คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๒๘ /๒๕๖๔
เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
--------------------------------------------ตามที่ นายทะเบียนได้ออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕๑/๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้
แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย และต่อมานายทะเบียนได้ออกคำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๕๒/๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และคำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยไปแล้วนั้น
เนื่องจากปั จจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่ คลาย
ดังนั้ น เพื่ อ เป็ น การบรรเทาความเดือ ดร้ อนของผู้ เอาประกั นภั ย ที่ เป็น ผู้ ป ระกอบการธุรกิจท่ อ งเที่ ยวและ
ผู้ประกอบการขนส่ ง และผู้ เอาประกันภัยซึ่งมิใช่ ผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที่ ยวและผู้ ประกอบการขนส่ ง จาก
สถานการณ์ ดังกล่ าว อาศัย อำนาจตามความ ในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญ ญั ติประกัน
วิน าศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบีย นจึ งขยายระยะเวลาการให้ ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และ
อัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คำสั่งนี้ เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่
แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย”

๒๘

/๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้

ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้ อ ๓ บริ ษั ท อาจผ่ อ นผั น ให้ ผู้ เอาประกั น ภั ย ที่ เป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและ
ผู้ประกอบการขนส่ง สามารถชำระเบี้ยประกันภัย รถยนต์เป็นรายงวดได้ ภายในระยะเวลาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำความ “ห้ามรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็น
งวดๆ” ในข้อบังคับทั่วไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทมาใช้บังคับ
ในกรณีที่มีการผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นรายงวดได้ตามวรรคหนึ่ง
ให้บริษัทออกเอกสารแนบท้ายการชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายงวด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง (ใช้สำหรับการประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท) แก่ผู้เอาประกันภัยตาม
แบบและข้อความแนบท้ายคำสั่งนี้

-2ข้ อ ๔ บริ ษั ท อาจผ่ อ นผั น ให้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ซึ่ ง มิ ใ ช่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
และผู้ประกอบการขนส่ง ที่มีการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง
กลุ่มรถยนต์กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง ให้แก้ไข เพิ่มเติมแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้บริษัทสามารถผ่อนผันการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้จนถึง ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับ หรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง ภายในระยะเวลา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณี ที่ มี การผ่ อนผั น การเรี ยกเก็ บ เบี้ ยประกั นภั ยรถยนต์ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ บริ ษั ทออก
เอกสารแนบท้ายการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย (ใช้สำหรับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นรถยนต์นั่ง
กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) ตามแบบและข้อความแนบท้ายคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่

๒๗

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้าย (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

เอกสารแนบท้าย
การชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายงวด
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง
(ใช้สำหรับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท)
เป็นที่ตกลงกันว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ขนส่ง บริษัทตกลงให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นรายงวดได้ ดังต่อไปนี้
การชำระเบี้ยประกันภัย แบบราย ... เดือน (ระบุได้ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 6 เดือน)
1. การชำระเบีย้ ประกันภัยของงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะ
เริ่มต้นโดยผู้เอาประกันภัย และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
๒. การชำระเบี้ยประกันภัยของงวดถัดไป ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกันภัย หากมีการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้า
หากบริษัทยังคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชำระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้
๓. ในกรณีที่มีเหตุเรียกร้องจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริษัท
ยังไม่ได้รับ ชำระเบี้ ยประกัน ภัย บริษัทจะหั กเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเท่ ากับเบี้ ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับ
สำหรับงวดการชำระเบี้ยประกันภัยนั้นออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ และ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
หมายเหตุ ข้ อ ความใดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ เอกสารแนบท้ า ยนี้ ให้ ใ ช้ ข้ อ ความ
ในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

เอกสารแนบท้าย
การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย
(ใช้สำหรับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้นรถยนต์นั่ง กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)
เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทตกลงให้ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทภายในวันที่ ................................ (กำหนดได้ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่สัญญา
ประกั น ภั ย มี ผ ลใช้บั งคั บ หรื อวัน ที่ สั ญ ญาประกั น ภั ยเริ่ ม ต้น มี ผ ลคุ้ม ครอง) กรณี เ กิด อุบั ติ เหตุ ภ ายใต้ค วาม
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามความคุ้มครองและผู้เอาประกันภัย
ต้องชำระเบี้ยประกันภัยทันที
หากผู้ เอาประกัน ภัย มิ ได้ ช ำระเบี้ ยประกัน ภัยภายในกำหนด ให้ ถือว่าผู้ เอาประกั นภั ยไม่
ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป และให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนดดังกล่าว

หมายเหตุ ข้ อ ความใดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ เอกสารแนบท้ ายนี้ ให้ ใ ช้ ข้ อ ความ
ในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

