ั
่ นภูมภ
โครงการจ ัดสมมนาส
ว
ิ าค 5 ภาค
เรือ
่ ง “การประก ันภ ัยความร ับผิดตามกฎหมายอ ันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม
้ื เพลิง (นา้ ม ัน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมนา้ ม ันเชอ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)”
จ ัดโดย

คณะกรรมการประก ันภ ัยเบ็ ดเตล็ด อุบ ัติเหตุและสุขภาพ
สมาคมประก ันวินาศภ ัยไทย

ที่มำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริ ม กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(คปภ.) สมำคมประกัน วิ น ำศภัยไทย และกรมธุ ร กิ จพลังงำน ได้ร่วมกัน จัดท ำ
กรมธรรม์ประกันภัยและอัตรำเบี้ ยประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำย อันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้ อเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยแก่ผูไ้ ด้ รับควำม
เสียหำยจำกภัยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 ที่
กำหนดให้ผูป้ ระกอบกำร ธุรกิ จน้ ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว และก๊ำซ
ธรรมชำติ ต้อ งจัด ท ำประกัน ภัย เพื่ อ คุ ม้ ครองบุ ค คลภำยนอกส ำหรับ ควำม
เสียหำยจำกไฟไหม้ หรือกำรระเบิดจำกกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำว ให้แล้ว
เสร็จภำยในวันที่ 19 พฤษภำคม 2558

สรุปรำยละเอียด
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว ให้ควำมคุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยอัน
เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 (น้ ำมัน ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
และก๊ำซธรรมชำติ) โดยให้มีจำนวนเงิน เอำประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้ นต่อครั้งสำหรับการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ค่า
รักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผูท้ ี่ ได้รบั ความเสียหายไม่
น้อยกว่ำที่ประกำศกระทรวงฯ กำหนด
2. ผูป้ ระกอบกำรขนส่งน้ ำมันเชื้ อเพลิงโดยถังขนส่งน้ ำมันเชื้ อเพลิงที่ตรึงไว้กบั ตัว
รถ (รถขนส่งน้ ำมัน) นอกจำกต้องทำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว
ยังต้องทำประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจที่มีควำมคุม้ ครองควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก ไม่นอ้ ยว่ำ 500,000 บำท

สรุปรำยละเอียด (ต่อ)
3. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ต่อครัง้ ตามข้อ 1 และ 2 ตามประกาศ
กระทรวงกาหนด ให้มีจานวนเงินการชดใช้ต่อผูไ้ ด้รบั ความเสียหายเป็ นจานวนเงิน
ดังนี้
(1) ค่ารักษาพยาบาลให้จา่ ยตามจริงไม่เกิน 200,000 บาท/คน
(2) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต 200,000 บาท/คน แต่ทงั ้ นี้ ข้อ (1) และ
(2) รวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/คน
(3) ความเสียหายต่อทรัพย์สินให้จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
เช่น คลังน้ ามัน/ก๊าซ มีจานวนเงินเอาประกันภัย 25 ล้านบาท สถานีบริการน้ ามัน/ก๊าซ
มีจานวนเงินเอาประกันภัยตัง้ แต่ 500,000 บาท - 5,000,000 บาท เป็นต้น

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้ อเพลิง ส่วนที่
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน้ ำมัน
2. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้ อเพลิง ส่วนที่
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
3. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
ควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้ อเพลิง ส่วนที่
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ

รำยละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญ

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ผูเ้ อำประกันภัย หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิ ติบุคคลตำมที่ระบุชื่อเป็ น
ผูเ้ อำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกัน ภัย
ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญำตประกอบกิ จ กำรควบคุ ม
ประเภทที่ 3 ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กำรประกอบ
กิ จ กำรควบคุ ม น้ ำ มัน ตำมพระรำชบัญ ญั ติ
ค ว บ คุ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ / ห รื อ
ผู้ด ำเนิ นกำรแทนใดๆ ที่ ป ระกอบกิ จ กำร
เฉพำะบริ เ วณตำมแบบผั ง ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน้ ำมัน

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย

หมำยควำมถึง บุ ค คลธรรมดำหรื อ นิ ติ บุค คลที่ ไ ด้รับ ควำมเสี ยหำยแก่
ชีวติ ร่ำงกำยหรือทรัพย์สินจำกอัคคีภยั หรือกำรระเบิดอัน
เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุ มประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรควบคุ ม น้ ำมั น แต่ ไ ม่
หมำยควำมรวมถึง
1. ผูเ้ อำประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุ คคลที่
อยู่ด ว้ ยกัน ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งโดยตรงหรื อ โดยอ้อ มของผู้เ อำ
ประกันภัย หรือ
2. ลู ก จ้ำ งของผู้เ อำประกัน ภัย ขณะอยู่ใ นระหว่ ำ งกำร
ว่ำจ้ำง หรือ
3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิงำน
ให้ผเู้ อำประกันภัยภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงหรือกำรฝึ กงำน

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
กิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรควบคุมน้ ำมัน

หมำยควำมถึง

กิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมน้ ำมันเชื้ อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร
ควบคุมน้ ำมัน ประกอบด้วย
1. คลังน้ ำมัน
2. สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม
3. สถำนี บริกำรน้ ำมัน ประเภท ก หรือประเภท ข
4. สถำนี บริกำรน้ ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง
5. สถำนี บริกำรน้ ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง
6. สถำนี บริกำรน้ ำมัน ประเภท ฉ ที่เก็บน้ ำมัน
ดังต่อไปนี้
ก. เก็บน้ ำมันไม่เกิน 500,000 ลิตร
ข. เก็บน้ ำมันเกิน 500,000 ลิตร
7. ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุม้ ครอง
บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้ อำประกันภัยกรณีผเู้ อำประกันภัยมีควำมรับผิด
ตำมกฎหมำยต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำยอันเนื่ องมำจำกอัคคีภัยหรื อกำรระเบิด
จำกกำรประกอบกิ จกำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 ส่ว นที่ เ กี่ ยวกับกำรประกอบกิ จกำรควบคุ ม น้ ำ มัน
เฉพำะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมน้ ำมันดังที่ ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่ำงระยะเวลำที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย ดังต่อไปนี้
1. กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือทุ พพลภำพถำวรสิ้ นเชิง หรือ ควำม
เจ็บป่ วย ของผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย
2. ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย
โดยมีจำนวนเงินควำมคุม้ ครอง และจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดเป็ นไปตำมที่ระบุไว้
ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุม้ ครอง
หลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
1. บริ ษัทจะชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนให้กับผูไ้ ด้รับควำมเสี ยหำย หำกผู้
ได้รับควำมเสียหำยเสียชีวิตจะชดใช้ให้กับทำยำทตำมกฎหมำยของผูไ้ ด้รับควำม
เสียหำยนั้น
2. จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวข้องกับกำรฟ้ องร้อง ค่ำธรรมเนี ยมศำล
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนิ นคดี ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ ง มิใช่ส่วนเพิ่ม
ของจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละครั้ง และตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
1. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นจำกกำรประกอบกิจกำรอื่นซึ่ งไม่ใช่กำร
ประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรควบคุ ม น้ ำ มัน
เชื้ อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน้ ำมัน
2. ควำมรับผิดสำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อ
2.1 ทรัพ ย์สิ น ที่ ผูเ้ อำประกัน ภัยครอบครอง หรื อ อยู่ใ นควำมดูแ ล หรื อ
ควบคุมหรือกำลังใช้หรือกำลังปฏิบตั ิงำน โดยผูเ้ อำประกันภัย
2.2 ทรัพย์สินที่ลกู จ้ำงหรือตัวแทนของผูเ้ อำประกันภัยดูแล ควบคุม กำลัง
ใช้ หรือกำลังปฏิบตั ิงำน เพื่อผูเ้ อำประกันภัยในระหว่ำงทำงกำรที่จำ้ ง

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
3. ควำมรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้ นจำกคำพิพำกษำหรือกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่ งมิใช่ศำล
ไทย หรือที่เกิดขึ้ นหรือสืบเนื่ องจำกคำพิพำกษำของศำลไทยเพื่อบัง คับคดีให้ตดั สิน
นอกรำชอำณำจักรไทย
4. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หำยใดๆ อัน เป็ นผลมำจำกสถำนประกอบกำรที่ เ อำ
ประกันภัยอยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง ต่อเติม รื้ อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด
5. ควำมรับผิดอันเกิดจำกสัญญำที่ผเู้ อำประกันภัยทำขึ้ น ซึ่งถ้ำไม่มีสญ
ั ญำดังกล่ำว
ควำมรับผิดของผูเ้ อำประกันภัยจะไม่เกิดขึ้ น

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
6. ค่ำปรับทำงแพ่ง ค่ำปรับทำงอำญำ หรือค่ำปรับโดยสัญญำ
7. ควำมรับ ผิ ด ไม่ว่ำ ลัก ษณะใดๆ อัน เกิ ด จำก หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งมำจำก หรื อ เป็ นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจำก
7.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่ง
ร้ำยคล้ำยสงครำม (ไม่วำ่ จะมีกำรประกำศหรือไม่ก็ตำม) หรือสงครำมกลำงเมือง
7.2 กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนั ดหยุดงำน กำรยึดอำนำจ กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรก่อกำรร้ำย กำรปฏิวตั ิ กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
7.3 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นในระหว่ำงหรือสืบเนื่ องจำกกำร
กระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรริบ ยึด ทำลำย หรือทำให้ยำนพำหนะที่ ใช้ในกำร
ขนส่งเสียหำย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
7.4 ควำมสูญเสีย ควำมเสียหำย ควำมรับผิดหรือค่ำใช้จ่ำยไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อม อั นเกิดจำก
หรือ มีสำเหตุ มำจำก
1) กำรแผ่ รัง สี ข องสำรกัม มัน ตภำพรัง สี หรื อ กำรปนเปื้ อนโดยสำรกัม มัน ตภำพรัง สี จำก
เชื้ อเพลิ งนิ วเคลี ยร์ใดๆ หรือจำกกำกนิ วเคลี ยร์ใดๆ หรือจำกกระบวนกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ ง
นิ วเคลียร์
2) สำรกัมมันตภำพรังสี สำรพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้ อนซึ่ง
มีสำเหตุมำจำกกำรติดตั้งเครื่องมือทำงนิ วเคลียร์ เตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทำงนิ วเคลียร์
หรือกำรประกอบชิ้ นส่วนทำงนิ วเคลียร์
3) สำรกัมมันตภำพรังสี สำรพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้ อนซึ่ง
มี ส ำเหตุ ม ำจำกวัต ถุ ที่ มี กั ม มั น ตภำพรั ง สี ข้อ ยกเว้น นี้ ไม่ ข ยำยไปถึ ง สำรกั ม มั น ต รั ง สี อื่ น ใด
นอกเหนื อไปจำกเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ เมื่อสำรกัมมันตรังสีดงั กล่ำวถูกเตรียม ขนย้ำย จัดเก็บ หรือใช้
เพื่ อกำรพำณิ ชยกรรม เกษตรกรรม กำรใช้ใ นทำงกำรแพทย์ กำรใช้ในทำงวิทยำศำสตร์ หรื อ
วัตถุประสงค์อื่นในทำงสันติที่คล้ำยคลึงกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป
1. กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำประกันภัย
2. เงื่อนไขบังคับก่อน
3. กำรระงับไปแห่งสัญญำตำมกรมธรรม์ประกันภัย
4. หน้ำที่ของผูเ้ อำประกันภัยในกำรจัดกำรป้องกัน
5. หน้ ำ ที่ ข องผู้เ อำประกั น ภั ย ในกำรเรี ย กร้อ งค่ ำ
สินไหมทดแทน

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป
6.
7.
8.
9.
10.

กำรรับช่วงสิทธิ
สิทธิของบริษัท
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กำรสิ้ นสุดควำมคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ
เงื่ อนไขพิ เศษกำรคงไว้ ซึ่ งจ ำนวนเงิ นเอำ
ประกันภัย
11. กำรระงับข้อพิพำทอนุ ญำโตตุลำกำร

อัตรำเบี้ยประกันภัย
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำย
อันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน้ ำมัน

ประเภทกิจการ

จานวนเงินจากัดความ อัตราเบีย้ ประกันภัยขั้น
อัตราเบีย้ ประกันภัยขั้นสู ง
รับผิดต่ อครั้ง
ตา่ (ของจานวนเงิน
(ของจานวนเงินจากัด
(ขั้นตา่ ตามที่กฎหมาย จากัดความรับผิด)
ความรับผิด) (ต่ อปี )
กาหนด)
(ต่ อปี )

1. คลังน้ ำมัน
2. สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม

25,000,000 บำท
1,500,000 บำท

0.1 %
0.1 %

3. สถำนีบริ กำรน้ ำมัน ประเภท ก หรื อประเภท ข

2,000,000 บำท

0.1 %

1%
1%
1%
1%

4. สถำนีบริ กำรน้ ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง

1,000,000 บำท

0.25 %

5. สถำนีบริ กำรน้ ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง

500,000 บำท

0.1 %

1,500,000 บำท

0.1 %

1%

20,000,000 บำท

0.1 %

1%

6. สถำนีบริ กำรน้ ำมัน ประเภท ฉ
(ก) สถำนี บ ริ กำรน้ ำมัน ประเภท ฉ ที่ เ ก็ บ
น้ ำมัน ไม่เกิน 500,000 ลิตร
(ข) สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมัน ประเภท ฉ ที่ เ ก็ บ
น้ ำมัน เกิน 500,000 ลิตร

1%

ประเภทกิจกำร

7. ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ
7.1 ต่อระบบกำรขนส่งน้ ำมัน ทำงท่ อ
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร
7.2 ต่อระบบกำรขนส่งน้ ำมัน ทำงท่ อ
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร
7.3 ต่อระบบกำรขนส่งน้ ำมัน ทำงท่ อ
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร
7.4 ต่อระบบกำรขนส่งน้ ำมัน ทำงท่ อ
ไม่เกิน 40 กิโลเมตร
7.5 ต่อระบบกำรขนส่งน้ ำมัน ทำงท่ อ
ไม่เกิน 50 กิโลเมตร
7.6 ต่อระบบกำรขนส่งน้ ำมัน ทำงท่ อ
เกินกว่ำ 50 กิโลเมตรขึ้ นไป

อัตรำเบี้ ยประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดควำมรับ อัตรำเบี้ ยประกันภัยขั้น
ขั้นสูง (ของจำนวน
ต ่ำ (ของจำนวนเงิน
ผิดต่อครั้ง
เงินจำกัดควำมรับ
(ขั้นต ่ำตำมที่กฎหมำย
จำกัดควำมรับผิด)
ผิด)
กำหนด)
(ต่อปี )
(ต่อปี )
1,000,000 บำท
2,000,000 บำท
3,000,000 บำท
0.1 %

1%

0.1 %

2%

4,000,000 บำท
5,000,000 บำท
5,000,000 บำท

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอำประกันภัย
และหนังสือรับรองกำรต่ออำยุ
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำย
อันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมน้ ำมัน

2. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ผูเ้ อำประกันภัย หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิ ติบุคคลตำมที่ระบุชื่อเป็ น
ผูเ้ อำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกัน ภัย
ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญำตประกอบกิ จ กำรควบคุ ม
ประเภทที่ 3 ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กำรประกอบ
กิ จ กำรควบคุ ม น้ ำ มัน ตำมพระรำชบัญ ญั ติ
ค ว บ คุ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ / ห รื อ
ผู้ด ำเนิ นกำรแทนใดๆ ที่ ป ระกอบกิ จ กำร
เฉพำะบริ เ วณตำมแบบผั ง ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ก๊ ำ ซ
ปิ โตรเลียมเหลว

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย

หมำยควำมถึง บุ ค คลธรรมดำหรื อ นิ ติ บุค คลที่ ไ ด้รับ ควำมเสี ยหำยแก่
ชีวติ ร่ำงกำยหรือทรัพย์สินจำกอัคคีภยั หรือกำรระเบิดอัน
เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุ มประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
1. ผูเ้ อำประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุ คคลที่
อยู่ด ว้ ยกัน ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งโดยตรงหรื อ โดยอ้อ มของผู้เ อำ
ประกันภัย หรือ
2. ลู ก จ้ำ งของผู้เ อำประกัน ภัย ขณะอยู่ใ นระหว่ ำ งกำร
ว่ำจ้ำง หรือ
3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิงำน
ให้ผเู้ อำประกันภัยภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงหรือกำรฝึ กงำน

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
กิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 หมำยควำมถึง กิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำม
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ กำรประกอบ
กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรควบคุ ม น้ ำ มั น
กิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียม
เชื้ อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบ
เหลว
กิจกำรควบคุ ม ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
ประกอบด้วย
1.คลังก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
2.สถำนที่บรรจุกำ๊ ซปิ โตรเลียมเหลว
3.สถำนี บริกำรก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
กิ จ ก ำ ร ค ว บ คุ ม
ประเภทที่ 3 ส่ ว น
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร
ประกอบกิ จ กำร
ค ว บ คุ ม ก๊ ำ ซ
ปิ โตรเลียมเหลว

หมำยควำมถึง

4.สถำนที่ เ ก็ บ รัก ษำก๊ำ ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
สถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ เ ก็ บ ก๊ำ ซปิ โตรเลี ย มเหลวไม่ เ กิ น 500,000
ลิตร
(ข) ที่เก็บก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเกิน 500,000 ลิตร
5. สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวประเภทร้ำน
จำหน่ ำย ลักษณะที่สอง ดังต่อไปนี้
(ก) ที่ไม่ต้งั อยูใ่ นตึกแถวหรือห้องแถว
(ข) ที่ต้งั อยูใ่ นตึกแถวหรือห้องแถว
6. สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บ ลักษณะที่สอง
7. ระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวทำงท่อ

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุม้ ครอง
บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้ อำประกันภัยกรณีผเู้ อำประกันภัยมีควำมรับผิด
ตำมกฎหมำยต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำยอันเนื่ องมำจำกอัคคีภัยหรื อกำรระเบิด
จำกกำรประกอบกิ จกำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 ส่ว นที่ เ กี่ ยวกับกำรประกอบกิ จกำรควบคุ ม น้ ำ มัน
เฉพำะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ดังที่ได้ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่ำง
ระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย ดังต่อไปนี้
1. กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือทุ พพลภำพถำวรสิ้ นเชิง หรือ ควำม
เจ็บป่ วย ของผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย
2. ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย
โดยมีจำนวนเงินควำมคุม้ ครอง และจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดเป็ นไปตำมที่ระบุไว้
ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุม้ ครอง
หลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
1. บริ ษัทจะชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนให้กับผูไ้ ด้รับควำมเสี ยหำย หำกผู้
ได้รับควำมเสียหำยเสียชีวิตจะชดใช้ให้กับทำยำทตำมกฎหมำยของผูไ้ ด้รับควำม
เสียหำยนั้น
2. จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวข้องกับกำรฟ้ องร้อง ค่ำธรรมเนี ยมศำล
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนิ นคดี ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ ง มิใช่ส่วนเพิ่ม
ของจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละครั้ง และตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
1. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นจำกกำรประกอบกิจกำรอื่นซึ่ งไม่ใช่กำร
ประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรควบคุ ม น้ ำ มัน
เชื้ อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
2. ควำมรับผิดสำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อ
2.1 ทรัพ ย์สิ น ที่ ผูเ้ อำประกัน ภัยครอบครอง หรื อ อยู่ใ นควำมดูแ ล หรื อ
ควบคุมหรือกำลังใช้หรือกำลังปฏิบตั ิงำน โดยผูเ้ อำประกันภัย
2.2 ทรัพย์สินที่ลกู จ้ำงหรือตัวแทนของผูเ้ อำประกันภัยดูแล ควบคุม กำลัง
ใช้ หรือกำลังปฏิบตั ิงำน เพื่อผูเ้ อำประกันภัยในระหว่ำงทำงกำรที่จำ้ ง

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
3. ควำมรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้ นจำกคำพิพำกษำหรือกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่ งมิใช่ศำล
ไทย หรือที่เกิดขึ้ นหรือสืบเนื่ องจำกคำพิพำกษำของศำลไทยเพื่อบัง คับคดีให้ตดั สิน
นอกรำชอำณำจักรไทย
4. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หำยใดๆ อัน เป็ นผลมำจำกสถำนประกอบกำรที่ เ อำ
ประกันภัยอยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง ต่อเติม รื้ อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด
5. ควำมรับผิดอันเกิดจำกสัญญำที่ผเู้ อำประกันภัยทำขึ้ น ซึ่งถ้ำไม่มีสญ
ั ญำดังกล่ำว
ควำมรับผิดของผูเ้ อำประกันภัยจะไม่เกิดขึ้ น

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
6. ค่ำปรับทำงแพ่ง ค่ำปรับทำงอำญำ หรือค่ำปรับโดยสัญญำ
7. ควำมรับ ผิ ด ไม่ว่ำ ลัก ษณะใดๆ อัน เกิ ด จำก หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งมำจำก หรื อ เป็ นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจำก
7.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่ง
ร้ำยคล้ำยสงครำม (ไม่วำ่ จะมีกำรประกำศหรือไม่ก็ตำม) หรือสงครำมกลำงเมือง
7.2 กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนั ดหยุดงำน กำรยึดอำนำจ กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรก่อกำรร้ำย กำรปฏิวตั ิ กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
7.3 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นในระหว่ำงหรือสืบเนื่ องจำกกำร
กระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรริบ ยึด ทำลำย หรือทำให้ยำนพำหนะที่ ใช้ในกำร
ขนส่งเสียหำย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
7.4 ควำมสูญเสีย ควำมเสียหำย ควำมรับผิดหรือค่ำใช้จ่ำยไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อม อั นเกิดจำก
หรือ มีสำเหตุ มำจำก
1) กำรแผ่ รัง สี ข องสำรกัม มัน ตภำพรัง สี หรื อ กำรปนเปื้ อนโดยสำรกัม มัน ตภำพรัง สี จำก
เชื้ อเพลิ งนิ วเคลี ยร์ใดๆ หรือจำกกำกนิ วเคลี ยร์ใดๆ หรือจำกกระบวนกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ ง
นิ วเคลียร์
2) สำรกัมมันตภำพรังสี สำรพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้ อนซึ่ง
มีสำเหตุมำจำกกำรติดตั้งเครื่องมือทำงนิ วเคลียร์ เตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทำงนิ วเคลียร์
หรือกำรประกอบชิ้ นส่วนทำงนิ วเคลียร์
3) สำรกัมมันตภำพรังสี สำรพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้ อนซึ่ง
มี ส ำเหตุ ม ำจำกวัต ถุ ที่ มี กั ม มั น ตภำพรั ง สี ข้อ ยกเว้น นี้ ไม่ ข ยำยไปถึ ง สำรกั ม มั น ต รั ง สี อื่ น ใด
นอกเหนื อไปจำกเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ เมื่อสำรกัมมันตรังสีดงั กล่ำวถูกเตรียม ขนย้ำย จัดเก็บ หรือใช้
เพื่ อกำรพำณิ ชยกรรม เกษตรกรรม กำรใช้ใ นทำงกำรแพทย์ กำรใช้ในทำงวิทยำศำสตร์ หรื อ
วัตถุประสงค์อื่นในทำงสันติที่คล้ำยคลึงกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป
1. กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำประกันภัย
2. เงื่อนไขบังคับก่อน
3. กำรระงับไปแห่งสัญญำตำมกรมธรรม์ประกันภัย
4. หน้ำที่ของผูเ้ อำประกันภัยในกำรจัดกำรป้องกัน
5. หน้ ำ ที่ ข องผู้เ อำประกั น ภั ย ในกำรเรี ย กร้อ งค่ ำ
สินไหมทดแทน

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป
6.
7.
8.
9.
10.

กำรรับช่วงสิทธิ
สิทธิของบริษัท
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กำรสิ้ นสุดควำมคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ
เงื่ อนไขพิ เศษกำรคงไว้ ซึ่ งจ ำนวนเงิ นเอำ
ประกันภัย
11. กำรระงับข้อพิพำทอนุ ญำโตตุลำกำร

อัตรำเบี้ยประกันภัย
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิด
จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียม
เหลว

ประเภทกิจกำร

อัตรำเบี้ ยประกันภัย
อัตรำเบี้ ยประกันภัยขั้น
ขั้นต ่ำ (ของจำนวน
สูง (ของจำนวนเงิน
เงินจำกัดควำมรับ
จำกัดควำมรับผิด)
ผิด)
(ต่อปี )
(ต่อปี )
25,000,000 บำท
0.1 %
1%
2,000,000 บำท
0.1 %
1%
2,000,000 บำท
0.1 %
1%

จำนวนเงินจำกัด
ควำมรับผิดต่อครั้ง
(ขั้นต ่ำตำมที่
กฎหมำยกำหนด)

1. คลังก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
2. สถำนที่บรรจุกำ๊ ซปิ โตรเลียมเหลว
3. สถำนี บริกำรก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
4. สถำนที่ เ ก็ บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โตรเลี ย มเหลว
ประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม
(ก) ที่เก็บก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวไม่เกิน
1,500,000 บำท
500,000 ลิตร
(ก) ที่เก็บก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเกิน
20,000,000 บำท
500,000 ลิตร
5. สถำนที่ เ ก็ บ รั ก ษำก๊ ำ ซปิ โตรเลี ย มเหลว
ประเภทร้ำนจำหน่ ำย ลักษณะที่สอง

0.1 %

1%

0.1 %

1%

(ก) ที่ไม่ต้งั อยูใ่ นตึกแถวหรือห้องแถว

1,000,000 บำท

0.1 %

1%

(ก) ที่ต้งั อยูใ่ นตึกแถวหรือห้องแถว

1,500,000 บำท

0.1 %

1%

ประเภทกิจกำร
6. สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บ ลักษณะที่สอง
7. ระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวทำงท่อ
7.1 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ทำง
ท่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร
7.2 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ทำง
ท่อไม่เกิน 20 กิโลเมตร
7.3 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ทำง
ท่อไม่เกิน 30 กิโลเมตร
7.4 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ทำง
ท่อไม่เกิน 40 กิโลเมตร
7.5 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ทำง
ท่อไม่เกิน 50 กิโลเมตร
7.6 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ทำง
ท่อเกินกว่ำ 50 กิโลเมตรขึ้ นไป

จำนวนเงินจำกัดควำมรับ อัตรำเบี้ ยประกันภัยขั้น อัตรำเบี้ ยประกันภัยขั้น
ต ่ำ (ของจำนวนเงิน
สูง (ของจำนวนเงิน
ผิดต่อครั้ง
(ขั้นต ่ำตำมที่กฎหมำย
จำกัดควำมรับผิด)
จำกัดควำมรับผิด)
กำหนด)
(ต่อปี )
(ต่อปี )
1,500,000 บำท

0.1 %

1%

1,000,000 บำท
2,000,000 บำท
3,000,000 บำท

0.1 %

1%

0.1 %

2%

4,000,000 บำท

5,000,000 บำท
5,000,000 บำท

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอำประกันภัย
และ หนังสือรับรองกำรต่ออำยุ
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำย
อันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิ โตรเลียม
เหลว

3. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ผูเ้ อำประกันภัย หมำยควำมถึง บุคคล หรือนิ ติบุคคลตำมที่ระบุชื่อเป็ น
ผูเ้ อำประกันภัยในตำรำงกรมธรรม์ประกัน ภัย
ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญำตประกอบกิ จ กำรควบคุ ม
ประเภทที่ 3 ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กำรประกอบ
กิ จ กำรควบคุ ม น้ ำ มัน ตำมพระรำชบัญ ญั ติ
ค ว บ คุ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ / ห รื อ
ผู้ด ำเนิ นกำรแทนใดๆ ที่ ป ระกอบกิ จ กำร
เฉพำะบริ เ วณตำมแบบผั ง ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย

หมำยควำมถึง บุ ค คลธรรมดำหรื อ นิ ติ บุค คลที่ ไ ด้รับ ควำมเสี ยหำยแก่
ชีวติ ร่ำงกำยหรือทรัพย์สินจำกอัคคีภยั หรือกำรระเบิดอัน
เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุ มประเภทที่ 3 ส่วนที่
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุม ก๊ำซธรรมชำติ แต่ไม่
หมำยควำมรวมถึง
1. ผูเ้ อำประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุ คคลที่
อยู่ด ว้ ยกัน ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งโดยตรงหรื อ โดยอ้อ มของผู้เ อำ
ประกันภัย หรือ
2. ลู ก จ้ำ งของผู้เ อำประกัน ภัย ขณะอยู่ใ นระหว่ ำ งกำร
ว่ำจ้ำง หรือ
3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิงำน
ให้ผเู้ อำประกันภัยภำยใต้สญ
ั ญำว่ำจ้ำงหรือกำรฝึ กงำน

หมวดที่ 1 คำจำกัดควำม
กิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่ หมำยควำมถึง กิจกำรควบคุ มประเภทที่ 3 ตำม
3 ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร
กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรควบคุ มน้ ำมั น
ประกอบกิ จ กำรควบคุ ม
เชื้ อเพลิ ง ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ กำรประกอบ
ก๊ำซธรรมชำติ
กิ จ ก ำ ร ค ว บ คุ ม ก ก๊ ำ ซ ธ ร ร ม ช ำ ติ
ประกอบด้วย
1.คลังก๊ำซธรรมชำติ
2.สถำนที่ใช้กำ๊ ซธรรมชำติ
3.สถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ
4.ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุม้ ครอง
บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมผูเ้ อำประกันภัยกรณีผเู้ อำประกันภัยมีควำมรับผิด
ตำมกฎหมำยต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำยอันเนื่ องมำจำกอัคคีภัยหรื อกำรระเบิด
จำกกำรประกอบกิ จกำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 ส่ว นที่ เ กี่ ยวกับกำรประกอบกิ จกำรควบคุ ม น้ ำ มัน
เฉพำะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิ จกำรควบคุ ม ก๊ำซธรรมชำติ ดัง ที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้ใ นตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่ำ ง
ระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย ดังต่อไปนี้
1. กำรเสียชีวิต หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือทุ พพลภำพถำวรสิ้ นเชิง หรือ ควำม
เจ็บป่ วย ของผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย
2. ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำย
โดยมีจำนวนเงินควำมคุม้ ครอง และจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดเป็ นไปตำมที่ระบุไว้
ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุม้ ครอง
หลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
1. บริ ษัทจะชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนให้กับผูไ้ ด้รับควำมเสี ยหำย หำกผู้
ได้รับควำมเสียหำยเสียชีวิตจะชดใช้ให้กับทำยำทตำมกฎหมำยของผูไ้ ด้รับควำม
เสียหำยนั้น
2. จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวข้องกับกำรฟ้ องร้อง ค่ำธรรมเนี ยมศำล
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนิ นคดี ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ ง มิใช่ส่วนเพิ่ม
ของจำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยแต่ละครั้ง และตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
1. ควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นจำกกำรประกอบกิจกำรอื่นซึ่ งไม่ใช่กำร
ประกอบกิ จ กำรควบคุ ม ประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรควบคุ ม น้ ำ มัน
เชื้ อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ
2. ควำมรับผิดสำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อ
2.1 ทรัพ ย์สิ น ที่ ผูเ้ อำประกัน ภัยครอบครอง หรื อ อยู่ใ นควำมดูแ ล หรื อ
ควบคุมหรือกำลังใช้หรือกำลังปฏิบตั ิงำน โดยผูเ้ อำประกันภัย
2.2 ทรัพย์สินที่ลกู จ้ำงหรือตัวแทนของผูเ้ อำประกันภัยดูแล ควบคุม กำลัง
ใช้ หรือกำลังปฏิบตั ิงำน เพื่อผูเ้ อำประกันภัยในระหว่ำงทำงกำรที่จำ้ ง

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
3. ควำมรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้ นจำกคำพิพำกษำหรือกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่ งมิใช่ศำล
ไทย หรือที่เกิดขึ้ นหรือสืบเนื่ องจำกคำพิพำกษำของศำลไทยเพื่อบัง คับคดีให้ตดั สิน
นอกรำชอำณำจักรไทย
4. ควำมสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หำยใดๆ อัน เป็ นผลมำจำกสถำนประกอบกำรที่ เ อำ
ประกันภัยอยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง ต่อเติม รื้ อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด
5. ควำมรับผิดอันเกิดจำกสัญญำที่ผเู้ อำประกันภัยทำขึ้ น ซึ่งถ้ำไม่มีสญ
ั ญำดังกล่ำว
ควำมรับผิดของผูเ้ อำประกันภัยจะไม่เกิดขึ้ น

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
6. ค่ำปรับทำงแพ่ง ค่ำปรับทำงอำญำ หรือค่ำปรับโดยสัญญำ
7. ควำมรับ ผิ ด ไม่ว่ำ ลัก ษณะใดๆ อัน เกิ ด จำก หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งมำจำก หรื อ เป็ นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจำก
7.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำที่มุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระทำที่มุ่ง
ร้ำยคล้ำยสงครำม (ไม่วำ่ จะมีกำรประกำศหรือไม่ก็ตำม) หรือสงครำมกลำงเมือง
7.2 กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนั ดหยุดงำน กำรยึดอำนำจ กำรก่อควำม
วุ่นวำย กำรก่อกำรร้ำย กำรปฏิวตั ิ กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยกำรศึก
7.3 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้ นในระหว่ำงหรือสืบเนื่ องจำกกำร
กระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรริบ ยึด ทำลำย หรือทำให้ยำนพำหนะที่ ใช้ในกำร
ขนส่งเสียหำย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
7.4 ควำมสูญเสีย ควำมเสียหำย ควำมรับผิดหรือค่ำใช้จ่ำยไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อม อั นเกิดจำก
หรือ มีสำเหตุ มำจำก
1) กำรแผ่ รัง สี ข องสำรกัม มัน ตภำพรัง สี หรื อ กำรปนเปื้ อนโดยสำรกัม มัน ตภำพรัง สี จำก
เชื้ อเพลิ งนิ วเคลี ยร์ใดๆ หรือจำกกำกนิ วเคลี ยร์ใดๆ หรือจำกกระบวนกำรเผำไหม้ของเชื้ อเพลิ ง
นิ วเคลียร์
2) สำรกัมมันตภำพรังสี สำรพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้ อนซึ่ง
มีสำเหตุมำจำกกำรติดตั้งเครื่องมือทำงนิ วเคลียร์ เตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทำงนิ วเคลียร์
หรือกำรประกอบชิ้ นส่วนทำงนิ วเคลียร์
3) สำรกัมมันตภำพรังสี สำรพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้ อนซึ่ง
มี ส ำเหตุ ม ำจำกวัต ถุ ที่ มี กั ม มั น ตภำพรั ง สี ข้อ ยกเว้น นี้ ไม่ ข ยำยไปถึ ง สำรกั ม มั น ต รั ง สี อื่ น ใด
นอกเหนื อไปจำกเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ เมื่อสำรกัมมันตรังสีดงั กล่ำวถูกเตรียม ขนย้ำย จัดเก็บ หรือใช้
เพื่ อกำรพำณิ ชยกรรม เกษตรกรรม กำรใช้ใ นทำงกำรแพทย์ กำรใช้ในทำงวิทยำศำสตร์ หรื อ
วัตถุประสงค์อื่นในทำงสันติที่คล้ำยคลึงกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป
1. กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำประกันภัย
2. เงื่อนไขบังคับก่อน
3. กำรระงับไปแห่งสัญญำตำมกรมธรรม์ประกันภัย
4. หน้ำที่ของผูเ้ อำประกันภัยในกำรจัดกำรป้องกัน
5. หน้ ำ ที่ ข องผู้เ อำประกั น ภั ย ในกำรเรี ย กร้อ งค่ ำ
สินไหมทดแทน

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั ่วไป
6.
7.
8.
9.
10.

กำรรับช่วงสิทธิ
สิทธิของบริษัท
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กำรสิ้ นสุดควำมคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ
เงื่ อนไขพิ เศษกำรคงไว้ ซึ่ งจ ำนวนเงิ นเอำ
ประกันภัย
11. กำรระงับข้อพิพำทอนุ ญำโตตุลำกำร

อัตรำเบี้ยประกันภัย
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิด
จำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ

ประเภทกิจกำร

1. คลังก๊ำซธรรมชำติ
2. สถำนที่ใช้กำ๊ ซธรรมชำติ
3. สถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ
4. ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
4.1 ต่อ ระบบกำรขนส่งก๊ำ ซธรรมชำติ ทำงท่ อไม่เ กิ น 10
กิโลเมตร
4.2 ต่ อระบบกำรขนส่ งก๊ำ ซธรรมชำติ ทำงท่ อ ไม่เ กิ น 20
กิโลเมตร
4.3 ต่ อระบบกำรขนส่ งก๊ำ ซธรรมชำติ ทำงท่ อ ไม่เ กิ น 30
กิโลเมตร
4.4 ต่ อระบบกำรขนส่ งก๊ำ ซธรรมชำติ ทำงท่ อ ไม่เ กิ น 40
กิโลเมตร
4.5 ต่ อระบบกำรขนส่ งก๊ำ ซธรรมชำติ ทำงท่ อ ไม่เ กิ น 50
กิโลเมตร
4.6 ต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ทำงท่อเกินกว่ำ 50
กิโลเมตรขึ้ นไป

อัตรำเบี้ ยประกันภัย อัตรำเบี้ ยประกันภัย
ขั้นต ่ำ (ของจำนวน ขั้นสูง (ของจำนวน
เงินจำกัดควำมรับ เงินจำกัดควำมรับ
ผิด)
ผิด)
(ต่อปี )
(ต่อปี )
25,000,000 บำท
0.1%
1%
1,000,000 บำท
0.1%
1%
5,000,000 บำท
0.1%
1%

จำนวนเงินจำกัด
ควำมรับผิดต่อครั้ง
(ขั้นต ่ำตำมที่
กฎหมำยกำหนด)

1,000,000 บำท
2,000,000 บำท
3,000,000 บำท

0.1 %

1%

0.1 %

2%

4,000,000 บำท
5,000,000 บำท

5,000,000 บำท

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอำประกันภัย
และหนังสือรับรองกำรต่ออำยุ
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำย
อันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
ตำมพระรำชบัญญัตคิ วบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ

