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บริการชวยเหลือฉุกเฉินดานรถยนต

1 บริการที่มีขอบเขตการรับผิดชอบคาใชจาย

1.1 บริการยกและลากรถฉุกเฉิน
เมื่อรถยนตของลูกคาเสียจนไมสามารถเคลื่อนที่ได 
อันเกิดจากการบกพรองของเครื่องยนต ระบบไฟฟา 
หรือชวงลางขัดของ ผูใหบริการจะประสานงานเพื่อ
จัดหารถยก-รถลาก และนำสงอูหรือศูนยบริการที่ใกล
ที่สุด หรือสถานที่ใด ๆ ที่ปลอดภัยกับรถยนตของลูกคา 
ในกรณีที่สภาวการณปจจุบันเอื้ออำนวยหรือเปน
ไปไดในทางปฏิบัติ ผูใหบริการจะรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดสงรถยก-รถลาก ไมเกิน 2,000 บาทตอ
เหตุการณและไมเกินจำนวน 2 เหตุการณตอป และ
ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนเกินจากนี้

1.2 บริการชวยเหลือดานแบตเตอรี่
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกคาแบตเตอรี่หมด
ในขณะเดนิทาง ผูใหบรกิารจะใหความชวยเหลอืในการ
ประสานงานจัดหาชางไปยังจุดที่เกิดเหตุ เพื่อพวงหรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ในกรณีที่สภาวการณปจจุบัน
เอื้ออำนวย หรือเปนไปไดในทางปฏิบัติ ในการนี้ผูให
บริการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดเฉพาะ
ในสวนคาแรงในการพวงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมเกิน 
1,000 บาทตอเหตุการณ จำนวน 2 เหตุการณตอป ทั้งนี้ 
ไมรวมคาแบตเตอรี่ซึ่งลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
สวนที่เกินจากที่ระบุ ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบ

2 บริการติดตอประสานงานและใหคําแนะนํา

2.1 บริการซอมรถ 
ในกรณีที่รถยนตของลูกคาเสียในขณะเดินทาง 
โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเครื่องยนต ระบบไฟฟา 
หรือชวงลางขัดของ และสามารถที่จะซอมแชมไดทันที 
ผูใหบริการจะประสานงานเพื่อจัดหาชางชอมไปยัง
จุดที่เกิดเหตุ

2.2 บริการชวยเหลือเกี่ยวกับกุญแจ
ในกรณีที่ลูกคาลืมกุญแจและมีกุญแจสำรอง ผูให
บริการจะประสานงานนำกุญแจสำรองมาให ณ จุดเกิด
เหตุ หรือ ในกรณีลูกคาไมมีกุญแจสำรอง และตองการ
ใชชางกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเขาไป
ในรถ (ทั้งนี้ ลูกคาเปนผูใหความยินยอมและรับผิด
ชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอง) ผูใหบริการจะ
ประสานงานกับชางกุญแจเพื่อออกไปใหบริการลูกคา 
ในกรณีที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยลูกคาเปนผูรับ
ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูใหบริการโดยตรง

2.3 บริการชวยเหลือในกรณีน้ำมันหมด
หากยานพาหนะของลูกคาน้ำมันหมดขณะเดินทางอยู
บนถนน ผูใหบรกิารจะประสานงานจดัสงนำ้มนัเชือ้เพลงิ
ไปยงัจดุที่เกดิเหต ุเพือ่ใหยานพาหนะของลูกคาสามารถ
เดินทางตอไปยังสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใกล
ทีส่ดุได ในกรณีทีส่ภาวการณปจจบุนัเอ้ืออำนวยหรอืเปน
ไปไดในทางปฏิบัติ โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึ้นแกผูใหบริการโดยตรง

2.4 บริการชวยเหลือเกี่ยวกับยางรถยนต
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกคาเสียในขณะเดินทาง 
ผูใหบริการจะใหความชวยเหลือทางโทรศัพท ใน
การเปลี่ยนยางอะไหลหรือประสานงานเพื่อใหความ
ชวยเหลือในการซอม หรือปะยางรถยนต ในกรณีที่
สภาวการณปจจุบันเอื้ออำนวยหรือเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
แกผูใหบริการโดยตรง

2.5 บริการจัดหารถยนตเชา 
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกคาเสียขณะเดินทางอยู
บนถนนและไมสามารถซอมแซมไดทันที และลูกคา
ตองการที่จะไปถึงจุดหมายใหเร็วที่สุด ผูใหบริการจะ
ชวยประสานงานจัดหารถเชาใหแกลูกคา เพื่อลูกคา



จะสามารถเดินทางไปถึงที่หมายตามตองการ โดย
ลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

2.6 บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทาง
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกคาเสียขณะเดินทางอยู
บนถนนและไมสามารถซอมแซมไดทันที และลูกคา
ตองการท่ีจะไปถงึจดุหมายใหเร็วท่ีสดุ ผูใหบรกิารจะชวย
ประสานงานจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทางใหแก
ลูกคา  เพื่อลูกคาจะสามารถเดินทางไปถึงที่หมายตาม
ตองการ โดยลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

2.7 บริการใหขอมูลและจองโรงแรม
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกคาเสียขณะเดินทางอยู
บนถนนและไมสามารถซอมแซมไดทันที และทำให
ลูกคาตองปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผูใหบริการจะ
ชวยเหลือใหขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท 
และจองโรงแรมในนามลูกคาเพื่อลูกคาสามารถเขาพัก
โรงแรมที่ใกลจุดเกิดเหตุ โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นแกผูใหบริการโดยตรง

2.8 บริการชวยเหลือเคลื่อนยายรถกลับภูมิลำเนา
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกคาเสียขณะเดินทางอยู
ตางถิ่น ไมสามารถซอมแซมไดเสร็จทันที และลูกคา
ตองการที่จะนำยานพาหนะกลับมาซอม ณ ภูมิลำเนา 
ผูใหบริการจะชวยประสานงานกับผูใหบรกิาร เพ่ือเคลือ่น
ยายยานพาหนะกลับภูมิลำเนาใหลูกคา โดยลูกคาเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

2.9 บริการรายงานตำรวจ
ในกรณีที่ลูกคาตองการแจงความกับตำรวจหลังจากที่
ยานพาหนะของลูกคาประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุขัด
ของใดๆ ผูใหบริการจะบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
ตั้ง หมายเลขโทรศัพทของสถานีตำรวจ และวิธีการแจง
ความใหกับลูกคา

2.10 บริการใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทางเดินรถบน
ทางดวนและทางหลวงตางๆ 
ผูใหบริการจะบริการใหขอมูลและแนะนำเกี่ยวกับ
เสนทางเดินรถบนทางดวนและทางหลวงตาง ๆ

2.11 บริการชวยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ในกรณีลกูคาเกิดอบุตัเิหตแุละตองการความชวยเหลอื 
ผูใหบริการจะบริการชวยเหลือในการใหขอมูลเกี่ยว
กับ ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และประสานงานกับ
บริษัทประกันภัย เพื่อติดตอเจาหนาที่เคลม หนวยกูภัย 
ตำรวจ โรงพยาบาล ตามความตองการของลูกคา

2.12 บริการประสานงานจัดการนำรถเขาศูนย
ซอมรถยนต
ผูใหบริการจะบริการใหขอมูลเกี่ยวกับ ซื่อ ที่อยู 
หมายเลขโทรศัพท เวลาเปดทำการ และสถานที่ตั้ง
ของศูนยซอมรถยนต รวมถึงประสานงานจัดนำรถเขา
ศนูยซอม แตผูใหบรกิารจะไมรบัผิดชอบตอผลการซอม
รถ ผูใหบริการจะประสานงานจัดรถรับ-สง ตามความ
ตองการของลูกคา โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึ้นแกผูใหบริการโดยตรง

การใหบริการในขอที่ 1.1 และ 1.2 เปนการ
ใหบริการที่มีขอบเขตการรับผิดชอบคาใชจาย
ตามที่ไดกำหนดไว 

การใหบริการทั้งหมดนี้ เปนการใหบริการติดตอ
ประสานงานและใหขอมูลเทานั้น โดยอยูภายใต
สภาวการณปจจุบันที่เอื้ออำนวยหรือเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการให
บริการดังกลาว ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบ



เงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวถือเปนขอยกเวน และไมรวมอยูในขอบเขต

ของการใหบริการความชวยเหลือ และการรับผิดชอบคาใชจายของ

ผูใหบริการ

1. ผูใหบริการจะไมเปนธุระในการจัดบริการ หรือคนหาขอมูลใดๆ 

สำหรับสินคาหรือบริการที่ลูกคาตองการเพื่อการพาณิชย หรือ

หากสินคาหรือบริการนั้นๆ เปนของอนุรักษ ผิดกฎหมาย ตองหาม 

ตามมาตราที่ระบุในกฎหมายไทย การฉอโกง การปลอมแปลง 

หรือการปกปดขอเท็จจริงสวนหนึ่งสวนใดของลูกคา จะไมอยูใน

ความรับผิดชอบทั้งหมดในการใหความชวยเหลือของผูใหบริการ

โดยอัตโนมัติ

2. การใหบริการจะไมครอบคลุมรถยนตของลูกคาที่มีมากกวา 4 ลอ

และรถยนตที่มีอายุเกินกวา 7 ป ณ วันที่ขอรับบริการ

3. รถยนตของลูกคาที่ไดรับการดัดแปลงจากมาตรฐานของผูผลิต 

รถแขง รถลาก รถใหเชาทั่วไป และรถรับจาง

4. รถยนตของลูกคาที่ไดรับการดัดแปลง ติดตั้ง หรือแกไข ใหผิดไป

จากมาตรฐานเดิมของผูผลิตในบางสวน เชน การเปลี่ยนแปลง

ระบบการจายเชื้อเพลิง หรือการติดตั้งแกส หรือการดัดแปลงเพื่อ

การแขงขัน ผูใหบริการ จะไมรับผิดชอบคาใชจายในกรณีรถเสีย

หรืออุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการดัดแปลงดังกลาว

5. รถบรรทุกเกินพิกัดตามมาตรฐานของผูผลิตหรือการใช

ยานพาหนะผิดวัตถุประสงค

6. กรณีสูญหายหรือเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม อันเนื่องมา

จากสงคราม การรุกราน เหตุสุดวิสัย การกอการราย สงคราม

กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การกอความวุนวาย การจลาจล 

การนัดหยุดงาน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7. ผูขับขี่ไมมีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก หรือ 

ใบอนุญาตขับขี่นั้นหมดอายุ

8. ผูใหบริการจะใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินดานรถยนต กับลูกคา

ที่ขับยานพาหนะภายในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ไมรวมถึงบริเวณ

พื้นที่ปดการจราจร หรือพื้นที่สวนบุคคลที่ไมอนุญาตใหบุคคล

ภายนอกเขา

9. กรณีรถยนตของลกูคาเสยีสบืเน่ืองมาจากรถยนตไมไดรบัการบำรงุ

รักษาอยางสม่ำเสมอ หรือรถยนตที่ไมไดรับการซอมบำรุงเปนระยะ

เวลา 12 เดือนนับจากการบริการซอมบำรุงครั้งสุดทาย

10. หากไมมีลูกคาหรือตัวแทนของลูกคาอยูกับรถยนตที่เกิดเหตุใน

เวลาที่ชางหรือบริการรถยก-รถลากออกใหบริการ ผูใหบริการสงวน

สิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธการใหบริการดังกลาวกับลูกคา

11. หลังจากที่มีการยกลากรถของลูกคาไปที่สถานที่ที่ลูกคายินยอม

หรือเปนผูระบุแลว ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบกับปญหาใดๆ 

ที่เกิดขึ้นจากการซอม ตลอดจนคาซอมรถที่เกิดขึ้นเมื่อยก-ลากรถ 

ไปถึงที่สถานที่ดังกลาวแลว

12. ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก

ความเสียหายของรถยนต และสินคาพาณิชยตางๆ เวนแตความเสีย

หายที่เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเลอของผูใหบริการ 

หรือผูแทนของผูใหบริการ

13. ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอการสูญเสียหรือถูกขโมยสิ่งของ

หรืออุปกรณทั้งภายในและภายนอกรถยนต ลูกคาควรอยูกับรถยนต

ในระหวางการใหบริการ

14. ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบคาใชจายในกรณีรถยนตของลูกคา

เสีย สืบเนื่องมาจากการเรียกคืนของผูผลิต

15. ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายในความเสียหายที่

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่รถยนตไดรับการบริการจากศูนยบริการ

ที่ไมไดมาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของชางซอม ตัวแทน

จำหนาย หรือศูนยบริการ หรืออูซอมรถ ภายในเวลา 14 (สิบสี่) วัน 

กอนวันที่ลูกคาติดตอเขามาขอรับบริการ

16. ขอบเขตการรับผิดชอบคาใชจายไมรวมถึงการจัดสงรถยก

-รถลากเพื่อเคลื่อนยายยานพาหนะของลูกคา ระหวางอูหรือศูนย

บริการหนึ่งไปยังอู หรือศูนยบริการอีกแหงหนึ่ง

17. ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายอันเนื่องมาจากกรณี

การประกอบชิ้นสวนรถยนตที่ไมใชของแท หรือมาจากผูผลิตรถยนต 

หรือไมไดรับการรับรองจากผูผลิตรถยนต

18. การฉอโกง การปลอมแปลง หรือการปกปดขอเท็จจริงสวนหนึ่ง

สวนใดของลูกคา จะไมอยูในความรับผิดชอบทั้งหมดในการใหความ

ชวยเหลือของผูใหบริการโดยอัตโนมัติ

19. ผูใหบริการขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบตอความเสียหาย (ไมวา 

ทั้งหมดหรือบางสวน) จากการใหบริการไมสำเร็จ หรือใหบริการ

ลาชา ที่มีสาเหตุทั้งทางตรงและทางออม อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

ซึ่งอยูนอกเหนืออำนาจการควบคุมและปองกันของผูใหบริการ เชน 

เหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาวะอากาศที่ผิดปกติ ภาวะ

ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ แรงงาน พลังงาน หรือในกรณีประสบ

ปญหาดานการสื่อสารในบางพื้นที่ที่เขาใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการ

จะใชความพยายามอยางดีที่สุด เพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่รวดเร็ว 

ทันทวงที ในกรณีที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ

20. ผูใหบริการขอสงวนสิทธิปฏิเสธใหบริการ ในกรณีที่ผูออกให

บริการไดประเมินงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงานวาไมอยูในสภาพที่

ปลอดภัยไมสามารถเขาปฏิบัติงานได หรือมีความเสี่ยงตอชีวิตของ

ผูออกใหบริการรายนั้น ๆ
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