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บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์

1.

บริการที่มีขอบเขตการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

(1.1) บริการยกและลากรถฉุกเฉิน
เมื่อรถยนต์ของลูกค้าเสียจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อันเกิดจาก
การบกพร่องของเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า หรือ ช่วงล่างขัดข้อง
ผู้ให้บริการจะประสานงานเพื่อจัดหารถยก-รถลาก และนำ�ส่ง
อู่หรือศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือสถานที่ใด ๆ ที่ปลอดภัยกับ
รถยนต์ของลูกค้า ในกรณีที่สภาวการณ์ปัจจุบนั เอือ้ อำ�นวยหรือ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งรถยก-รถลาก ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์และ
ไม่เกินจำ�นวน 2 เหตุการณ์ต่อปี และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากนี้

(1.2) บริการช่วยเหลือด้านแบตเตอรี่
ในกรณีท่ียานพาหนะของลูกค้าแบตเตอรี่หมดในขณะเดินทาง
ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการประสานงานจัดหาช่าง
ไปยังจุดที่เกิดเหตุ เพื่อพ่วงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในกรณีที่
สภาวการณ์ปัจจุบันเอื้ออำ�นวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ใน
การนี้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดเฉพาะใน
ส่วนค่าแรงในการพ่วงหรือเปลีย่ นแบตเตอรี่ ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อเหตุการณ์ จำ�นวน 2 เหตุการณ์ตอ่ ปี ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าแบตเตอรี่
ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากที่ระบุ ลูกค้า
จะเป็นผู้รับผิดชอบ

2.

บริการติดต่อประสานงานและให้
คำ�แนะนำ�

(2.1) บริการซ่อมรถ
ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเสียในขณะเดินทาง โดยมีสาเหตุอัน
เนื่องมาจากเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า หรือ ช่วงล่างขัดข้อง และ
สามารถที่จะซ่อมแซมได้ทันที ผู้ให้บริการจะประสานงานเพื่อ
จัดหาช่างซ่อมไปยังจุดที่เกิดเหตุ

(2.2) บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจ
ในกรณีที่ลูกค้าลืมกุญแจและมีกุญแจสำ�รอง ผู้ให้บริการจะ
ประสานงานนำ�กุญแจสำ�รองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ หรือ ในกรณี
ลูกค้าไม่มีกุญแจสำ�รอง และต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความ
ชำ�นาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถ (ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้ให้ความ
ยินยอมและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอง) ผู้ให้
บริการ จะประสานงานกับช่างกุญแจเพือ่ ออกไปให้บริการลูกค้า
ในกรณีทเี่ ป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยลูกค้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

(2.3) บริการช่วยเหลือในกรณีน้ำ�มันหมด
หากยานพาหนะของลูกค้าน้ำ�มันหมดขณะเดินทางอยู่บนถนน
ผู้ให้บริการ จะประสานงานจัดส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิงไปยังจุดที่เกิด
เหตุ เพือ่ ให้ยานพาหนะของลูกค้าสามารถเดินทางต่อไปยังสถานี
บริการเติมน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ใกล้ที่สุดได้ ในกรณีที่สภาวการณ์
ปัจจุบนั เอือ้ อำ�นวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยลูกค้าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

(2.4) บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับยางรถยนต์
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียในขณะเดินทาง ผู้ให้บริการ
จะให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนยางอะไหล่
หรือประสานงานเพือ่ ให้ความช่วยเหลือในการซ่อม หรือปะยาง
รถยนต์ ในกรณีท่ีสภาวการณ์ปัจจุบันเอื้ออำ�นวยหรือเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
แก่ผู้ให้บริการโดยตรง

(2.5) บริการจัดหารถยนต์เช่า
ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่บนถนน
และไม่สามารถซ่อมแซมได้ทนั ที และลูกค้าต้องการทีจ่ ะไปถึงจุด
หมายให้เร็วทีส่ ดุ ผูใ้ ห้บริการจะช่วยประสานงานจัดหารถเช่าให้
แก่ลกู ค้า เพือ่ ลูกค้าจะสามารถเดินทางไปถึงทีห่ มายตามต้องการ
โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(2.6) บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทาง

(2.11) บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่บนถนน
และไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที และลูกค้าต้องการที่จะไป
ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ผู้ให้บริการจะช่วยประสานงานจัดหา
ทางเลือกอื่นในการเดินทางให้แก่ลูกค้า เพื่อลูกค้าจะสามารถ
เดินทางไปถึงที่หมายตามต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ในกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและต้องการความช่วยเหลือ ผู้ให้
บริการจะบริการช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ และประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่อ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคลม หน่วยกู้ภัย ตำ�รวจ โรงพยาบาล ตาม
ความต้องการของลูกค้า

(2.7) บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม

(2.12) บริการประสานงานจัดการนำ�รถเข้าศูนย์ซ่อม
รถยนต์

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่บนถนน
และไม่ ส ามารถซ่ อ มแซมได้ ทั น ที และทำ � ให้ ลู ก ค้ า ต้ อ งปรั บ
เปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือให้ข้อมูลเกี่ยว
กับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจองโรงแรมในนามลูกค้า
เพื่อลูกค้าสามารถเข้าพักโรงแรมที่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดยลูกค้า
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

ผู้ให้บริการจะบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เวลาเปิดทำ�การ และสถานที่ตั้งของศูนย์ซ่อมรถยนต์
รวมถึงประสานงานจัดนำ�รถเข้าศูนย์ซ่อม แต่ผู้ให้บริการจะไม่
รับผิดชอบต่อผลการซ่อมรถ ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดรถ
รับ-ส่ง ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

(2.8) บริการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถกลับภูมิลำ�เนา

การให้บริการในข้อที่ (1.1) และ (1.2) เป็นการให้บริการที่มี
ขอบเขตการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามที่ได้กำ�หนดไว้

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่ต่างถิ่น ไม่
สามารถซ่อมแซมได้เสร็จทันที และลูกค้าต้องการที่จะนำ�ยาน
พาหนะกลับมาซ่อม ณ ภูมิลำ�เนา ผู้ให้บริการจะช่วยประสาน
งานกับผูใ้ ห้บริการ เพือ่ เคลือ่ นย้ายยานพาหนะกลับภูมลิ �ำ เนาให้
ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(2.9) บริการรายงานตำ�รวจ
ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการแจ้ ง ความกั บ ตำ � รวจหลั ง จากที่ ย าน
พาหนะของลูกค้าประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุขัดข้องใดๆ
ผู้ให้บริการจะบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท์ของสถานีตำ�รวจ และวิธีการแจ้งความให้กับลูกค้า

(2.10) บริ ก ารให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เส้ น ทางเดิ น รถบน
ทางด่วนและทางหลวงต่าง ๆ
ผู้ให้บริการจะบริการให้ข้อมูลและแนะนำ�เกี่ยวกับเส้นทาง
เดินรถบนทางด่วนและทางหลวงต่าง ๆ

การให้บริการทั้งหมดนี้ เป็นการให้บริการติดต่อประสานงาน
และให้ข้อมูลเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันที่เอื้อ
อำ�นวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นภาย
หลังจากการให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อยกเว้น
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ถือเป็นข้อยกเว้น และ ไม่รวมอยู่ในขอบเขต
ของการให้บริการความช่วยเหลือ และ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ
ผู้ให้บริการ
1. ผู้ให้บริการ จะไม่เป็นธุระในการจัดบริการ หรือค้นหาข้อมูลใด ๆ
สำ�หรับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการเพื่อการพาณิชย์ หรือหาก
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นของอนุรักษ์ ผิดกฎหมาย ต้องห้าม ตาม
มาตราที่ระบุในกฎหมายไทย การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการ
ปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึง่ ส่วนใดของลูกค้าจะไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือของ ผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ
2. การให้บริการจะไม่ครอบคลุมรถยนต์ของลูกค้าที่มีมากกว่า 4 ล้อ
และ รถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี ณ วันที่ขอรับบริการ
3. รถยนต์ของลูกค้าที่ได้รับการดัดแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต รถ
แข่ง รถลาก รถให้เช่าทั่วไป และรถรับจ้าง
4. รถยนต์ของลูกค้าทีไ่ ด้รบั การดัดแปลง ติดตัง้ หรือแก้ไข ให้ผดิ ไปจาก
มาตรฐานเดิมของผูผ้ ลิตในบางส่วน เช่น การเปลีย่ นแปลงระบบการจ่าย
เชื้อเพลิง หรือ การติดตั้งแก๊ส หรือการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน ผู้ให้
บริการ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุสืบเนื่อง
มาจากการดัดแปลงดังกล่าว
5. รถบรรทุกเกินพิกัดตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือการใช้ยานพาหนะ
ผิดวัตถุประสงค์
6. กรณีสญ
ู หายหรือเสียหายไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมอันเนือ่ งมาจาก
สงคราม การรุกราน เหตุสุดวิสัย การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง
การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงาน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7. ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก หรือใบ
อนุญาตขับขี่นั้นหมดอายุ
8. ผู้ให้บริการจะให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ กับลูกค้าที่
ขับยานพาหนะภายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริเวณพื้นที่
ปิดการจราจร หรือ พื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า
9. กรณีรถยนต์ของลูกค้าเสียสืบเนื่องมาจากรถยนต์ไม่ได้รับการบำ�รุง
รักษาอย่างสม่ำ�เสมอ หรือ รถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำ�รุงเป็นระยะ
เวลา 12 เดือนนับจากการบริการซ่อมบำ�รุงครั้งสุดท้าย
10. หากไม่มลี กู ค้าหรือตัวแทนของลูกค้าอยูก่ บั รถยนต์ทเี่ กิดเหตุในเวลา
ที่ช่างหรือบริการรถยก-รถลาก ออกให้บริการ ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์
ในการที่จะปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวกับลูกค้า
11. หลังจากที่มีการยก-ลากรถของลูกค้าไปที่สถานที่ที่ลูกค้ายินยอม
หรือเป็นผู้ระบุแล้ว ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ที่เกิด
ขึ้นจากการซ่อม ตลอดจนค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้น เมื่อยก-ลากรถไปถึงที่
สถานที่ดังกล่าวแล้ว
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12. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความ
เสียหายของรถยนต์ และ สินค้าพาณิชย์ต่าง ๆ เว้นแต่ความเสียหาย
ที่เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ ผู้ให้บริการ หรือผู้
แทนของ ผู้ให้บริการ
13. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือถูกขโมยสิ่งของ
หรืออุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ ลูกค้าควรอยู่กับรถยนต์
ในระหว่างการให้บริการ
14. ผูใ้ ห้บริการ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในกรณีรถยนต์ของลูกค้าเสีย
สืบเนื่องมาจากการเรียกคืนของผู้ผลิต
15. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากกรณีท่ีรถยนต์ได้รับการบริการจากศูนย์บริการทีไม่ได้
มาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของช่างซ่อมตัวแทนจำ�หน่าย หรือ
ศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ ภายในเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันที่ลูกค้า
ติดต่อเข้ามาขอรับบริการ
16. ขอบเขตการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย ไม่รวมถึงการจัดส่งรถยก-รถลาก
เพือ่ เคลือ่ นย้ายยานพาหนะของลูกค้า ระหว่างอูห่ รือศูนย์บริการหนึง่ ไป
ยัง อู่หรือศูนย์บริการอีกแห่งหนึ่ง
17. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากกรณีการ
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้ หรือมาจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือ
ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์
18. การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของลูกค้า จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ความ
ช่วยเหลือของ ผู้ให้บริการ โดยอัตโนมัติ
19. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการให้บริการไม่สำ�เร็จ หรือ ให้บริการล่าช้า
ที่มีสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนืออำ�นาจการควบคุมและป้องกันของ ผู้ให้บริการ เช่น เหตุ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาวะอากาศที่ผิดปกติ ภาวะขาดแคลน
เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน พลังงาน หรือ ในกรณีประสบปัญหาด้าน
การสื่อสารในบางพื้นที่ที่เข้าให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ จะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที ใน
กรณีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
20. ผูใ้ ห้บริการ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธให้บริการ ในกรณีทผี่ อู้ อกให้บริการ
ได้ประเมินงาน หรือ พื้นที่ปฏิบัติงานว่าไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ หรือ มีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ออกให้
บริการรายนั้น ๆ
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