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เป็นท่ีตกลงและทราบชดักนัแลว้วา่ ให้ยกเลิกเง่ือนไขและความคุม้ครองภายใต ้“กรมธรรมก์ารประกนั 
ภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก” รายละเอียดความคุม้ครองและ/หรือเง่ือนไขต่างๆ ต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กรมธรรมฉ์บบัน้ี 
 

ช่ือผู้เอาประกนัภัย : บริษทั เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จ ากดั  
 

ทีอ่ยู่ผู้เอาประกนัภัย : เล ข ท่ี  15 ซอยประ ดิษ ฐ์ม นู ธรรม 19 ถนนป ระ ดิษฐ์ม นู ธ รรม             
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

ธุรกจิของผู้เอาประกนัภัย : ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์แก๊สภายใต ้ยีห่อ้ Energy Reform 
 
 

ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีรถยนต์ติดตั้งสินคา้ท่ีเอาประกนัภยั ความคุม้ครอง
เร่ิมตน้และส้ินสุดเวลา 12.00 น.  

 

สินค้าทีเ่อาประกนัภัย : ชุดอุปกรณ์แก๊สรุ่น Fast-Tech Eco ท่ีผูเ้อาประกันภยัจ าหน่ายภายใน
ระยะเวลากรมธรรม ์

 

รถยนต์ทีไ่ด้รับความคุ้มครอง : รถยนตท่ี์ติดตั้งสินคา้ท่ีเอาประกนัภยั  
 

อาณาเขตความคุ้มครอง : ประเทศไทย 
 

ศาลและกฏหมายใช้บังคับ : ศาลไทยและกฏหมายไทย 
 

ความคุ้มครอง : ความรับผิดต่อการสูญเสียหรือเสียหายของช้ินส่วนระบบการเผาไหม้
เคร่ืองยนตใ์นรถยนตท่ี์มีสาเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการ
ออกแบบ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงสภาพของอุปกรณ์ดงักล่าว รวมทั้งลกัษณะ
การใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของอุปกรณ์ดงักล่าวอนั
พึงคาดหมายได ้ไดแ้ก่ 

    - วาลว์ไอดี / ไอเสีย  
- บ่าวาลว์ / ชิมวาลว์ 
-  ฝาสูบ 
-  แหวนลูกสูบ 
-  ลูกสูบ 
-  กระบอกสูบ 
-  เส้ือสูบ  
-  ช้ินส่วนของเคร่ืองยนตอ่ื์นๆ  
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ท่ีมีสาเหตุจากความบกพร่องของสินคา้ท่ีเอาประกนัภยั ในวงเงินไม่
เกิน 200,000.-บาท ต่อรถยนตห์น่ึงคนั ดงัรายการต่อไปน้ี 

ก. ชุดฝาสูบและส่วนควบ    ไม่เกิน   80,000.-บาท 
ข. ชุดเส้ือสูบและส่วนควบ  ไม่เกิน 100,000.-บาท 
ค. อะไหล่เบด็เตล็ด             ไม่เกิน   20,000.-บาท        

 

ทั้ งน้ีความรับผิดชอบภายใต้กรมธรรม์ฉบับน้ีในกรณีท่ี เกิดความ
เสียหายต่อรถยนต์และเคร่ืองยนต์ จะไม่เกินกว่า 200,000. - บาท ต่อ
รถยนตห์น่ึงคนั และไม่เกินกวา่ 30,000,000. - บาท ตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั  
 

   ในกรณีท่ีรถยนต์ท่ี ติดตั้ งอุปกรณ์มีการประกันภัยรถยนต์อยู่แล้ว 
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะใหค้วามคุม้ครองเฉพาะส่วนท่ีเกินจากท่ีไดรั้บ
การชดใชภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตด์งักล่าว 

 

การประเมินราคารถยนต์ :  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ท่ีได้รับความคุ้มครอง การ
ประเมินราคารถยนตใ์หใ้ชร้าคาขายออก (Retail Price) ของ Red Book 

 

ข้อรับรอง : 1) รถยนต์ท่ี ติดตั้ งอุปกรณ์การจ่ายแก๊สของ Energy Reform ต้อง
ป ฏิบัติตามค าแนะน าของ  Energy Reform ในส มุดคู่ มื อการ
รับประกนั บริการ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์แก๊ส  

   2) ผูเ้สียหายท่ีติดตั้งอุปกรณ์การจ่ายแก๊สของ Energy Reform ต้อง
พิสูจน์ว่าผูเ้สียหายได้รับความเสียหาย จากสินค้าของ Energy 
Reform และการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติ
ธรรมดา     

 

ข้อยกเว้นพเิศษ : การประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครอง 
1) ความสูญเสียหรือเสียหายของเคร่ืองยนต์อนัมีสาเหตุมาจาก ความ

เสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผูติ้ดตั้ง หรือ ความบกพร่อง
ของช้ินส่วนหรือ อุปกรณ์ ของรถยนต์เอง รวมทั้งการเส่ือมสภาพ
ตามอายุการใชง้าน เช่น การเกิดวาล์วยนั หมอ้น ้ าร่ัว หรือ ระบบน ้ า
ระบายความร้อนบกพร่อง เกิดความร้อนสะสมต่อเน่ืองจนท าใหฝ้า
สูบและอุปกรณ์เคร่ืองยนตช์ ารุดเสียหาย 
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2)    รถยนตรั์บจา้งสาธารณะ และรถยนตท่ี์ใชใ้นการแข่งขนัความเร็ว 
                                                   3)   กรมธรรมน้ี์จะยกเวน้ความคุม้ครอง เคร่ืองยนตท่ี์มีการเปล่ียนหรือ

ดดัแปลงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์ท่ี
นอกเหนือมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิตรถยนตน์ั้นๆ  

                                                          ขอ้ยกเวน้น้ี จะไม่น ามายกเวน้กบัรถยนตท่ี์มีการเปล่ียนเคร่ืองยนต์
ตามแบบและขนาดของเคร่ืองยนตรุ่์นเดิม โดยการเปล่ียน
เคร่ืองยนตด์งักล่าวจะตอ้งขออนุญาต และตรวจสภาพจากกรมการ
ขนส่งทางบกอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมายเท่านั้น          

4) ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์เคร่ืองยนตอ์นัมีสาเหตุมาจาก
ความบกพร่องของอุปกรณ์แก๊ส ยกเวน้ ความเสียหายต่ออุปกรณ์
ดงัต่อไปน้ี  
4.1 ชุดท่อร่วมไอดี 
4.2 ชุดท่อร่วมไอเสีย ช้ินส่วนต่อเน่ืองของระบบระบายไอเสีย 
4.3 ระบบส่งก าลงั 
4.4 ระบบไฟฟ้ารถยนต ์ 
4.5 ระบบเบรค  
4.6 ระบบปรับอากาศ  
4.7 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง และส่วนควบ  

5)    ความสูญเสียหรือเสียหายของรถยนตแ์ละเคร่ืองยนตอ์นัมีสาเหตุ
มาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก เช่น ภยัธรรมชาติ 
อุบติัเหตุรถชน/คว  ่า เป็นตน้ 

   6)    ความสูญเสียหรือเสียหายของเคร่ืองยนตอ์นัมีสาเหตุมาจากการ 
    ขาดการบ ารุงรักษารถยนตต์ามสภาพและตามก าหนด เช่น การไม่ 
    ตั้งวาลว์ตามระยะทางท่ีคู่มือรถยนตก์ าหนด เป็นตน้ 
   7)    ความสูญเสียหรือเสียหายของเคร่ืองยนตอ์นัมีสาเหตุมาจากการ 
    ปรับแต่งอุปกรณ์การจ่ายแก๊สโดยบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ตวัแทนศูนย ์
    ติดตั้งแก๊สของ Energy Reform 

                                                                    

ข้อยกเว้นทัว่ไป : 1) ความรับผดิอนัเกินจากสัญญา (Contractual Liability) 
   2) ค่าปรับทางแพง่ ทางอาญา และโดยสัญญา 
   3) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อสินคา้ท่ีเอาประกนัภยั 
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   4) ค่าใชจ่้ายในการน าสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัมาทดแทน หรือค่าใชจ่้าย
ในการผลิต จัดท าหรือผลิตข้ึนใหม่  เพื่อทดแทนสินค้าท่ี เอา
ประกนัภยั 

   5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ เรียกคืนสินคา้ท่ีเอาประกนัภยั (Product 
Recall) 

   6) ความรับผดิใดๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัยงัอยูใ่น
ความควบ ครองครอง ดูแลของผูเ้อาประกนัภยั 

   7) การสูญเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพยสิ์น ซ่ึงตวัทรัพยสิ์นไม่ได้
เสียหายหรือถูกท าลาย 

   8) สงคราม สงครามกลางเมือง การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ 
หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ
หรือไม่ก็ตาม) 

   9) การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ 
การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การกระท าของผูก่้อการร้าย 
การปฏิวติั การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็น
เหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฏอยัการศึก 

   10) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหรือ
สืบเน่ืองจากการกระท าโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย 
หรือท าใหย้านพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งเสียหาย 

   11) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแผ่กัมมนัตภาพรังสี การเผา
ไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ การแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ 
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เอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยเร่ืองการใชอ้  านาจศาลไทย 
 เป็นท่ีตกลงกนัวา่ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฎในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ใหใ้ชข้อ้ความท่ีปรากฎในเอกสารน้ีบงัคบัแทน 
 การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่ชดใชค้่าสินไหมทดแทนในกรณีของการตดัสินคดี 
เบ้ืองตน้ท่ีไม่ไดม้าจากศาลท่ีมีอ านาจช าระคดีในประเทศไทย หรือจากค าสั่งของศาลชั้นตน้ดงักล่าวส าหรับการ 
บงัคบัคดีท่ีมีอ านาจสั่งการนอกอณาเขตประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นไปในรูปแบบของการตอบแทนกนัก็ตาม 
 ส่วนเง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ และขอ้ความอ่ืนๆ ยงัคงมีผลบงัคบัตามเดิม 
   
เอกสารแนบทา้ยขอ้ยกเวน้ภยัสงครามและการก่อการร้าย (อค.ทส.1.69) 

ถา้ขอ้ความใดในเอกสารน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือสลกัหลงัใดๆ 
ใหเ้ป็นท่ีตกลงกนัวา่ กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ก็ตามไม่
วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลมาจากหรือเก่ียวเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ไม่วา่จะเกิดจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง หรือมีล าดบัเหตุการณ์เป็นอยา่งไรส าหรับความสูญเสียนั้น 

(1) สงคราม การรุกราน การกระท าของศตัรูต่างชาติ การกระท าอนัเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบติัการ
เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก าเริบ การก่อความไม่สงบของ
ประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล การแขง็เมือง การกบฎ การปฏิวติั การยดึอ านาจการปกครองโดยทหาร 

(2) การกระท าการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของขอ้ยกเวน้น้ี การกระท าก่อการร้ายให้หมายความ
รวมถึงการกระท าซ่ึงใช้ก าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทั้ งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนก หวาดกลวั 

เอกสารแนบทา้ยน้ีไม่คุม้ครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใชจ่้ายใดๆ ไม่วา่จะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือ
โดยออ้ม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าใดๆ ท่ีตอ้งกระท าข้ึนเพื่อควบคุม ป้องกนั หยดุย ั้ง ไม่
วา่จะรูปแบบใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์ ในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ยกเวน้น้ีไม่สามารถน ามาใชบ้งัคบัได ้ใหถื้อวา่ส่วนท่ีเหลือยงัคงมีผล
บงัคบั 

ส่วนเง่ือนไขและขอ้ความอ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี คงใชบ้งัคบัตามเดิม 


