาขา
4/238-239 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
66000
4/238-239 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
66000
98/11 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
61000
434/44 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000
73 ถ.กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000
233/2-3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
3/44 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
67000
ภาคกลาง (สุพรรณบุรี)
222/1-2 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

60R

สำนักงานภาค

600

พิจิตร

610

อุทัยธานี

630

นครสวรรค์

650

กำแพงเพชร

660

พิษณุโลก

670

เพชรบูรณ์

70R

สำนักงานภาค

700

สุพรรณบุรี

222/1-2 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

350

สระบุรี

158/15 ซ.1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

680

ชัยนาท

720
740
770
7A0

อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สิงห์บุรี

79R

สำนักงานภาค

302/4 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
82/4 ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
27/5 ม.2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
99/19 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
153/18 ถ.นายแท่น ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
16000
ภาคตะวันตก (นครปฐม)
992/6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม
73000

14

โทรศัพท์

โทรสาร

0-5665-6033-35

0-5665-6033 ต่อ164

0-5665-6033

0-5665-6033 ต่อ163

0-5652-4901-2

0-5652-4903

0-5631-3485-6

0-5631-3487

0-5572-2744-5

0-5572-2746

055-216-794,
055-216-720

0-5521-6285

0-5674-4285-6

0-5674-4287

0-3550-0467,
0-3550-0504,
0-3550-0792,
0-3550-0752
0-3550-0467,
0-3550-0504,
0-3550-0792,
0-3550-0752
0-363-14577,
0-3631-4585

0-3550-0693

0-5642-1664-5

0-5642-1666

0-3562-6075-6
0-3534-5064-5
0-3662-0823-4
0-3653-0901-2

0-3562-6073
0-3534-5066
0-3662-0826
0-3653-0903

0-3421-0111,
0-3421-0113-114

0-3421-0111,
0-3421-0113-114
ต่อ105

0-3550-0467,
0-3550-0504,
0-3550-0792,
0-3550-0752 ต่อ 179
0-3631-4594

790

รหัส
นครปฐม

สาขา
992/6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม
73000

โทรศัพท์
0-3421-0111,
0-3421-0113-114

7B0

ราชบุรี

0-3231-3373-4

750

สมุทรสงคราม

0-3472-0601-2

0-3472-0603

760

เพชรบุรี

0-3241-0564-5

0-3241-0566

780

กาญจนบุรี

0-3462-2825-6

0-3462-2827

830

ประจวบคีรีขันธ์

0-3255-1152-3

0-3255-1154

80R

สำนักงานภาค

0-7726-4257-9

0-7726-4257 ต่อ 186

800

สุราษฎร์ธานี

0-7726-4257-9

0-7726-4257 ต่อ 186

820
840
860
870

พังงา
ชุมพร
ระนอง
ภูเก็ต

73/4 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
73/15 หมู่ 12 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
2/89-90 ม.1 ต.ไร่สม้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
8/116 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000
539/11 ม.2 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000
ภาคใต้ 1 (สุราษฎร์ธานี)
1/57-58 ม.3 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
1/57-58 ม.3 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
315/3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
56/6 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
2/85 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
74/180 อาคารพูนผลไนท์พลาซ่า ถ.พูนผล
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรสาร
0-3421-0111,
0-3421-0113-114
ต่อ105
0-3231-3375

0-7644-0639-40
0-7757-4899-900
0-7783-5907-8
0-7624-6483-4

0-7644-0641
0-7757-4901
0-7783-5909
0-7624-6485

0-7532-4913-4,
075-323090 - 2
0-7532-4913-4,
075-323090 - 2
0-7563-2370-1

0-7532-4915

0-7462-1856,
0-7462-1925
0-7522-6985,
0-7522-6987

0-7462-1857

0-7444-7772-6

0-7444-7776

81R

สำนักงานภาค

810

นครศรีธรรมราช

850

กระบี่

910

พัทลุง

950

ตรัง

90R

สำนักงานภาค

ภาคใต้ 2 (นครศรีธรรมราช)
114 ,116 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
114 ,116 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
434/14 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
81000
125/8 ถ.เพชรเกษม 41 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
463 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ภาคใต้ 3 (สงขลา)
742/14-15 ถ.สงขลา-ระโนด ม.2 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา 90100

15

0-7532-4915
0-7563-2372

0-7522-6986

รหัส
901

สงขลา

920
930
940

ยะลา
สตูล
นราธิวาส

960

ปัตตานี

สาขา
742/14-15 ถ.สงขลา-ระโนด ม.2 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา 90100
8/1 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1/18 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
75/7 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
96000
400/20 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

16

โทรศัพท์

โทรสาร

0-7444-7772-6

0-7444-7776

0-7325-5348-9
0-7473-0215-6

0-7325-5350
0-7473-0217

0-7352-2348-9

0-7352-2350

0-7331-9087-8

0-7331-9089

