
โครงการจดัสมัมนาสว่นภมูภิาค 5 ภาค

เร ือ่ง “การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายอนัเกดิ
จากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน า้มนัเชือ้เพลงิ (น า้มนั 

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว กา๊ซธรรมชาต)ิ”

จดัโดย
คณะกรรมการประกนัภยัเบ็ดเตล็ด อบุตัเิหตแุละสขุภาพ

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) สมำคมประกันวินำศภัยไทย และกรมธุรกิจพลังงำน ไดร้่วมกันจัดท ำ

กรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัรำเบ้ียประกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำย อนัเกิดจำก

กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมน ้ำมัน

เชื้ อเพลิงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อรองรบัประกำศกระทรวงพลงังำน เร่ือง หลกัเกณฑ์

และวิธีกำรในกำรจดัใหมี้กำรประกนัภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผูไ้ด้รับควำม

เสียหำยจำกภยัอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 ท่ี

ก ำหนดใหผู้ป้ระกอบกำร ธุรกิจน ้ำมันเช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และกำ๊ซ

ธรรมชำติ ต้องจัดท ำประกันภัยเพ่ือคุม้ครองบุคคลภำยนอกส ำหรับควำม

เสียหำยจำกไฟไหม ้หรือกำรระเบิดจำกกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำว ใหแ้ลว้

เสร็จภำยในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2558

ที่มำ



1. กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำว ใหค้วำมคุม้ครองควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนั

เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 (น ้ำมนั กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 

และกำ๊ซธรรมชำติ) โดยใหมี้จ ำนวนเงิน เอำประกนัภยัส ำหรบัควำมเสียหำยท่ี

เกิดขึ้ นต่อครั้งส ำหรบัการเสียชีวติ ทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ ค่า

รกัษาพยาบาล และความเสียหายตอ่ทรพัยสิ์นของผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายไม่

นอ้ยกว่ำท่ีประกำศกระทรวงฯ ก ำหนด

2. ผูป้ระกอบกำรขนส่งน ้ำมนัเชื้ อเพลิงโดยถงัขนส่งน ้ำมนัเชื้ อเพลิงท่ีตรึงไวก้บัตวั

รถ (รถขนส่งน ้ำมนั) นอกจำกตอ้งท ำประกนัภยัรถภำคบงัคบั (พ.ร.บ.) แลว้ 

ยงัตอ้งท ำประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจท่ีมีควำมคุม้ครองควำมรบัผิดตอ่

บุคคลภำยนอก ไม่นอ้ยว่ำ 500,000 บำท

สรุปรำยละเอียด



3.  การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ต่อครัง้ตามขอ้ 1 และ 2 ตามประกาศ
กระทรวงก าหนด ให้มีจ านวนเงินการชดใช้ต่อผูไ้ด้รบัความเสียหายเป็นจ านวนเงนิ 
ดงัน้ี
(1) ค่ารกัษาพยาบาลใหจ้า่ยตามจรงิไมเ่กนิ 200,000 บาท/คน
(2) ทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวิต 200,000 บาท/คน แต่ทัง้น้ี ขอ้ (1) และ   

(2) รวมกนัตอ้งไมเ่กนิ 200,000 บาท/คน
(3) ความเสียหายต่อทรพัยสิ์นให้จ่ายตามจริงสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินเอา

ประกนัภยัตามประเภทกิจการควบคมุประเภทท่ี 3 ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง

เชน่ คลงัน ้ามนั/ก๊าซ มจี านวนเงนิเอาประกนัภยั 25 ลา้นบาท สถานีบรกิารน ้ามนั/ก๊าซ 

มจี านวนเงนิเอาประกนัภยัตัง้แต่ 500,000 บาท - 5,000,000 บาท เป็นตน้

สรุปรำยละเอียด (ตอ่)



1. กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร

ควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมน ้ำมนัเชื้ อเพลิง ส่วนท่ี

เกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ำมนั

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร

ควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมน ้ำมนัเชื้ อเพลิง ส่วนท่ี

เกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว

3. กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร

ควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมน ้ำมนัเชื้ อเพลิง ส่วนท่ี

เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซธรรมชำติ

ประเภทกรมธรรมป์ระกนัภยั



รำยละเอียด

กรมธรรมป์ระกนัภยัที่ส  ำคญั



ผูเ้อำประกนัภยั หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตำมท่ีระบุชื่อเป็น

ผูเ้อำประกนัภยัในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั

ท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุม

ประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ

กิจกำรควบคุมน ้ ำมัน ตำมพระรำชบัญญัติ

ค ว บ คุ ม น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  แ ล ะ / ห รื อ

ผู ้ด ำเนินกำรแทนใดๆ ท่ีประกอบกิจกำร

เฉพำะบริเวณตำมแบบผังท่ีได้รับอนุญำต

ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ี

เกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ำมนั

หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม



ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย หมำยควำมถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีไดร้ับควำมเสียหำยแก่

ชีวติ รำ่งกำยหรือทรพัยสิ์นจำกอคัคีภยัหรือกำรระเบิดอนั

เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ี

เกี่ ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ ำมันแต่ไม่

หมำยควำมรวมถึง

1. ผูเ้อำประกนัภัยหรือบุคคลในครอบครวัหรือบุคคลท่ี

อยู่ดว้ยกันซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มของผู ้เอำ

ประกนัภยั หรือ

2. ลูกจำ้งของผู ้เอำประกันภัยขณะอยู่ในระหว่ำงกำร

วำ่จำ้ง  หรือ

3. บุคคลซ่ึงในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน

ใหผู้เ้อำประกนัภยัภำยใตส้ญัญำวำ่จำ้งหรือกำรฝึกงำน

หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม



หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม

กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 

ส่วนท่ีเกี่ยวกบักำรประกอบ

กิจกำรควบคุมน ้ำมนั

หมำยควำมถึง กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ควบคุมน ้ำมนัเชื้ อเพลิง ส่วนท่ีเกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำร

ควบคุมน ้ำมนั ประกอบดว้ย

1. คลงัน ้ำมนั

2. สถำนท่ีเก็บรกัษำน ้ำมนั ลกัษณะท่ีสำม

3. สถำนีบริกำรน ้ำมนั ประเภท ก หรือประเภท ข

4. สถำนีบริกำรน ้ำมนั ประเภท ค ลกัษณะท่ีสอง

5. สถำนีบริกำรน ้ำมนั ประเภท จ ลกัษณะท่ีสอง

6. สถำนีบริกำรน ้ำมนั ประเภท ฉ ท่ีเก็บน ้ำมนั

ดงัต่อไปน้ี

ก. เก็บน ้ำมนัไม่เกิน 500,000 ลิตร

ข. เก็บน ้ำมนัเกิน 500,000 ลิตร

7. ระบบกำรขนส่งน ้ำมนัทำงท่อ 



หมวดที่ 2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้อำประกนัภยักรณีผูเ้อำประกนัภยัมีควำมรบัผิด

ตำมกฎหมำยตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยแก่ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยอันเน่ืองมำจำกอคัคีภัยหรือกำรระเบิด

จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ ำมัน 

เฉพำะบริเวณแนวเขตท่ียื่นขอรบัใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกบักำร

ประกอบกิจกำรควบคุมน ้ำมนัดังท่ีไดร้ะบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกันภัย ในระหว่ำงระยะเวลำท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและท ำใหเ้กิดควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำย ดงัต่อไปน้ี

1. กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือควำม

เจ็บป่วย ของผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย

2. ควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นของผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย

โดยมีจ  ำนวนเงินควำมคุม้ครอง และจ  ำนวนเงินจ  ำกดัควำมรบัผิดเป็นไปตำมท่ีระบุไว้

ในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั



หมวดที่ 2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

หลกัเกณฑก์ำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทน

1. บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนใหก้ับผูไ้ดร้ับควำมเสียหำย หำกผู้

ไดร้ับควำมเสียหำยเสียชีวิตจะชดใชใ้หก้ับทำยำทตำมกฎหมำยของผูไ้ดร้ับควำม

เสียหำยน้ัน 

2. จ ำนวนเงินค่ำใชจ้่ำยอนัเก่ียวขอ้งกับกำรฟ้องรอ้ง ค่ำธรรมเนียมศำล 

หรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินคดีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง มิใช่ส่วนเพิ่ม

ของจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรบัผิดต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละครั้ง และตลอด

ระยะเวลำเอำประกนัภยั



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

1. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรประกอบกิจกำรอ่ืนซ่ึงไม่ใช่กำร

ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน ้ ำมัน

เชื้ อเพลิง ส่วนท่ีเกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ำมนั

2. ควำมรบัผิดส ำหรบัควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยต่อ

2.1 ทรัพย์สินท่ีผูเ้อำประกันภัยครอบครอง หรืออยู่ในควำมดูแล หรือ

ควบคุมหรือก ำลงัใชห้รือก ำลงัปฏิบติังำน โดยผูเ้อำประกนัภยั

2.2 ทรพัยสิ์นท่ีลกูจำ้งหรือตวัแทนของผูเ้อำประกนัภยัดูแล ควบคุม ก ำลงั

ใช ้หรือก ำลงัปฏิบติังำน เพื่อผูเ้อำประกนัภยัในระหวำ่งทำงกำรท่ีจำ้ง



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

3. ควำมรบัผิดใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกค ำพิพำกษำหรือกระบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงมิใช่ศำล

ไทย หรือท่ีเกิดขึ้ นหรือสืบเน่ืองจำกค ำพิพำกษำของศำลไทยเพื่อบงัคบัคดีใหต้ดัสิน

นอกรำชอำณำจกัรไทย

4. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ อันเป็นผลมำจำกสถำนประกอบกำรท่ีเอำ

ประกนัภยัอยูร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง ต่อเติม ร้ือถอนอำคำรหรือส่ิงปลูกสรำ้งใด 

5. ควำมรบัผิดอนัเกิดจำกสญัญำท่ีผูเ้อำประกนัภยัท ำขึ้ น ซ่ึงถำ้ไม่มีสญัญำดงักล่ำว 

ควำมรบัผิดของผูเ้อำประกนัภยัจะไมเ่กิดขึ้ น



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

6. คำ่ปรบัทำงแพง่ คำ่ปรบัทำงอำญำ หรือค่ำปรบัโดยสญัญำ

7. ควำมรับผิดไม่ว่ำลักษณะใดๆ  อันเกิดจำก หรือเก่ียวเน่ืองมำจำก  หรือเป็นผล

โดยตรงหรือโดยออ้มจำก

7.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งรำ้ยของศตัรตู่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่ง

รำ้ยคลำ้ยสงครำม (ไมว่ำ่จะมีกำรประกำศหรือไมก็่ตำม) หรือสงครำมกลำงเมือง

7.2 กำรแข็งขอ้ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรยึดอ ำนำจ กำรก่อควำม

วุ่นวำย กำรก่อกำรรำ้ย กำรปฏิวติั กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่

สงบใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้กำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก

7.3 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหรือสืบเน่ืองจำกกำร

กระท ำโดยเจำ้หน้ำท่ีของรัฐในกำรริบ  ยึด  ท ำลำย  หรือท ำใหย้ำนพำหนะท่ีใชใ้นกำร

ขนส่งเสียหำย



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

7.4 ควำมสญูเสีย ควำมเสียหำย ควำมรบัผิดหรือค่ำใชจ้่ำยไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม อันเกิดจำก

หรือ      มีสำเหตุ มำจำก

1) กำรแผ่รังสีของสำรกัมมันตภำพรังสี หรือกำรปนเป้ือนโดยสำรกัมมันตภำพรังสี จำก

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ หรือจำกกระบวนกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิง

นิวเคลียร์

2) สำรกมัมนัตภำพรงัสี สำรพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืน หรือทรพัยสิ์นซ่ึงปนเป้ือนซ่ึง

มีสำเหตุมำจำกกำรติดตั้งเคร่ืองมือทำงนิวเคลียร ์เตำปฏิกรณนิ์วเคลียร ์ส่วนประกอบทำงนิวเคลียร ์

หรือกำรประกอบช้ินส่วนทำงนิวเคลียร์

3) สำรกมัมนัตภำพรงัสี สำรพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืน หรือทรพัยสิ์นซ่ึงปนเป้ือนซ่ึง

มีสำเหตุมำจำกวัตถุท่ีมีกัมมันตภำพรังสี ข ้อยกเว ้นน้ีไม่ขยำยไปถึงสำรกัมมันต รังสีอ่ืนใด

นอกเหนือไปจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร ์เม่ือสำรกมัมนัตรงัสีดงักล่ำวถูกเตรียม ขนยำ้ย จดัเก็บ หรือใช้

เพ่ือกำรพำณิชยกรรม เกษตรกรรม กำรใชใ้นทำงกำรแพทย์ กำรใชใ้นทำงวิทยำศำสตร์ หรือ

วตัถุประสงคอ่ื์นในทำงสนัติท่ีคลำ้ยคลึงกนั



เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไป

1. กำรเปล่ียนแปลงสญัญำประกนัภยั

2. เง่ือนไขบงัคบัก่อน

3. กำรระงบัไปแห่งสญัญำตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั

4. หนำ้ท่ีของผูเ้อำประกนัภยัในกำรจดักำรป้องกนั

5. หน้ำท่ีของผู ้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ ำ

สินไหมทดแทน



เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไป

6. กำรรบัช่วงสิทธิ

7. สิทธิของบริษัท

8. กำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั

9. กำรส้ินสุดควำมคุม้ครองโดยอตัโนมติั

10. เ ง่ื อน ไขพิ เศษกำรคง ไว ้ซ่ึ ง จ ำนวน เ งิน เอำ

ประกนัภยั

11. กำรระงบัขอ้พิพำทอนุญำโตตุลำกำร



อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำย

อนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทท่ี 3 

ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคมุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

สว่นท่ีเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรควบคมุน ้ำมนั



ประเภทกจิการ

จ านวนเงนิจ ากดัความ
รับผดิต่อคร้ัง

(ขั้นต า่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด)

อตัราเบีย้ประกนัภยัขั้น
ต า่ (ของจ านวนเงนิ
จ ากดัความรับผดิ)

(ต่อปี)

อตัราเบีย้ประกนัภยัขั้นสูง 
(ของจ านวนเงนิจ ากดั
ความรับผดิ) (ต่อปี)

1. คลงัน ้ ำมนั 25,000,000 บำท 0.1 % 1 % 
2. สถำนท่ีเกบ็รักษำน ้ ำมนั ลกัษณะท่ีสำม 1,500,000 บำท 0.1 % 1 %

3. สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ประเภท ก หรือประเภท ข 2,000,000 บำท 0.1 % 
1 %

4. สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ประเภท ค ลกัษณะท่ีสอง 1,000,000 บำท 0.25 %
1 %

5. สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ประเภท จ ลกัษณะท่ีสอง 500,000 บำท 0.1 %
1 %

6. สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ประเภท ฉ
(ก)  สถำนีบริกำรน ้ ำมัน ประเภท ฉ ท่ีเก็บ

น ้ำมนั ไม่เกิน 500,000 ลิตร
(ข)  สถำนีบริกำรน ้ ำมัน ประเภท ฉ  ท่ีเก็บ

น ้ ำมนั เกิน 500,000 ลิตร

1,500,000 บำท

20,000,000 บำท

0.1 %

0.1 %

1 % 

1 %



ประเภทกิจกำร

จ  ำนวนเงินจ  ำกดัควำมรบั

ผิดตอ่ครั้ง

(ขั้นต ำ่ตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด)

อตัรำเบ้ียประกนัภยัขั้น

ต ำ่ (ของจ  ำนวนเงิน

จ  ำกดัควำมรบัผิด)

(ตอ่ปี)

อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ขั้นสูง (ของจ  ำนวน

เงินจ  ำกดัควำมรบั

ผิด)

(ตอ่ปี)

7. ระบบกำรขนส่งน ้ำมนัทำงท่อ 

7.1 ต่อระบบกำรขนส่งน ้ำมนั ทำงท่อ

ไมเ่กิน 10 กิโลเมตร

7.2 ต่อระบบกำรขนส่งน ้ำมนั ทำงท่อ

ไมเ่กิน 20 กิโลเมตร

7.3 ต่อระบบกำรขนส่งน ้ำมนั ทำงท่อ

ไมเ่กิน 30 กิโลเมตร

7.4 ต่อระบบกำรขนส่งน ้ำมนั ทำงท่อ

ไมเ่กิน 40 กิโลเมตร

7.5 ต่อระบบกำรขนส่งน ้ำมนั ทำงท่อ

ไมเ่กิน 50 กิโลเมตร

7.6 ต่อระบบกำรขนส่งน ้ำมนั ทำงท่อ

เกินกวำ่ 50 กิโลเมตรข้ึนไป

1,000,000 บำท

2,000,000 บำท

3,000,000 บำท

4,000,000 บำท

5,000,000 บำท

5,000,000 บำท

0.1 %

0.1 %

1 %

2 %



ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค ำขอเอำประกนัภยั

และหนงัสือรบัรองกำรตอ่อำยุ

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำย

อนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

สว่นท่ีเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ำมนั

../../การประกันภัยกิจการประเภทที่ 3 (ปั้มน้ำมัน NGV LPG)/กรมธรรมประกันภัย/final ส่ง คปภ/น้ำมัน/ตารางกรมธรรม์ประกันภัย(น้ำมัน).doc
../../การประกันภัยกิจการประเภทที่ 3 (ปั้มน้ำมัน NGV LPG)/กรมธรรมประกันภัย/final ส่ง คปภ/น้ำมัน/ใบคำขอเอาประกันภัย(น้ำมัน).doc
../../การประกันภัยกิจการประเภทที่ 3 (ปั้มน้ำมัน NGV LPG)/กรมธรรมประกันภัย/final ส่ง คปภ/น้ำมัน/ใบรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย(น้ำมัน).doc


2. กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิดจำก

กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำ

ดว้ยกำรควบคมุน ้ำมนัเช้ือเพลิง สว่นท่ีเก่ียวกบักำรประกอบ

กิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว



ผูเ้อำประกนัภยั หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตำมท่ีระบุชื่อเป็น

ผูเ้อำประกนัภยัในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั

ท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุม

ประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ

กิจกำรควบคุมน ้ ำมัน ตำมพระรำชบัญญัติ

ค ว บ คุ ม น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  แ ล ะ / ห รื อ

ผู ้ด ำเนินกำรแทนใดๆ ท่ีประกอบกิจกำร

เฉพำะบริเวณตำมแบบผังท่ีได้รับอนุญำต

ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ี

เ ก่ียวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลว

หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม



ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย หมำยควำมถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีไดร้ับควำมเสียหำยแก่

ชีวติ รำ่งกำยหรือทรพัยสิ์นจำกอคัคีภยัหรือกำรระเบิดอนั

เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ี

เกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

แต่ไมห่มำยควำมรวมถึง

1. ผูเ้อำประกนัภัยหรือบุคคลในครอบครวัหรือบุคคลท่ี

อยู่ดว้ยกันซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มของผู ้เอำ

ประกนัภยั หรือ

2. ลูกจำ้งของผู ้เอำประกันภัยขณะอยู่ในระหว่ำงกำร

วำ่จำ้ง  หรือ

3. บุคคลซ่ึงในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน

ใหผู้เ้อำประกนัภยัภำยใตส้ญัญำวำ่จำ้งหรือกำรฝึกงำน

หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม



หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม

กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3

ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ

กิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียม

เหลว

หมำยควำมถึง กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมน ้ ำมัน

เชื้ อเพลิง ส่วนท่ีเก่ียวกบักำรประกอบ

กิจกำรควบคุมก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ประกอบดว้ย

1.คลงักำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 

2.สถำนท่ีบรรจุกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 

3.สถำนีบริกำรกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 



หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม

กิ จ ก ำ ร ค ว บ คุ ม

ประเภทท่ี 3 ส่วน

ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ก ำ ร

ประกอบกิจกำร

ค ว บ คุ ม ก๊ ำ ซ

ปิโตรเลียมเหลว

หมำยควำมถึง 4.สถำนท่ีเก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภท

สถำนท่ีใช ้ลกัษณะท่ีสำม ดงัต่อไปน้ี

(ก) ท่ีเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวไม่เกิน 500,000

ลิตร 

(ข) ท่ีเก็บกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวเกิน 500,000 ลิตร  

5. สถำนท่ีเก็บรกัษำกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวประเภทรำ้น

จ ำหน่ำย ลกัษณะท่ีสอง ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ท่ีไมต่ั้งอยูใ่นตึกแถวหรือหอ้งแถว 

(ข) ท่ีตั้งอยูใ่นตึกแถวหรือหอ้งแถว 

6. สถำนท่ีเก็บรกัษำกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง

เก็บ ลกัษณะท่ีสอง

7. ระบบกำรขนส่งกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อ 



หมวดที่ 2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้อำประกนัภยักรณีผูเ้อำประกนัภยัมีควำมรบัผิด

ตำมกฎหมำยตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยแก่ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยอันเน่ืองมำจำกอคัคีภัยหรือกำรระเบิด

จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ ำมัน 

เฉพำะบริเวณแนวเขตท่ียื่นขอรบัใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกบักำร

ประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ในระหวำ่ง

ระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและท ำใหเ้กิดควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำย ดงัต่อไปน้ี

1. กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือควำม

เจ็บป่วย ของผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย

2. ควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นของผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย

โดยมีจ  ำนวนเงินควำมคุม้ครอง และจ  ำนวนเงินจ  ำกดัควำมรบัผิดเป็นไปตำมท่ีระบุไว้

ในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั



หมวดที่ 2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

หลกัเกณฑก์ำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทน

1. บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนใหก้ับผูไ้ดร้ับควำมเสียหำย หำกผู้

ไดร้ับควำมเสียหำยเสียชีวิตจะชดใชใ้หก้ับทำยำทตำมกฎหมำยของผูไ้ดร้ับควำม

เสียหำยน้ัน 

2. จ ำนวนเงินค่ำใชจ้่ำยอนัเก่ียวขอ้งกับกำรฟ้องรอ้ง ค่ำธรรมเนียมศำล 

หรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินคดีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง มิใช่ส่วนเพิ่ม

ของจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรบัผิดต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละครั้ง และตลอด

ระยะเวลำเอำประกนัภยั



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

1. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรประกอบกิจกำรอ่ืนซ่ึงไม่ใช่กำร

ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน ้ ำมัน

เชื้ อเพลิง ส่วนท่ีเกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว

2. ควำมรบัผิดส ำหรบัควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยต่อ

2.1 ทรัพย์สินท่ีผูเ้อำประกันภัยครอบครอง หรืออยู่ในควำมดูแล หรือ

ควบคุมหรือก ำลงัใชห้รือก ำลงัปฏิบติังำน โดยผูเ้อำประกนัภยั

2.2 ทรพัยสิ์นท่ีลกูจำ้งหรือตวัแทนของผูเ้อำประกนัภยัดูแล ควบคุม ก ำลงั

ใช ้หรือก ำลงัปฏิบติังำน เพื่อผูเ้อำประกนัภยัในระหวำ่งทำงกำรท่ีจำ้ง



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

3. ควำมรบัผิดใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกค ำพิพำกษำหรือกระบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงมิใช่ศำล

ไทย หรือท่ีเกิดขึ้ นหรือสืบเน่ืองจำกค ำพิพำกษำของศำลไทยเพื่อบงัคบัคดีใหต้ดัสิน

นอกรำชอำณำจกัรไทย

4. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ อันเป็นผลมำจำกสถำนประกอบกำรท่ีเอำ

ประกนัภยัอยูร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง ต่อเติม ร้ือถอนอำคำรหรือส่ิงปลูกสรำ้งใด 

5. ควำมรบัผิดอนัเกิดจำกสญัญำท่ีผูเ้อำประกนัภยัท ำขึ้ น ซ่ึงถำ้ไม่มีสญัญำดงักล่ำว 

ควำมรบัผิดของผูเ้อำประกนัภยัจะไมเ่กิดขึ้ น



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

6. คำ่ปรบัทำงแพง่ คำ่ปรบัทำงอำญำ หรือค่ำปรบัโดยสญัญำ

7. ควำมรับผิดไม่ว่ำลักษณะใดๆ  อันเกิดจำก หรือเก่ียวเน่ืองมำจำก  หรือเป็นผล

โดยตรงหรือโดยออ้มจำก

7.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งรำ้ยของศตัรตู่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่ง

รำ้ยคลำ้ยสงครำม (ไมว่ำ่จะมีกำรประกำศหรือไมก็่ตำม) หรือสงครำมกลำงเมือง

7.2 กำรแข็งขอ้ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรยึดอ ำนำจ กำรก่อควำม

วุ่นวำย กำรก่อกำรรำ้ย กำรปฏิวติั กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่

สงบใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้กำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก

7.3 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหรือสืบเน่ืองจำกกำร

กระท ำโดยเจำ้หน้ำท่ีของรัฐในกำรริบ  ยึด  ท ำลำย  หรือท ำใหย้ำนพำหนะท่ีใชใ้นกำร

ขนส่งเสียหำย



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

7.4 ควำมสญูเสีย ควำมเสียหำย ควำมรบัผิดหรือค่ำใชจ้่ำยไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม อันเกิดจำก

หรือ      มีสำเหตุ มำจำก

1) กำรแผ่รังสีของสำรกัมมันตภำพรังสี หรือกำรปนเป้ือนโดยสำรกัมมันตภำพรังสี จำก

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ หรือจำกกระบวนกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิง

นิวเคลียร์

2) สำรกมัมนัตภำพรงัสี สำรพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืน หรือทรพัยสิ์นซ่ึงปนเป้ือนซ่ึง

มีสำเหตุมำจำกกำรติดตั้งเคร่ืองมือทำงนิวเคลียร ์เตำปฏิกรณนิ์วเคลียร ์ส่วนประกอบทำงนิวเคลียร ์

หรือกำรประกอบช้ินส่วนทำงนิวเคลียร์

3) สำรกมัมนัตภำพรงัสี สำรพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืน หรือทรพัยสิ์นซ่ึงปนเป้ือนซ่ึง

มีสำเหตุมำจำกวัตถุท่ีมีกัมมันตภำพรังสี ข ้อยกเว ้นน้ีไม่ขยำยไปถึงสำรกัมมันต รังสีอ่ืนใด

นอกเหนือไปจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร ์เม่ือสำรกมัมนัตรงัสีดงักล่ำวถูกเตรียม ขนยำ้ย จดัเก็บ หรือใช้

เพ่ือกำรพำณิชยกรรม เกษตรกรรม กำรใชใ้นทำงกำรแพทย์ กำรใชใ้นทำงวิทยำศำสตร์ หรือ

วตัถุประสงคอ่ื์นในทำงสนัติท่ีคลำ้ยคลึงกนั



เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไป

1. กำรเปล่ียนแปลงสญัญำประกนัภยั

2. เง่ือนไขบงัคบัก่อน

3. กำรระงบัไปแห่งสญัญำตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั

4. หนำ้ท่ีของผูเ้อำประกนัภยัในกำรจดักำรป้องกนั

5. หน้ำท่ีของผู ้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ ำ

สินไหมทดแทน



เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไป

6. กำรรบัช่วงสิทธิ

7. สิทธิของบริษัท

8. กำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั

9. กำรส้ินสุดควำมคุม้ครองโดยอตัโนมติั

10. เ ง่ื อน ไขพิ เศษกำรคง ไว ้ซ่ึ ง จ ำนวน เ งิน เอำ

ประกนัภยั

11. กำรระงบัขอ้พิพำทอนุญำโตตุลำกำร



อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิด

จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ส่วนที่เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียม

เหลว



ประเภทกิจกำร

จ  ำนวนเงินจ  ำกดั

ควำมรบัผิดตอ่ครั้ง

(ขั้นต ำ่ตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด)

อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ขั้นต ำ่ (ของจ  ำนวน

เงินจ  ำกดัควำมรบั

ผิด)

(ตอ่ปี)

อตัรำเบ้ียประกนัภยัขั้น

สูง (ของจ  ำนวนเงิน

จ  ำกดัควำมรบัผิด)

(ตอ่ปี)

1. คลงักำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 25,000,000 บำท 0.1 % 1 % 

2. สถำนท่ีบรรจุกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 2,000,000 บำท 0.1 % 1 % 

3. สถำนีบริกำรกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 2,000,000 บำท 0.1 % 1 % 

4. สถำนท่ีเ ก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทสถำนท่ีใช ้ลกัษณะท่ีสำม

(ก) ท่ีเก็บกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวไมเ่กิน 

500,000 ลิตร      
1,500,000  บำท 0.1 % 1 %

(ก) ท่ีเก็บกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวเกิน 

500,000  ลิตร  
20,000,000  บำท 0.1 % 1 %

5.  สถำนท่ีเ ก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทรำ้นจ ำหน่ำย ลกัษณะท่ีสอง 

(ก) ท่ีไมต่ั้งอยูใ่นตึกแถวหรือหอ้งแถว  1,000,000  บำท 0.1 % 1 % 

(ก) ท่ีตั้งอยูใ่นตึกแถวหรือหอ้งแถว  1,500,000 บำท 0.1 % 1 % 



ประเภทกิจกำร

จ  ำนวนเงินจ  ำกดัควำมรบั

ผิดตอ่ครั้ง

(ขั้นต  ำ่ตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด)

อตัรำเบ้ียประกนัภยัขั้น

ต ำ่ (ของจ  ำนวนเงิน

จ  ำกดัควำมรบัผิด)

(ตอ่ปี)

อตัรำเบ้ียประกนัภยัขั้น

สูง (ของจ  ำนวนเงิน

จ  ำกดัควำมรบัผิด)

(ตอ่ปี)

6. สถำนท่ีเก็บรกัษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง

เก็บ ลกัษณะท่ีสอง
1,500,000  บำท  0.1 % 1 % 

7. ระบบกำรขนส่งกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อ 

7.1 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทำง

ท่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร

7.2 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทำง

ท่อไม่เกิน 20 กิโลเมตร

7.3 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทำง

ท่อไม่เกิน 30 กิโลเมตร

7.4 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทำง

ท่อไม่เกิน 40 กิโลเมตร

7.5 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทำง

ท่อไม่เกิน 50 กิโลเมตร

7.6 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทำง

ท่อเกินกวำ่ 50 กิโลเมตรข้ึนไป

1,000,000 บำท

2,000,000 บำท

3,000,000 บำท

4,000,000 บำท

5,000,000 บำท

5,000,000 บำท

0.1 %

0.1 %

1 %

2 %



ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค ำขอเอำประกนัภยั

และ หนงัสือรบัรองกำรตอ่อำยุ

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำย

อนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ส่วนที่เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซปิโตรเลียม

เหลว

../../การประกันภัยกิจการประเภทที่ 3 (ปั้มน้ำมัน NGV LPG)/กรมธรรมประกันภัย/final ส่ง คปภ/LPG/ตารางกรมธรรม์ (LPG).doc
../../การประกันภัยกิจการประเภทที่ 3 (ปั้มน้ำมัน NGV LPG)/กรมธรรมประกันภัย/final ส่ง คปภ/LPG/ใบคำขอ (LPG).doc
../../การประกันภัยกิจการประเภทที่ 3 (ปั้มน้ำมัน NGV LPG)/กรมธรรมประกันภัย/final ส่ง คปภ/LPG/ใบรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย(LPG).doc


3. กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิดจำก

กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำ

ดว้ยกำรควบคมุน ้ำมนัเช้ือเพลิง สว่นท่ีเก่ียวกบักำรประกอบ

กิจกำรควบคุมกำ๊ซธรรมชำติ



ผูเ้อำประกนัภยั หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตำมท่ีระบุช่ือเป็น

ผูเ้อำประกนัภยัในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั

ท่ีได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุม

ประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ

กิจกำรควบคุมน ้ ำมัน ตำมพระรำชบัญญัติ

ค ว บ คุ ม น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  แ ล ะ / ห รื อ

ผู้ด ำเนินกำรแทนใดๆ ท่ีประกอบกิจกำร

เฉพำะบริเวณตำมแบบผังท่ีได้รับอนุญำต

ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ี

เ ก่ียวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซ

ธรรมชำติ

หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม



ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย หมำยควำมถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีไดร้ับควำมเสียหำยแก่

ชีวติ รำ่งกำยหรือทรพัยสิ์นจำกอคัคีภยัหรือกำรระเบิดอนั

เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ี

เกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติแต่ไม่

หมำยควำมรวมถึง

1. ผูเ้อำประกนัภัยหรือบุคคลในครอบครวัหรือบุคคลท่ี

อยู่ดว้ยกันซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มของผู ้เอำ

ประกนัภยั หรือ

2. ลูกจำ้งของผู ้เอำประกันภัยขณะอยู่ในระหว่ำงกำร

วำ่จำ้ง  หรือ

3. บุคคลซ่ึงในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน

ใหผู้เ้อำประกนัภยัภำยใตส้ญัญำวำ่จำ้งหรือกำรฝึกงำน

หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม



หมวดที่ 1 ค ำจ  ำกดัควำม

กิจกำรควบคุมประเภทท่ี

3  ส่ ว น ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ก ำ ร

ประกอบกิจกำรควบคุม

กำ๊ซธรรมชำติ

หมำยควำมถึง กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน ้ ำมัน

เช้ือเพลิง ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ

กิ จ ก ำ ร ค ว บ คุ ม ก  ก๊ ำ ซ ธ ร ร ม ช ำ ติ

ประกอบดว้ย

1.คลงักำ๊ซธรรมชำติ

2.สถำนท่ีใชก้ำ๊ซธรรมชำติ

3.สถำนีบริกำรกำ๊ซธรรมชำติ

4.ระบบกำรขนส่งกำ๊ซธรรมชำติทำงท่อ



หมวดที่ 2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้อำประกนัภยักรณีผูเ้อำประกนัภยัมีควำมรบัผิด

ตำมกฎหมำยตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยแก่ผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยอันเน่ืองมำจำกอคัคีภัยหรือกำรระเบิด

จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ ำมัน 

เฉพำะบริเวณแนวเขตท่ียื่นขอรบัใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ส่วนท่ีเก่ียวกบักำร

ประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ดังท่ีไดร้ะบุไวใ้นตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่ำง

ระยะเวลำท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและท ำใหเ้กิดควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำย ดงัต่อไปน้ี

1. กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หรือควำม

เจ็บป่วย ของผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย

2. ควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นของผูไ้ดร้บัควำมเสียหำย

โดยมีจ  ำนวนเงินควำมคุม้ครอง และจ  ำนวนเงินจ  ำกดัควำมรบัผิดเป็นไปตำมท่ีระบุไว้

ในตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั



หมวดที่ 2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

หลกัเกณฑก์ำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทน

1. บริษัทจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนใหก้ับผูไ้ดร้ับควำมเสียหำย หำกผู้

ไดร้ับควำมเสียหำยเสียชีวิตจะชดใชใ้หก้ับทำยำทตำมกฎหมำยของผูไ้ดร้ับควำม

เสียหำยน้ัน 

2. จ ำนวนเงินค่ำใชจ้่ำยอนัเก่ียวขอ้งกับกำรฟ้องรอ้ง ค่ำธรรมเนียมศำล 

หรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินคดีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง มิใช่ส่วนเพิ่ม

ของจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรบัผิดต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละครั้ง และตลอด

ระยะเวลำเอำประกนัภยั



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

1. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรประกอบกิจกำรอ่ืนซ่ึงไม่ใช่กำร

ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน ้ ำมัน

เชื้ อเพลิง ส่วนท่ีเกี่ยวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซธรรมชำติ

2. ควำมรบัผิดส ำหรบัควำมสญูเสียหรือควำมเสียหำยต่อ

2.1 ทรัพย์สินท่ีผูเ้อำประกันภัยครอบครอง หรืออยู่ในควำมดูแล หรือ

ควบคุมหรือก ำลงัใชห้รือก ำลงัปฏิบติังำน โดยผูเ้อำประกนัภยั

2.2 ทรพัยสิ์นท่ีลกูจำ้งหรือตวัแทนของผูเ้อำประกนัภยัดูแล ควบคุม ก ำลงั

ใช ้หรือก ำลงัปฏิบติังำน เพื่อผูเ้อำประกนัภยัในระหวำ่งทำงกำรท่ีจำ้ง



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

3. ควำมรบัผิดใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกค ำพิพำกษำหรือกระบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงมิใช่ศำล

ไทย หรือท่ีเกิดขึ้ นหรือสืบเน่ืองจำกค ำพิพำกษำของศำลไทยเพื่อบงัคบัคดีใหต้ดัสิน

นอกรำชอำณำจกัรไทย

4. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ อันเป็นผลมำจำกสถำนประกอบกำรท่ีเอำ

ประกนัภยัอยูร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง ต่อเติม ร้ือถอนอำคำรหรือส่ิงปลูกสรำ้งใด 

5. ควำมรบัผิดอนัเกิดจำกสญัญำท่ีผูเ้อำประกนัภยัท ำขึ้ น ซ่ึงถำ้ไม่มีสญัญำดงักล่ำว 

ควำมรบัผิดของผูเ้อำประกนัภยัจะไมเ่กิดขึ้ น



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

6. คำ่ปรบัทำงแพง่ คำ่ปรบัทำงอำญำ หรือค่ำปรบัโดยสญัญำ

7. ควำมรับผิดไม่ว่ำลักษณะใดๆ  อันเกิดจำก หรือเก่ียวเน่ืองมำจำก  หรือเป็นผล

โดยตรงหรือโดยออ้มจำก

7.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งรำ้ยของศตัรตู่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่ง

รำ้ยคลำ้ยสงครำม (ไมว่ำ่จะมีกำรประกำศหรือไมก็่ตำม) หรือสงครำมกลำงเมือง

7.2 กำรแข็งขอ้ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรยึดอ ำนำจ กำรก่อควำม

วุ่นวำย กำรก่อกำรรำ้ย กำรปฏิวติั กำรประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่

สงบใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหมี้กำรประกำศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยักำรศึก

7.3 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหรือสืบเน่ืองจำกกำร

กระท ำโดยเจำ้หน้ำท่ีของรัฐในกำรริบ  ยึด  ท ำลำย  หรือท ำใหย้ำนพำหนะท่ีใชใ้นกำร

ขนส่งเสียหำย



หมวดที่ 3 ขอ้ยกเวน้

7.4 ควำมสญูเสีย ควำมเสียหำย ควำมรบัผิดหรือค่ำใชจ้่ำยไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม อันเกิดจำก

หรือ      มีสำเหตุ มำจำก

1) กำรแผ่รังสีของสำรกัมมันตภำพรังสี หรือกำรปนเป้ือนโดยสำรกัมมันตภำพรังสี จำก

เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆ หรือจำกกระบวนกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิง

นิวเคลียร์

2) สำรกมัมนัตภำพรงัสี สำรพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืน หรือทรพัยสิ์นซ่ึงปนเป้ือนซ่ึง

มีสำเหตุมำจำกกำรติดตั้งเคร่ืองมือทำงนิวเคลียร ์เตำปฏิกรณนิ์วเคลียร ์ส่วนประกอบทำงนิวเคลียร ์

หรือกำรประกอบช้ินส่วนทำงนิวเคลียร์

3) สำรกมัมนัตภำพรงัสี สำรพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรำยอ่ืน หรือทรพัยสิ์นซ่ึงปนเป้ือนซ่ึง

มีสำเหตุมำจำกวัตถุท่ีมีกัมมันตภำพรังสี ข ้อยกเว ้นน้ีไม่ขยำยไปถึงสำรกัมมันต รังสีอ่ืนใด

นอกเหนือไปจำกเช้ือเพลิงนิวเคลียร ์เม่ือสำรกมัมนัตรงัสีดงักล่ำวถูกเตรียม ขนยำ้ย จดัเก็บ หรือใช้

เพ่ือกำรพำณิชยกรรม เกษตรกรรม กำรใชใ้นทำงกำรแพทย์ กำรใชใ้นทำงวิทยำศำสตร์ หรือ

วตัถุประสงคอ่ื์นในทำงสนัติท่ีคลำ้ยคลึงกนั



เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไป

1. กำรเปล่ียนแปลงสญัญำประกนัภยั

2. เง่ือนไขบงัคบัก่อน

3. กำรระงบัไปแห่งสญัญำตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั

4. หนำ้ท่ีของผูเ้อำประกนัภยัในกำรจดักำรป้องกนั

5. หน้ำท่ีของผู ้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ ำ

สินไหมทดแทน



เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไป

6. กำรรบัช่วงสิทธิ

7. สิทธิของบริษัท

8. กำรบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั

9. กำรส้ินสุดควำมคุม้ครองโดยอตัโนมติั

10. เ ง่ื อน ไขพิ เศษกำรคง ไว ้ซ่ึ ง จ ำนวน เ งิน เอำ

ประกนัภยั

11. กำรระงบัขอ้พิพำทอนุญำโตตุลำกำร



อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยอนัเกิด

จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 

ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ส่วนที่เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรควบคุมกำ๊ซธรรมชำติ



ประเภทกิจกำร

จ  ำนวนเงินจ  ำกดั

ควำมรบัผิดตอ่ครั้ง

(ขั้นต  ำ่ตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด)

อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ขั้นต  ำ่ (ของจ  ำนวน

เงินจ  ำกดัควำมรบั

ผิด)

(ตอ่ปี)

อตัรำเบ้ียประกนัภยั

ขั้นสูง (ของจ  ำนวน

เงินจ  ำกดัควำมรบั

ผิด)

(ตอ่ปี)

1. คลงักำ๊ซธรรมชำติ 25,000,000 บำท 0.1% 1%

2. สถำนท่ีใชก้ำ๊ซธรรมชำติ 1,000,000 บำท 0.1% 1%

3. สถำนีบริกำรกำ๊ซธรรมชำติ 5,000,000 บำท 0.1% 1%

4. ระบบกำรขนส่งกำ๊ซธรรมชำติทำงท่อ 

4.1 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อไม่เกิน 10 

กิโลเมตร

4.2 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อไม่เกิน 20

กิโลเมตร

4.3 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อไม่เกิน 30

กิโลเมตร

4.4 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อไม่เกิน 40

กิโลเมตร

4.5 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อไม่เกิน 50

กิโลเมตร

4.6 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อเกินกว่ำ 50

กิโลเมตรข้ึนไป

1,000,000 บำท

2,000,000 บำท

3,000,000 บำท

4,000,000 บำท

5,000,000 บำท

5,000,000 บำท

0.1 %

0.1 %

1 %

2 %



ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค ำขอเอำประกนัภยั
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