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1. รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แยกเป็น 3 ประเภทหลกั
Mode of Transportation



1. รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แยกเป็น 3 ประเภทหลกั

1) LAND transportation ทางบก
❑ by road :  truck / trailer 
❑ by railway :  train / high speed train

2)  AIR transportation ทางอากาศ
❑ by air : airplane / aircraft / helicopter / drone / spacecraft

3) WATER transportation ทางน า้
❑ by waterways : watercraft, boat, lighter 
❑ by sea : barge, ocean vessel, tanker vessel 
By underground/underwater/undersea



ทางบกโดยการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก



ทางบกโดยการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก



Vehicle Logistic :
การขนส่งสินค้ารถยนต์ / ยานพาหนะโดย car-carrier trailer



ทางบกโดยการขนส่งทางรางด้วยรถไฟ



ทางบกโดยการขนส่งทางรางดว้ยรถไฟความเร็วสูง



ทางบกโดยการขนส่งทางรางดว้ยรถไฟความเร็วสูง



ทางอากาศดว้ยเคร่ืองบนิ หรือ อากาศยาน



ทางอากาศดว้ยเคร่ืองบนิ หรือ อากาศยาน



ทางอากาศดว้ยเคร่ืองบนิ หรือ อากาศยาน



ทางน า้โดยการขนส่งทางทะเลดว้ยเรือเดนิสมุทร



ทางน า้โดยการขนส่งทางแม่น า้ ล าคลองดว้ยเรือลากจูง เรือโปะ ะ 



2. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principles of Indemnity)



“การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน Indemnity หมายถงึ “การชดใช้มูลค่าความ
เสียหายหรือสูญเสีย หรือมูลค่าความสูญหายตามสภาพความเป็นจริงทีไ่ดรั้บ
ความเสียหาย” 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สามารถกระท าได้โดยการชดใช้  (ปปป)
1.  เป็นเงนิ เป็นเงนิสด เป็นการโอนเงนิสดให้
2.  ปรับปรุง สภาพ   ดว้ยการซ่อมแซมใหก้ลับคืนใช้งานได ้เหมือนสภาพเดิมก่อน    

จะเกิดความเสียหาย

3.  เปล่ียนใหม่ ดว้ยการใหข้องทดแทนใหม่แทนของเดมิทีเ่สียหาย

2. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principles of Indemnity)



- Replacement
- Reinstatement

- Repair / Reparation
- Reconditioning
- Restoration

- Cash payment

เป็นเงนิ

ปรับปรุง (สภาพ)

เปลี่ยนใหม่ (แทนของเดมิ)



3. ลักษณะของความเสียหาย  (Types of Losses )

ลักษณะของความเสียหายของวัตถุทีเ่อาประกันภยั มี 3 ลักษณะ ดงันี้

1)  Partial Loss
:  ความเสียหายบางส่วน หรอื 1% ขึน้ไป

2) Actual Total Loss
:  ความเสียหายสิน้เชิง(อย่างแทจ้ริง) หรือ การสูญหายทัง้หมด หรอื 100% damaged

3)  Constructive Total Loss 
:  ความเสียหายเสมือนสิน้เชิง หรอื 70% ขึน้ไป หรอื ผลกระทบตอ่โครงสรา้ง



1)  Partial Loss :  ความเสียหายบางส่วน สามารถซ่อมแซมได ้



2) Actual Total Loss
:  ความเสียหายสิน้เชิงแทจ้ริง
:  ความเสียหายโดยสิน้เชิง  
อย่างแทจ้ริง

: การสูญหายทัง้หมด 

* Total Loss : 
ความเสียหายสิน้เชิง หรือ
ความเสียหายโดยสิน้เชิง



Body on Frame : ตัวถังรถยนต์ (Body) ซึง่ครอบโครงสร้างฐานล่าง (Chassis หรือ 
Frame)



CHASSIS : คัสซี หรือ แชสซี คือ โครงสร้างฐานล่างของรถบรรทุก รถกระบะ หรือ Frame



CHASSIS : คัสซี หรือ แชสซี คือ โครงสร้างฐานล่างของรถบรรทุก รถกระบะ หรือ Frame



อุบัตเิหตุจากการชน แรงกระแทกท าใหแ้ชสซ ี(Chassis 

หรอื Frame)โครงสร้างฐานล่าง บดิตัว คด



UNIBODAY : ตัวถังและแชสซี  ทีถู่กสร้างภายในโครงสร้างโลหะเดยีวกันทัง้ชิน้ เพือ่การขับขี่
ใหนุ่้มนวลขึน้ไม่แข็งกระดา้งแบบรถกระบะ เพือ่การควบคุมรถไดด้ขีึน้



สินค้า : รถเก๋ง รถยนตน่ั์ง เป็นรถยนตใ์หม่
เม่ือตวัถังและแชสซเีป็นโครงสร้างเดยีวกันทัง้ชิน้ไดรั้บแรงกระแทก ชิน้ส่วน
โครงสร้างบดิงอและแตกฉีกขาด การซ่อมแซมใหค้นืสภาพจากการชนเพือ่ให้
เป็นรถยนตใ์หม่จงึเป็นไปไม่ได้ หรือ เสียหาย 70% หรือ 80% ขึน้ไป

3)  Constructive Total Loss :  ความเสียหายเสมือนสิน้เชิง



กระจกแบบพเิศษและขนาดพเิศษเฉพาะงาน



Partial Loss หรอื Partial Damage ความเสยีหายบางส่วน
✓ เสยีหายส่วนใดส่วนหน่ึงจากทัง้หมด
สภาวะ :  ซอ่มไดแ้ละสามารถน ากลบัมาใชไ้ดต้ามสภาพเดิม 

Constructive Total Loss ความเสยีหายเสมอืนสิน้เชงิ
✓ เสยีหายทางโครงสร้างซึง่ถอืว่าเสยีหายทัง้หมด
สภาวะ1 :  ถงึแมน้ าไปซอ่มแตไ่มเ่หมือนสภาพเดิมและไมส่ามารถน ามาใชไ้ด้
ตามสภาพเดิม 
สภาวะ2 : คา่ซอ่มเกินราคาสนิคา้ หรอื เกือบเทา่ราคาของสนิคา้ 

Actual Total Loss ความเสยีหายสิน้เชงิแท้จริง
✓ เสยีหายทัง้หมดจากสภาพทีแ่ท้จริง
สภาวะ :  สภาพเสียหายหนกัและชดัเจนวา่ไมมี่หนทางใด ๆ ในการ
ซอ่มแซมใหก้ลบัสูส่ภาพเดิม 



3. ลักษณะของความเสียหาย (Types of Loss/Damage)



Two Broad Categories of Marine Losses :
Broadly, there are two categories of marine losses:

Total Loss: When insured goods have lost 100% (or nearly 100%) of their value, the loss is categorized as a total loss.
Average Loss: When a part of the insured goods is damaged, then the loss is classified as the partial loss.

Further Subcategories :
There are further subcategories of total and partial losses. A total loss can be further categorized as:

Actual Loss: Actual loss happens when cargo is destroyed to such an extent that there’s no possibility of recovering 
goods. To put it otherwise, in an actual total loss, even if goods are salvaged, it’s of no use.
Constructive Loss: In marine insurance, a damage is referred to as constructive loss when the cargo is damaged to 
such an extent that its cost of repairing and reconditioning is more than its total value.



•average, in maritime law, loss or damage, less than total, 
to maritime property (a ship or its cargo), caused by the perils of the 
sea. An average may be particular or general. 
•A particular average is one that is borne by the owner of the lost or 

damaged property = ความเสียหายเฉพาะบางส่วน เป็นความเสียหาย
บางส่วนทีเ่กดิขึน้กบัวตัถุทีเ่อาประกนัภัย. 
* Note:

เง่ือนไขประกนัภยัสินคา้ทางทะเลในอดีตกาล คือ F.P.A = Free From Particular Average 
// W.A. = With Average // All Risks

https://www.britannica.com/topic/maritime-law
https://www.britannica.com/topic/maritime-law
https://www.britannica.com/dictionary/perils


Sub categories of partial losses include :
Particular Average (or Partial) Loss: If goods incur partial damage, then it’s deemed as a particular average (partial) 
loss. 
Particular average (partial) loss is further sub-divided into :
Total Loss of a Part of Goods : When a partial consignment is lost, this method is applied to compute the actual loss 
amount. Value will be arrived by multiplying the number of items lost with per unit value declared in the invoice.

Arrival of Damaged Goods: If goods come in damaged condition at the destination, then attempts are made to arrive 
at the said percentage of the depreciated value of goods.

Arrival of Damaged Goods: In case, the goods arrive in a damaged condition at the point of destination, the consignee or his agent 
and ship surveyor attempt to compromise in order to reach at the agreed percentage of depreciated value of goods for final claim
settlement. 
Say, the depreciated value is arrived at 30%, insurance company will pay the balance 70% of the declared value as insured. If both 
parties fail to finalize such claim settlement, the damaged goods will be sold, locally, in the open market. 
To finalize at the claim amount, the sale proceeds of damaged goods (or salvage) by auction will be deducted from the wholesale 
value of those goods at that place and time where damaged goods are sold. The claim amount and sale (salvage) proceeds are given
to the Insured. Auction charges and other incidental expenses have to be borne by the Cargo Insurer. If the damaged goods can
advantageously be repaired, the Cargo Insurer pays the repair charges to the Insured, not exceeding the insured value.

General Average Loss: If goods are damaged deliberately to avoid some danger, then it’s classified as a general 
average loss. For example, if you are supplying chemicals and if some of them had to be thrown away due to leakage 
running the risk of ship contamination, then this falls under the category of a general average loss.



4. ส่วนได้เสีย และ เง่ือนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ
Insurable Interest & International Commercial Terms
(Incoterms)



หลักส่วนไดเ้สียในเหตุทีเ่อาประกันภยั (Principle of Insurable Interest)

ถอืเป็นหลักส าคัญทีเ่ป็นพืน้ฐานของการประกันภยั 
ดงัทีบ่ญัญัตไิว้ในมาตรา 863 ว่า “อันสัญญาประกันภยัน้ัน 
ถ้าผู้เอาประกันภยัมิไดม้ีส่วนไดเ้สียในเหตุทีป่ระกันภยัไว้น้ันไซร้ 
ทา่นว่าย่อมไม่ผูกพนัคู่สัญญาแตอ่ย่างหน่ึงอย่างใด”

4. ส่วนไดเ้สีย และ เงือ่นไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้



ผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยี 
1. เจ้าของทรัพย ์ผู้ครอบครอง ผู้มกีรรมสทิธิใ์นทรัพยน้ั์น
2. ผู้มสีทิธิตามสัญญา เช่น สัญญาซือ้ขายสนิค้า มกีารระบุเงือ่นไขการส่งมอบสนิค้าระหว่างผู้ขายและผู้
ซือ้  คอื  Incoterms : ซึง่ผูร้บัประกนัภยัตอ้งชดใชใ้หผู้ข้ายถา้สินคา้เสียหายระหวา่งการขนสง่ท่ีเอาประกนั
- DAP (delivered at place) ใชแ้ทนที่ DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex 

Quay) และ DDU (Delivered Duty Unpaid) หอการคา้นานาชาติ (International Chamber) เห็นว่า เทอมเดิมทัง้ส่ีเทอมดงักล่าวค่อนขา้งคลา้ยกนัมาก

แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย จงึยบุรวมกนัเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกยิ่งขึน้ และตามขอ้มลูเบือ้งตน้ ผู้ขายตามเทอม DAP จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ยกเว้นค่าภาษีและพธีิการน าเข้า และต้องรับความเสี่ยงภยัจนสินค้าถงึจุดหมายปลายทาง
- DDP (delivery duty paid) ผูข้ายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบ สนิคา้เมื่อ ผูข้ายไดจ้ดัใหส้นิคา้ พรอ้มสง่มอบ ณ สถานที่ปลายทางของผูซื้อ้ซึ่ง
ผูข้ายเป็นผูร้บัผิดชอบ การท าพิธีการสง่ออก จ่ายค่าระวางขนสง่สนิคา้ ค่าประกนัภยัขน สง่สนิคา้ และเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการ
น าของลงจากเรอืและค่าขนสง่สนิคา้ไปยงัสถานที่ท่ีผู ้ซือ้ระบไุว ้จนกระทั่งสนิคา้พรอ้ม สง่มอบ ณ สถานท่ีปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ด าเนินพธีิการ
น าเข้าสินค้าใหแ้ก่ผู้ซือ้และเป็นผู้จ่ายค่าภาษีน าเข้าแทนผู้ซือ้ด้วย
3. ผู้เป็นเจ้าหนี ้เช่น ธนาคารมสีทิธิในทรัพยส์นิทีผู่กพันในการจดจ านองหรือการกู้ยมื
4. ผู้มคีวามรับผิดชอบต่อทรัพยต์ามกฎหมาย เช่น ผู้ขนส่ง ผู้จัดการด้านโลจสีตกิส์
5. ผู้ทีเ่ป็นตัวแทนเจ้าของสนิค้า เช่น คลังสนิค้า

4. ส่วนไดเ้สีย และ เงือ่นไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้



ผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยี : ข้อสังเกตุ
ผู้รับประกันภัยบางราย(ฝ่ายสินไหมทดแทน)อาจมองข้ามหรือขาดความใส่ใจคอื การด าเนินการแจ้งผู้
เอาประกันภัยเร่ืองซากแต่แรกเร่ิมทีม่กีารแจ้งความเสยีหาย (claim) หรือ ในกรณีได้มกีารชดใช้ค่า
สนิไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้ทีม่สีทิธิเรียกร้องไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะมกีารเซน็หนังสอืโอน
ช่วงสทิธิ (Subrogation Form) หรือไม่กต็าม ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยร์ะบุไว้ใน
มาตรา ๘๘๐ ถา้ความวินาศภยันัน้ไดเ้กิดขึน้เพราะการกระท าของบคุคลภายนอกไซร ้ผู้รับประกันภยัได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจ านวน
เพยีงใด ผู้รับประกันภยัย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภยัและของผู้รับประโยชนซ์ึง่มตี่อบุคคลภายนอกเพยีงน้ัน
(ในการรบัช่วงสิทธิจงึถกูจ ากดัอยู่ในการประกนัวินาศภยั)
ถา้ผูร้บัประกนัภยัไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร ้ท่านหา้มมิใหผู้ร้บัประกนัภยันัน้ใชส้ิทธิของตนใหเ้ส่ือมเสียสิทธิของผูเ้อาประกนัภยั หรอืผูร้บัประโยชน ์ในการท่ี
เขาจะเรยีกรอ้งเอาค่าสินไหมทดแทนจากบคุคลภายนอกเพ่ือเศษแห่งจ านวนวินาศนัน้

ดังน้ัน ตามกฎหมายแล้ว ผู้รับประกันภัยได้รับการโอนช่วงสทิธิในการเรียกร้อง พร้อมดว้ย ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบความเสีย่งต่อความรับผิดอืน่ ๆ ในส่วนได้เสยีส าหรับซากสนิค้าได้รับคนืจากผู้เอา
ประกันภัย ด้วยเช่นกัน

4. ส่วนไดเ้สีย และ เงือ่นไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้



ผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยี : ข้อสังเกตุ
ในกรมธรรมป์ระกันภัยความเสีย่งภัยของทรัพยส์นิ / หรือ กรมธรรมป์ระกันอัคคภีัย จะมข้ีอหน่ึงระบุว่า
สทิธิของบริษัทในซากทรัพยส์นิทีไ่ด้รับความเสยีหาย 
เมือ่มคีวามเสียหายใดเกดิขึน้แก่ทรัพยส์ินทีเ่อาประกันภยั
ผู้เอาประกันภยัจะละทิง้ทรัพยส์ินทีเ่อาประกันภยัน้ันไม่ได้ และบริษัทอาจจะ
11.1 เรียกร้องใหส่้งมอบทรัพยส์ินทีไ่ด้เอาประกันภยัแก่บริษัท
11.2 เข้ายดึถอืครอบครองทรัพยส์ินทีเ่อาประกันภยัและส ารวจ จัด คัด เลือก โยกย้าย หรือจัดการ
อย่างใดอย่างหน่ึงแก่ทรัพยส์ินน้ัน
11.3 ขายหรือจ าหน่ายซึง่ทรัพยส์ินทีเ่อาประกันภยัเพือ่ประโยชนแ์ก่บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
บริษัทอาจใช้สิทธิทีม่อียู่ตามเงือ่นไขนีไ้ด้ทุกเวลา นับตัง้แต่เกดิความเสียหายจนกว่าสิทธิการเรียกร้อง
ในความเสียหายน้ันๆ จะตกลงกันได้เป็นเดด็ขาด หรือได้มกีารบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้เอาประกันภยัว่าได้สละสิทธิที่
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภยั
การใช้สิทธิของบริษัทข้างต้นจะไม่ก่อใหเ้กดิความรับผิดเพิม่ขึน้แก่บริษัท และจะไม่ท าใหส้ิทธิของ
บริษัทในการทีจ่ะอ้างเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกันภยัเพือ่โต้แย้งการเรียกร้องใดๆ ลดน้อยลง

4. ส่วนไดเ้สีย และ เงือ่นไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้



ส่วนได้เสยี : แนวทางการป้องปรามปัญหา/ลด หรือ ขจัดความเสีย่ง โดยผู้รับประกันภัย
1.  เร่งด าเนินการ ขาย+ขน ซากสนิค้าให้เร็วทีสุ่ด ในขณะซากสนิค้ายังคงเกบ็รักษาโดยผู้เอาประกันภัย
ซึง่ผู้เอาประกันภัยยังเป็นเจ้าของสนิค้าทีเ่สยีหาย(ซากสินค้า)ในขณะน้ัน
2.  แจ้งให้ลูกค้าทราบเบือ้งต้นหรือทันท(ีเป็นลายลักษณอั์กษร) ว่าผู้รับประกันภัยไม่ต้องการซากสนิค้า
น้ัน โดยยนิยอมยกให้เป็นกรรมสทิธิของผู้เอาประกันภัยโดยทันท ีทัง้ก่อนและหลังจากการจ่ายค่าชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย
3.  ผู้รับประกันภัยต้องรีบตัดสนิใจในการจัดการซากสนิค้า(salvage disposal)ไม่ว่าด้วยวธิีการใด
อย่างรวดเร็ว ถ้าได้รับการเตอืนผู้ประเมนิวนิาศภัย(loss adjuster) หรือ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความ
เสยีหาย/ผู้ส ารวจภัย(surveyor) ถงึความเสีย่งภัยของซากสนิค้าอันตรายน้ัน
4.  ผู้รับประกันภัยอาจพจิารณาสร้างเงือ่นไขพเิศษ Special Clause ขึน้มาเฉพาะเร่ืองนี้
5.  การทีผู้่รับประกันภัยตัดสนิใจช้าในการจัดการกับซากสนิค้า ย่อมมแีต่เสยีประโยชน ์เช่น ซากสนิค้า
อาจเสือ่มสภาพมากขึน้ สนิมเกดิกับเหลก็ทีเ่ปียกน า้ ท าให้มูลค่าซากสนิค้าลดลงหรือสูญไป หรือ ที่
เลวร้ายทีสุ่ดคอืน าความหายนะมาให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด

4. ส่วนไดเ้สีย และ เงือ่นไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้



4. ส่วนไดเ้สีย และ เงือ่นไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้

Hint: 
salvage : ๑.การกูภ้ยัทางทะเล  ๒.ซากทรพัย์
disposal, disposition : ๑.การจดัการ  ๒.การใชว้ิธีการใด ๆ ในการน า(ของสิ่งนัน้)ออกไปใหพ้น้(โกดงั)

ดังน้ัน การจัดการซากทรัพยห์รือซากสินค้า ในภาษาอังกฤษคอื
salvage disposal, salvage disposition, salvage to be disposed of, disposal by bidding

salvage value  :  มลูค่าซากทรพัย์
salvage proceeds :  เงินไดซ้ึง่มาจากการขายซากทรพัย์

สว่นค าวา่ salvage charges :  คา่ใชจ้่ายในการกูภ้ยั ในการช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเลเพ่ือรกัษาทรพัย์
(เรอืและสนิคา้) ใหร้อดปลอดภยั



- สินค้าเป็นเคมบีรรจุถัง ซึง่เคมอัีนตรายประเภทไวไฟ ถังร่ัวซมึสินค้าร่ัวไหลเป็น
คราบเปรอะถัง ผู้เอาประกันภยัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- ผู้รับประกันภยัได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผู้เอาประกันภยัไปเรียบร้อย
- ผู้เอาประกันภยัยนิยอมคนืซากสินค้าเคมใีหผู้้รับประกันภยั
- ผู้รับประกันภยัรอการประมูลโดยฝากซากสินค้าจัดเกบ็ไว้ในคลังสินค้า

- ช่วงเวลาซากสินค้าเคมอียู่ทีค่ลังสินค้าดังกล่าว เคมทีีร่ั่วไหลได้ท าปฏกิริิยากับ
อากาศ ท าใหเ้กดิเพลิงลุกไหม้ เพลิงลุกลามไหม้สินค้าและคลังสินค้า
- เน่ืองจากเป็นช่วงวันหยุดยาว(สงกรานต)์ ปลอดผู้คน จงึไม่มใีครทราบขณะ
เพลิงเร่ิมลุกไหม้ แต่ต่อมาได้ยนิเสียงระเบดิจากการเผาไหม้สินค้าต่าง ๆ ใน
คลังสินค้า
- สมมุตว่ิา ถ้าสามารถพสูิจนไ์ด้ว่า ซากสินค้าเคม ีซึง่ผู้รับประกันภยัไม่รีบจัดการ
ขายซาก เป็นสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิเพลิงไหม้ ลองวิเคราะหด์ูว่า ใครควรต้อง
รับผิดชอบในอัคคภียัทีเ่กดิในคร้ังนี้

กรณีศึกษา:



5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง
Claims Control Management 



ภาระกจิในการบริหารจดัการเร่ืองเรียกร้อง ควรท าเป็นคู่มือปฏิบัตงิาน
Marine Cargo Claims Manual

Function of Claims Control Management
I. Claim Settlement 
II. Salvage Recovery 
III. Subrogated Claim Recovery 
IV. Loss Prevention & Risk Improvement

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง



I. Claim Settlement
1. การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
2. การตัง้ตัวเลขประเมินมูลค่าความเสียหาย
3. การส่งผู้ประเมินวนิาศภยั เข้าตรวจสอบ
4. การร้องขอเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้อง
5. การปรับเปล่ียนตัวเลข เงนิส ารองค่าสินไหมทดแทน
6. การตรวจสอบเร่ืองเรียกร้องทีค่งค้าง
7. การพจิารณาเงือ่นไขความคุ้มครอง
8. อ านาจอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง

II. Salvage Recovery
9.  เร่งด่วนจัดการซากสินค้าอันตราย ซากสินค้าสดหรืออาหาร
10. การขายซากสินค้าเส่ือมสภาพทีถู่กควบคุม เส่ียงผิดกฏหมาย
11. เศษซากปรักหักพังไม่มีมูลค่า ซากมูลค่าเล็กน้อยไม่คุ้มค่าการจัดการ
12. ข้อควรระวังในการขายซากทีม่ีตรา แบรนด ์ยีห่้อ 
13. ข้อสังเกตุในการจัดการซาก

III. Subrogated Claim Recovery  
14. กระบวนการต่างๆเสร็จแล้ว  จะปิดหรือท าเร่ืองต่อใน
การไล่เบีย้
15. การใช้บริการ Claim Recovery Agents

16. การฟ้องร้อง หรือ อนุญาโตตุลาการ

IV. Loss Prevention & Risk Improvement 
17. ศึกษาว่าคุ้มค่าในการใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเร่ืองนี้
18. ใช้ผู้ช านาญการ วศิวกร หรือ ผู้ส ารวจภยัทีม่ีประสบการณแ์ละความรู้โดยเฉพาะ



ภาระกจิในการบริหารจดัการเร่ืองเรียกร้อง ควรท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
Marine Cargo Claims Manual



1.  การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
1.1 บันทกึรายละเอยีดเร่ืองเรียกร้อง  New Claim Register ในระบบของบริษัทตามปกติ

ค าแนะน า : การสร้าง Check List เพือ่ประสทิธิภาพในการจัดการเร่ืองเรียกร้อง

ตัวอย่าง
MARINE CARGO CLAIM CHECK SHEET_27OCTOBER2022.docx

CHECK LIST of  Insurer’s Liability / Chance of  Recovery 
เพือ่การตรวจสอบ สถานะความรับผิดตามกรมธรรม ์หรือ โอกาสการเรียกร้องคนื

Immediate Loss Report to Management:
 Loss Reserve: THB 500,000 and the greater / ≥ USD 15,000
 Loss Reserve: THB 300,000 for Group of…..client’s name……
 Loss Reserve:  Large Claim in One Location / Large Claim Amount……….

from               transhipped at discharged at     intermediate W/H          final W/H        loss discovery

Shantou ซัวเถา    Singapore              LCB Port            ICD Lat Krabang           Bangkok          cartons were unpacked

1/1/2022            20/1/2022               25/1/2022           28/1/2022                        30/1/2022        28/2/2022

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง  I. Claim Settlement

MARINE CARGO CLAIM CHECK SHEET_27OCTOBER2022.docx


1.  การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
1.1 บันทกึรายละเอยีดเร่ืองเรียกร้อง  New Claim Register ในระบบของบริษัทตามปกติ

ค าแนะน า : การสร้าง Claim Check List เพือ่ประสิทธิภาพในการจัดการเร่ืองเรียกร้อง

Insurer’s Liability Check:

 Damage in excess of 1% of Amount Insured   Franchise 5% of Amount Insured (ถึงหรอืเกิน จงึจะไดร้บัการ
ชดใชต้ัง้แตบ่าทแรก)  Shortage in Weight in Excess of ……% on the whole insured weight 

 Deductible in excess of……………..  I.C.C (C)  Breach of Warranty ……
 Sanction Clause : สินคา้น าเขา้ มาจากประเทศท่ีมีรายช่ือตอ้งหา้ม จ าเป็นตอ้งรบีตรวจสอบและแจง้ไปหน่วยงานรบัประกนัภยั

Excluding : < not covered > ไม่คุ้มครองจากสภาพความเสียหาย............................................

Mechanical, Electrical or Electronic Breakdown &/or Derangement  Bend Dent Scratch Breakage 
 Rust Oxidation Discoloration (ROD)   Rust Oxidation Discoloration Corrosion (RODC) 
 Carried On Deck     other……………….......................................
Other terms / Warranty / Special Clauses :

 Deferred Unpacking Clause.......................................... Concealed Damage Clause     Brand & Label    
Waiver of Subrogation   Other………………

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง  I. Claim Settlement



1.  การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
1.1 บันทกึรายละเอยีดเร่ืองเรียกร้อง  New Claim Register ในระบบของบริษัทตามปกติ

ค าแนะน า : การสร้าง Claim Check List เพือ่ประสิทธิภาพในการจัดการเร่ืองเรียกร้อง

Shipment: Incoterms Prescription/Time bar
 BOI  EPZ FOB Export  DAP (DAF/DES/DEQ/DDU)  DDP      MTO/Combined B/L: 9 เดือน W/H: 6 เดือน

Recovery: 

Salvage : ซากปรกัหกัพงั เป็นเศษเลก็เศษนอ้ย ปราศจากมลูค่าซาก หรอื สินคา้สญูหาย ไม่มีซาก
 ต้องขายซากอย่างเร่งด่วน  ไม่คืนซาก ตอ้งท าลาย/BOI   ท าลายแลว้คืนเศษซากใหจ้ดัประมลู   ไม่คืนซาก ติดแบรนด ์
ย่ีหอ้ หรอื ลิขสิทธ์ิ
 สินคา้เคมีอนัตราย สินคา้ปุ๋ ย สินคา้ควบคมุอ่ืน ๆ ต้องประมูลขายใหแ้ก่ผู้มใีบอนุญาตค้าสินค้าประเภทน้ัเทา่น้ัน การขายซาก
สินคา้เสื่อมสภาพใหผู้ไ้ม่มีใบอนญุาตจะท าใหผู้ร้บัประกนัภยัมีความรบัผิดตามกฏหมาย
Subrogation : ไม่ตอ้งไลเ่บีย้................หมดอายคุวาม.................ไม่คุม้คา่ใชจ้่าย..........................
 Yes, มี (wharf)Survey Note / DMC ระบจุ านวนและความเสียหายชดัเจน  Yes, มีหลกัฐาน..........................  Yes, 
....................................

 ไม่มี  เพราะWaiver of Subrogation Clause ไม่มี  ไม่มีหลกัฐานเพ่ือเอาผิดผูข้นสง่  ไม่มี small claim/not worthwhile 
to pursue

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง  I. Claim Settlement



2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

O Estimated Loss Amount = Loss Reserve = Loss Reserving Amount
จ านวนเงนิทีผู้่รับประกันภัยประเมนิไว้ ถ้าต้องรับผิดและจ่ายค่าสนิไหมทดแทนในอนาคต :
จ านวนเงนิมูลค่าความเสยีหายทีป่ระเมนิได้ = เงนิส ารองค่าสนิไหมทดแทน = จ านวนเงนิส ารอง 
ค่าสนิไหมทดแทน

O การตัง้ตัวเลข เงนิส ารองค่าสนิไหมทดแทน สูงเกนิไป หรือ ต ่าเกนิไปย่อมกระทบผลประกอบการ 
ของบริษัทประกันภัย

O การตัง้ตัวเลข เงนิส ารองค่าสนิไหมทดแทน กรณีประกาศ General Average Declaration
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2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

*กฎเกณฑใ์นการตัง้เงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน 1.*

1.1 Loss Reserve  : Total CIF Loss Amount (gross)

1.2  Loss Reserve : Insured Value of Total CIF Loss Amount(gross)

ความเหมาะสม :
ส าหรับจ านวนเงนิมูลค่าความเสียหายเล็กน้อย ไม่มาก หรือ ไม่สูงมาก (ขึน้อยู่กับมาตราฐานของแต่ละบริษัท)
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2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

*กฎเกณฑใ์นการตัง้เงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน 2.*
Total Amount in gross: CIF Loss Amount  

Less: Deductible Amount (ถา้มี)

Total Amount in net: Total CIF Loss Amount  after less Deductible

Insured Value of Loss amount :  Total CIF Loss Amount (after less Deductible) X Amount Insured

Total CIF Invoice Value

Total Loss Amount as insured :   110% CIF Loss Amount(gross)

Less: Estimated Salvage Value :    Salvage Proceeds (ถา้มี)

Loss Reserve :  Total Loss Amount after less salvage proceeds
ความเหมาะสม :
ส าหรับจ านวนเงนิมูลค่าความเสียหายทีสู่ง และ มจี านวนเงนิความรับผิดส่วนแรก และ มซีากซึง่เป็นซากสินค้าตลาด
สามารถประเมินได้
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2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

*กฎเกณฑใ์นการตัง้เงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน 3.*
Total Amount in gross: CIF Loss Amount  

Less: Deductible Amount (ถา้มี)

Total Amount in net: Total CIF Loss Amount  after less Deductible

Insured Value of Loss amount :  Total CIF Loss Amount (after less Deductible) X Amount Insured

Total CIF Invoice Value

Total Loss Amount as insured :   110% CIF Loss Amount(gross)

Less: Estimated Salvage Value (Recovery) :    Salvage Proceeds (ถา้มี)
Total Amount :  Total Loss Amount after less salvage proceeds
Less: Subrogated Claim (Recovery) :  Recoverable Amount (คาดวา่จะได)้
Loss Reserve :  Total Net Loss Amount

ความเหมาะสม :
ส าหรับจ านวนเงนิมูลค่าความเสียหายทีสู่ง และ มีจ านวนเงนิความรับผิดส่วนแรก และ มีซากซึ่งเป็นซากสินค้าตลาดสามารถประเมินได้ และ อาจมี
โอกาสในการไล่เบีย้
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2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

*กฎเกณฑก์ารตัง้เงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน กรณี General Average Declaration 4.*

O  เลือกบรษัิทท่ีคณุมั่นใจในการใหบ้รกิารในหนา้ท่ี General Average Representative เช่น :  
1.  W.E. Cox & Co. (Recoveries) Limited  2. Dolphin Claims Services  3. WK Webster   4. Clyde & Co    5. Others

O  ผูร้บัประกนัภยัแตง่ตัง้ G.A. Representative และขอค าปรกึษาความเป็นไปของตวัเลขในการตัง้จ  านวนเงินส ารองในอนาคต
เพ่ือการรว่มเฉลี่ยค่า General Average Contribution ส าหรบักรมธรรมแ์ตล่ะกรมธรรมซ์ึง่สินคา้ท่ีเอาประกนัภยันัน้ไดร้บัความ
เสียหาย(บางสว่น)
O กรณีสินค้าเสียหายโดยสิน้เชิง :
สินคา้ท่ีเอาประกนัภยั เสียหายทัง้หมดโดยสิน้เชิง (สินคา้ไม่รอดปลอดภยัจากเหตกุารณ ์GA) ผูร้บัประกนัภยัชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนเตม็ตามมลูค่าท่ีเอาประกนัภยั (Amount Insured) ซึง่โดยปกติจะไม่ตัง้เงินส ารองคา่สินไหมทดแทนใด ๆ
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2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

*กฎเกณฑก์ารตัง้เงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน กรณี General Average Declaration 3.*
O กรณีสินค้าเสียหายบางส่วน : 
1. เบือ้งตน้ ผูร้บัประกนัภยัตัง้เงินส ารองคา่สินไหมทดแทนตามปกติตามจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน  
ส าหรบัมลูค่าสินคา้ท่ีไดร้บัความเสียหาย 
2. แล้วบวกเพิม่ด้วย 
2.1  สว่นเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป รอ้ยละ(%)ต่อTotal CIF Invoice Value โดยคิดตาม % deposit ท่ีเจา้ของเรอื หรอื

ตวัแทน (Average Adjuster) บงัคบัมา เช่น ยอดมลูค่าราคาสินคา้CIFตามใบก ากบัสินคา้ USD 50,000  

X 15% deposit/guarantee = USD 7,500

2.2  ค่าตรวจสอบสินคา้เสียหาย (damaged cargo survey fee)
2.3  ค่าว่าจา้ง General Average Representative

2.4  ค่าว่าจา้งทนายความหรอืท่ีปรกึษา (ถา้มี)
Loss Reserve :  1. + 2. (2.1+2.2+2.3+2.4)

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง  I. Claim Settlement



2. การตัง้ตัวเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย Estimated Loss Amount

*กฎเกณฑก์ารตัง้เงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน กรณี General Average Declaration 3.*

หมายเหตุ :
การหา ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป จะถกูค านวณออกมาเป็นรอ้ยละ% ปกติจะเป็นไปตามหลกัการค านวณดงันี ้

ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป = ความเสียหายทั่วไป x มูลค่าของเรือ
มูลค่ารวมของเรือและสินค้าและทรัพย์สินทัง้หมดบนเรือ

ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป = ความเสียหายทั่วไป x มูลค่าของสินค้า/ทรัพย์สิน
มูลค่ารวมของเรือและสินค้าและทรัพย์สินทัง้หมดบนเรือ

ค าวา่ ความเสียหายทัว่ไป หมายถึง
ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นความเสียหายทัว่ไปส าหรับเรือ และ ส าหรับสินคา้หรือทรัพยสิ์น

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง  I. Claim Settlement



3. การส่งผู้ประเมนิวนิาศภัย หรือ ผู้ตรวจสอบความเสยีหาย เข้าส ารวจภัย
O มลูค่าสนิคา้เสียหาย คาดว่าเกิน 50,000 บาท (ตามนโยบายเฉพาะแต่ละบรษัิทรบัประกนัภยั)
O ยงัไมไ่ดร้บั พยานเอกสาร (documentary evidence) ไมแ่น่ใจเรื่องความคุม้ครองและโอกาสไลเ่บีย้
O สนิคา้ในตูค้อนเทนเนอรเ์สยีหายทัง้หมด หรอื ความเสียหายที่ซบัซอ้น
O สนิคา้บรรจใุนตูค้อนเทนเนอรพ์รอ้มสง่ออกแตเ่กิดเหตตุูฯ้ถกูกระแทก จ าตอ้งรบีเปิดตรวจแลว้สง่ออกทนัที
O เพ่ือตอ้งการ Survey Report ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการไลเ่บีย้ในอนาคต
O มีการประกนัภยัต่อ (re-insurers) / มีการประกนัภยัรว่ม (co-insurers)
O ผูจ้ดัการสั่ง / นายหนา้ขอใหส้ง่ผูต้รวจสอบ

*อธบิาย*
A Loss Adjuster is an insurance Intermediary Licensed by OIC (Office of Insurance 
Commission, Thailand) and professional link to investigate, manage, quantify, validate 
and deal with losses (whether insured or not) arising from any contingency, on behalf of 
the insured or insurer and report thereon and carry out the work with competence, 
objectivity, and professional integrity by strictly adhering to the code of conduct 
stipulated under the law/regulations.
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*อธบิาย*
Loss Adjuster: ผู้ประเมนิวนิาศภัย <ปกตจิะได้รับการว่าจ้างโดยผู้รับประกันภยัเมือ่มวีินาศภยั>

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นกลาง โดยท าหน้าทีต่รวจสอบ รายงานข้อเทจ็จริง ตักเตอืนมาตราการลด/บรรเทาความเสียหาย 
ประเมนิจ านวน ตรวจปริมาณ ค านวณมูลค่าความเสียหาย และปรับมูลค่าความเสียหายทีเ่รียกร้องน้ันอยู่บนพืน้ฐานของ
ความสมเหตุสมผล ตัวเลขทีถู่กต้องและเป็นธรรม แสดงความคดิเหน็ในความคุ้มครอง เงือ่นไข หรือ ข้อยกเว้นของ
กรมธรรม ์ อาจได้รับมอบหมายใหน้ าเสนอตัวเลขจ านวนเงนิค่าสินไหมทดแทน หรือ อธิบายแนวทางการชดใช้ฯให้แก่ผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามขอบเขตทีไ่ด้รับมอบหมาย นอกจากนี ้จะใหค้ าแนะน าในด้านการลดความเสี่ยงภยัและหรือมาตราการ
ขจัดภยั(loss preventive measures)ทีค่วรกระท าเพือ่หลีกเลี่ยงความเสียหายซ า้ซากในอนาคต

Surveyor: ผู้ตรวจสอบความเสยีหาย(Damage Surveyor/Damaged Cargo Surveyor) ผู้ส ารวจภัย(Risk Surveyor)

<ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลทั่วไปหรือผู้รับประกันภยั โดยไม่จ าเป็นจะต้องมวีินาศภยัเสมอไปกไ็ด้>
ตรวจสอบสินค้าเสียหาย หรือ การส ารวจภยั(risks survey)เพือ่มาตราการขจัดภยั(loss prevention survey) การตรวจสภาพ
สินค้าส่งออก(Condition Survey) การตรวจตราสภาพและน า้หนักสินค้าเทกองในขนถ่าย (Supervision Survey of Bulk 

Cargo) ฯลฯ  ปกตจิะท าหน้าทีค่ล้ายคลึงกับผู้ประเมนิวินาศภยั แต่อาจไม่ต้องแสดงความเหน็ในเร่ืองความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรมแ์ละไม่ต้องมหีน้าเจรจากับผู้มสีิทธิเรียกร้อง เพยีงแต่ท ารายงานใหผู้้ว่าจ้าง(บุคคลทั่วไปหรือผู้รับประกันภยั)
เทา่น้ัน
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การบรรเทาวนิาศภัย
เสียหายคืองานของเรา



4. การร้องขอเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้อง

O เรื่องเรียกร้อง Claimทีไ่ม่มีการเรียกผู้ประเมินวินาศภัยLoss Adjuster เข้าส ารวจสนิค้าเสยีหาย 
(ไม่มกีารเซอรเ์วย)์ No-Survey Claim / Non-surveyed Claim / Fast Track Claim
หรือ ตามนโยบายเฉพาะแต่ละบริษัทรับประกันภยั กรณีมูลค่าสินค้าเสียหาย เช่น ไม่เกนิ 50,000 บาท และ ไม่ม ี 
โอกาสไล่เบีย้ จงึไม่จ าเป็นต้องว่าจ้างผู้ประเมนิวินาศภยัเข้าไปตรวจสอบสินค้าเสียหาย

1. Claim Letter / Claim Note with details of insured cargo and calculation of claim amount

หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แสดงการค านวณจ านวนเงนิทีเ่รียกร้อง
2. Marine Cargo Policy / Insurance Certificate / Open Policy No. / Cover Note No.

กรมธรรมป์ระกันภยัสินค้าขนส่ทางทะเล 
3. Commercial Invoice

ใบก ากับสินค้า แสดงราคาสินค้า
4. Packing List / Weight Certificate

ใบแสดงน ้าหนักสินค้า
5. Bill of Lading / Air Waybill

ใบตราส่ง
6. Others ภาพถ่ายตู้คอนเทนเนอรแ์ละสินค้าเสียหาย และ พยายเอกสารต่างๆ ถ้ามี ใบรับสินค้า รายงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ฯลฯ
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4. การร้องขอเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้อง

O ส าหรับเร่ืองเรียกร้อง Claim ทีม่กีารเรียกผู้ประเมนิวนิาศภัยLoss Adjuster เข้าส ารวจสินค้า
เสยีหาย เป็นตามนโยบายบริษัทรับประกันภัย หรือ ตามประกาศของคปภ.ความเสยีหาย 1 ล้านบาท
ขึน้ไป เช่น กรณีสนิค้าเสยีหายเป็นมูลค่ามากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป หรือ สนิค้าเสยีหายเป็นมูลค่า 
หรือ ต้องการใช้รายงานประเมนิวนิาศภัย Survey Report เพือ่การไล่เบีย้คู่กรณีในอนาคต หรือ การ
เรียกร้องค่าเสยีหายส าหรับสนิค้าบางประเภท หรือ การเรียกร้องทีน่่าสงสัย fraudulent claim ฯลฯ
O ผู้รับประกันภัยควรระมัดระวังในการร้องขอเอกสารให้ครบถ้วนในช่วงแรกทีม่กีารเรียกร้อง 
O ผู้รับประกันภัยอาจท า Document Check List ใช้เพือ่การตรวจสอบเอกสารทีต่้องการ
O พงึร้องขอเฉพาะเอกสารทีจ่ าเป็นต้องใช้การพจิารณาสนิไหมทดแทน เช่น สนิค้าเสยีหายเป็นกระจก 
ซึง่แตกเสยีหายเป็นเศษกระจก ไม่จ าเป็นต้องขอ Q.C. report

* ชนิดของเอกสารส าหรับลักษณะความเสียหาย แหล่งทีม่าของเอกสาร จะกล่าวโดยละเอยีดในหัวข้อ 8. เอกสารต่างๆในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน
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5. การปรับเปลีย่นตัวเลข เงนิส ารองค่าสนิไหมทดแทน
O จ านวนเงนิเรียกร้องจากคร้ังแรก ต่อมาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ดังน้ัน ทุกคร้ังทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตัวลข  จ านวนเงนิส ารองค่าสนิไหมทดแทนจะต้องถูกปรับเปลีย่นด้วยทุกคร้ังเช่นกัน
O โดยเฉพาะ จ านวนเงนิเรียกร้องทีม่มูีลค่าสูง การไม่ปรับเปลีย่นตัวเลขย่อมกระทบผลประกอบการ
ของบริษัท

6. การตรวจสอบเร่ืองเรียกร้องทีค่งค้าง ควรกระท าทุกเดอืน โดยอาจจะ
ยดึหลักเกณฑก์ารตรวจสอบเฉพาะ
➢ Large Claim Amount, over THB.500,000

➢ Long Outstanding Claims, exceeding 3-months

➢ Lack of response, exceeding 1-months

➢ Problematic Claims
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7. การพจิารณาเงือ่นไขความคุ้มครอง
O เงือ่นไขการประกันภัย : Institute Cargo Clauses (A) หรือ (B) หรือ (C) version 1982 or 2009
O  ตรวจการหักความรับผิด เช่น Loss in excess of 0.5% on Amount Insured / Shortage in 

weight in excess of 1% on the whole B/L Quantity / against total insured weight   

O ตรวจ รายละเอยีดทีเ่อาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม ์

8. อ านาจอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าสนิไหมทดแทน
O ผู้มอี านาจในการอนุมัตกิารจ่าย

O ผู้มอี านาจอนุมัตกิารไล่เบีย้ต่อคู่กรณี หรือ ต่อผู้มคีวามรับผิด

O ผู้มอี านาจอนุมัตกิารด าเนินคด ีการฟ้องร้อง การแต่งตัง้ทนาย

O ผู้มอี านาจอนุมัตใินการปิดเร่ือง ปิดแฟ้ม
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I. Claim Settlement
1. การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
2. การตัง้ตัวเลขประเมินมูลค่าความเสียหาย
3. การส่งผู้ประเมินวนิาศภยั เข้าตรวจสอบ
4. การร้องขอเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้อง
5. การปรับเปล่ียนตัวเลข เงนิส ารองค่าสินไหมทดแทน
6. การตรวจสอบเร่ืองเรียกร้องทีค่งค้าง
7. การพจิารณาเงือ่นไขความคุ้มครอง
8. อ านาจอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน

5. การจัดการควบคุม เร่ืองเรียกร้องภายในองค์กร

II. Salvage Recovery
9.  เร่งด่วนจัดการซากสินค้าอันตราย ซากสินค้าสดหรืออาหาร
10. การขายซากสินค้าเส่ือมสภาพทีถู่กควบคุม เส่ียงผิดกฏหมาย
11. เศษซากปรักหักพังไม่มีมูลค่า ซากมูลค่าเล็กน้อยไม่คุ้มค่าการ
จัดการ
12. ข้อควรระวังในการขายซากทีม่ีตรา แบรนด ์ยีห่้อ 
13. ข้อสังเกตุในการจัดการซาก

III. Subrogated Claim Recovery  
14. กระบวนการต่างๆเสร็จแล้ว  จะปิดหรือท าเร่ืองต่อใน
การไล่เบีย้
15. การใช้บริการ Claim Recovery Agents

16. การฟ้องร้อง หรือ อนุญาโตตุลาการ

IV. Loss Prevention & Risk Improvement 
17. ศึกษาว่าคุ้มค่าในการใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเร่ืองนี้
18. ใช้ผู้ช านาญการ วศิวกร หรือ ผู้ส ารวจภยัทีม่ีประสบการณแ์ละความรู้โดยเฉพาะ



9. เร่งด่วนจัดการซากสนิค้าอันตราย ซากสนิค้าสดหรืออาหาร
O ผู้รับประกันภัยต้องรีบแจ้งผู้มสีทิธิเรียกร้องโดยทันทเีป็นลายลักษณอั์กษรว่าตนขอสละสิทธิในซาก
ทรัพยเ์หล่านีโ้ดยทันท ี(ทัง้ก่อนการชดใช้ฯและหลังการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน)
O สนิค้าอันตราย Dangerous Goods คอื สนิค้าทีส่ามารสร้างความเสยีหายต่อร่างกาย ชวีติ
ทรัพยส์นิ และสิง่แวดล้อม ซึง่ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสม และต้องมกีารแสดงสถานะสภาพ
ความเป็นวัตถุอันตรายประเภทใดให้ทราบในระหว่างการขนส่งเพือ่มาตราการในการจัดเกบ็ การ
ควบคุม การน าเข้าสนิค้าอันตรายในแต่ละประเทศ
O ประเภทสินค้าอันตรายน้ัน ก าหนดโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาต ิ
United Nation Model Regulations :  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
•ประเภทที ่1 วัตถุระเบดิ 
•ประเภทที ่2 กะาซ
•ประเภทที ่3 ของเหลวไวไฟ
•ประเภทที ่4 ของแข็งไวไฟ
•ประเภทที ่5 วัตถุออกซไิดซแ์ละวัตถุอินทรียเ์ปอรอ์อกไซด์
•ประเภทที ่6 วัตถุมีพษิและวัตถุตดิเชือ้
•ประเภทที ่7 วัตถุกัมมันตรังสี
•ประเภทที ่8 วัตถุกัดกร่อน

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง  II. Salvage Recovery



9. เร่งด่วนจัดการซากสนิค้าอันตราย ซากสนิค้าสดหรืออาหาร
O พระราชบัญญัตวัิตถุอันตราย พ.ศ.2535)
มาตรา  4 ในพระราชบัญญัตนีิ ้วัตถุอันตราย หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี ้

(1) วัตถุระเบดิได้ 
(2) วัตถุไวไฟ 
(3) วัตถุออกซไิดซแ์ละวัตถุเปอรอ์อกไซด ์
(4) วัตถุมีพษิ 
(5) วัตถุทีท่ าใหเ้กดิโรค 
(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุทีก่่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกร่อน 
(9) วัตถุทีก่่อใหเ้กดิการระคายเคือง 
(10) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑห์รือสิ่งอื่นใด ทีอ่าจท าใหเ้กดิอันตรายแก่บุคคล สัตว ์พชื ทรัพย ์หรือสิ่งแวดล้อม

"ผลิต" หมายความว่า ท า เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือ รวมบรรจุ  
"น าเข้า" หมายความว่า น าหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าผ่าน 
"ส่งออก" หมายความว่า ส่งหรือด าเนินการเพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
"ขาย" หมายความถงึ การจ าหน่าย จ่ายหรือแจกเพือ่ประโยชนท์างการค้าและใหห้มายความรวมถงึการมีไว้เพือ่ขายด้วย  
"มีไว้ในครอบครอง" หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพือ่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพือ่ขาย เพือ่ขนส่ง เพือ่ใช้   หรือเพือ่ประการอื่น
ใดและรวมถงึการทิง้อยู่ หรือปรากฏอยู่ในบริเวณทีอ่ยู่ในความครอบครองด้วย 
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9. เร่งด่วนจัดการซากสนิค้าอันตราย ซากสนิค้าสดหรืออาหาร

O พระราชบัญญัตวัิตถุอันตราย พ.ศ.2535
มาตรา 63 ผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ ผูข้นส่ง หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายตอ้งรับผดิชอบเพื่อการเสียหายอนัเกิดแต่วตัถุอนัตรายท่ี
อยูใ่นความครอบครองของตน เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวสิยัหรือเกิดเพราะความผดิของผูต้อ้งเสียหาย
นั้นเอง
มาตรา 64 ผูข้ายหรือผูส่้งมอบวตัถุอนัตรายใหก้บับุคคลใด ตอ้งรับผดิชอบเพื่อการเสียหาย ของบุคคลดงักล่าวอนัเกิดแต่วตัถุอนัตราย
นั้น เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุ สุดวสิยัหรือเกิดเพราะความผดิของผูต้อ้งเสียหายนั้นเอง
มาตรา 65 นายจา้ง ตวัการ ผูว้า่จา้ง หรือเจา้ของกิจการตอ้งร่วมรับผดิในผลแห่งละเมิดท่ี บุคคลตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ได้
กระท า ไปในการท างานใหแ้ก่ตน แต่ชอบท่ีจะไดช้ดใชจ้ากบุคคลดงักล่าว เวน้แต่ตนจะมีส่วนผดิในการสัง่ใหท้  า การเลือกหาตวั
บุคคล การควบคุม หรือการอ่ืน อนัมีผลโดยตรงใหเ้กิดการละเมิดข้ึนนั้น
มาตรา 66 ผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ ผูข้ายส่ง ผูข้ายปลีก คนกลาง และผูมี้ส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผูผ้ลิตจนถึงผูท่ี้รับผดิชอบ
ขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ตอ้งร่วมรับผดิในผลแห่งการละเมิดดว้ย

O ซากสินค้าสด หรือ อาหาร ด าเนินการขายซากได้เป็นการลดเกรดสินค้า หรือ สภาพสินค้าสดเร่ิมบดูเสียไม่เหมาะ
น ามาใช้บริโภคกรี็บด าเนินการขายซากเป็นอาหารสัตวโ์ดยด่วย ก่อนจะเน่าเสียและหมดมูลค่า
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10. การขายซากสนิค้าเสือ่มสภาพทีถู่กควบคุม เสีย่งผิดกฏหมาย
O ซากสนิค้าปุ๋ยเคมเีปียกน า้ คอื สนิค้าปุ๋ยเคมเีสือ่มสภาพตามกฎหมาย ปกตปุ๋ิยเคมนี าเข้าในลักษณะ
เทกอง ถา้น าปุ๋ ยท่ีเสียหายหรอืเสื่อมสภาพมาประมลูขาย อาจถกูกลา่วหาวา่เป็นปุ๋ ยปลอมดว้ย เน่ืองจากไมมี่
หลกัฐานย่ีหอ้  โดยจะมีความผิดทัง้ผูป้ระเมินวินาศภยั ผูร้บัประกนัภยั และผูซื้อ้ซากปุ๋ ยเสื่อมสภาพที่มิไดร้บั
ใบอนญุาตขายปุ๋ ย
ประเภทของใบอนญุาต  มาตรา 16 :  ขอ้ 4. ตอ้งมีใบอนญุาตขายปุ๋ ย
• พระราชบญัญตัิปุ๋ ย(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 : มาตรา 30 หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิตเพ่ือการคา้ ขาย หรือน าเขา้ปุ๋ ย 

ดงัตอ่ไปนี ้ ขอ้ (1) ปุ๋ ยปลอม  และหรือ ขอ้ (3) ปุ๋ ยเคมีเสื่อมคณุภาพ
• มาตรา 64 ผูใ้ดขายหรอืน าเขา้ปุ๋ ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา 30 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สามปีถงึสบิปี 

และปรบัตัง้แตห่นึ่งแสนสองหม่ืนบาทถงึสี่แสนบาท
ถา้ผูก้ระท าการตามวรรคหนึ่งกระท าโดยไมรู่ว้า่เป็นปุ๋ ยเคมีปลอม ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แตแ่ปดพนับาท   ถงึ 
แปดหม่ืนบาท
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11. ซากไม่มมูีลค่า ซากมูลค่าเลก็น้อยไม่คุ้มค่าการจัดการ
O ซากสินคา้เหลา่นี ้เสียเวลาในการจดัการเรื่อง รบีตดัสนิใจใหเ้รว็ท่ีสดุ
12. การท าลายซากสนิค้าและการขายซากทีม่ตีรา แบรนด ์ยีห่้อ
O ซากสนิคา้ที่มีตรา แบรนด ์ย่ีหอ้ ถา้ตอ้งท าลาย ควรท าลายใหเ้ป็นเศษซากเศษเลก็เศษนอ้ย(ถา้ท าได)้ ทัง้นีเ้พ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหา การแอบน าไปประกอบเป็นสินคา้(พรอ้มใชง้าน)ในภายหลงั
O ผูร้บัประกนัภยัจะยอมการท าลายซาก ยอ่มขึน้อยูก่บั เง่ือนไขพิเศษใหท้  าลายซากได ้หลงัจากการท าลายเศษซากยอ่ม
กลายสภาพเป็นเศษยอ่ย ถา้เป็นเศษท่ีพอมีมลูค่าและน าไปขาย ซึง่ผูร้บัประกนัภยัอาจจะไดร้บัเงินคา่เศษซากเหลา่นัน้
หรอืยอ่มเป็นไปตามเง่ือนไขพิเศษท่ีระบไุวต้ามกรมธรรม์
13. ข้อสังเกตุในการจัดการซาก
O การฮัว้ประมลู (ฮัว้ :围 ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว : Collusion) สมรูร้ว่มคิด  ผูร้บัประกนัภยัอาจตัง้ราคากลางท่ีเหมาะสม ถา้
ไมถ่งึราคากลาง อาจพิจารณาจดัประมลูใหม่
O การท าลายซากที่ตรา แบรนด ์ย่ีหอ้ โดยท าลายแคบ่างสว่น ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนการท าลาย
O การโกงน า้หนกัสนิคา้ ซากสนิคา้บรรจถุงุ (Bagged Cargo) ซากสินคา้เทกอง (Bulk Cargo)

O รบัเช็คคา่ซากเทา่กบัรบัเศษกระดาษหนึ่งใบ ใชว้ิธีการโอนเงิน/ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเช็คกบัธนาคารถา้มลูค่าซากสงู
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I. Claim Settlement
1. การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
2. การตัง้ตัวเลขประเมินมูลค่าความเสียหาย
3. การส่งผู้ประเมินวนิาศภยั เข้าตรวจสอบ
4. การร้องขอเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้อง
5. การปรับเปล่ียนตัวเลข เงนิส ารองค่าสินไหมทดแทน
6. การตรวจสอบเร่ืองเรียกร้องทีค่งค้าง
7. การพจิารณาเงือ่นไขความคุ้มครอง
8. อ านาจอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน

5. การจัดการควบคุม เร่ืองเรียกร้องภายในองค์กร

II. Salvage Recovery
9.  เร่งด่วนจัดการซากสินค้าอันตราย ซากสินค้าสดหรืออาหาร
10. การขายซากสินค้าเส่ือมสภาพทีถู่กควบคุม เส่ียงผิดกฏหมาย
11. เศษซากปรักหักพังไม่มีมูลค่า ซากมูลค่าเล็กน้อยไม่คุ้มค่าการ
จัดการ
12. ข้อควรระวังในการขายซากทีม่ีตรา แบรนด ์ยีห่้อ 
13. ข้อสังเกตุในการจัดการซาก

III. Subrogated Claim Recovery  
14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี
15. การใช้บริการ Subrogated Claim Recovery Agents

16. การฟ้องร้อง หรือ อนุญาโตตุลาการ

IV. Loss Prevention & Risk Improvement 
17. ศึกษาว่าคุ้มค่าในการใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเร่ืองนี้
18. ใช้ผู้ช านาญการ วศิวกร หรือ ผู้ส ารวจภยัทีม่ีประสบการณแ์ละความรู้โดยเฉพาะ



14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี     

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery_version I..docx

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery_version I..docx


14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี     

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Check List  for Pot ent ialit y of Subrogat ed Claim Recovery 

 

 

               

…………………………………………………………..                                                        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                 LOADING                                                         DISCHARGING                                                                       FINAL DESTINATION 

EX-WORK    CY/CY              PORT         VESSEL                     VESSEL      PORT    CY/CY                                                 CY/CY            AS NAMED IN POLICY 

 

 

     CFS/CFS                          CONTAINER                                                                  CONTAINER                                                     CXf           CFS/CFS 

  

                                          CARGO STUFFING                                                         CARGO UNSTUFFING  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

 

CY/CY                       CFS/CFS                                    CFS/CFS                                          CFS/CFS              CY/CY 

E.I.R            CONTAINER TALLY SHEET        CONTAINER TALLY SHEET                DELIVERY ORDER / RECEIPT OF CARGO 



14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี     

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

By Sea: CY/CY: 1) E.I.R - Ex-Work  2) E.I.R at final destination 3) Delivery Order/Receipt 
of Cargo 4) Photos of Damaged Cargo and any Damage of Container

By Sea: CFS/CFS :  1) Container Tally Sheet at Loading Port  2) Container Tally Sheet at 
Discharging Port  or 3) Wharf Survey Note  3) Delivery Order/Receipt of Cargo  4) Photos 
of Damaged Cargo and any Damage of Container

By Air: 1) DMC or Irregularity Report  2) ) Delivery Order/Receipt of Cargo 3) Photos of 
Damaged Cargo and any Damage of Container

Prescription:  1) Port/Terminal/WH: 6-months  2) MTO / Combined Transport B/L: 9-months 

3) Others ….12….months

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery



14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี     

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery

STRONG POINT:

O คู่กรณีเป็นรูปบริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน ทุนจดทะเบยีน............................บาท    O คู่กรณีมีประกันภยัความรับผิด/ผู้รับ
ประกันภยั

O ปัจจุบันยังมีอายุความ แต่จะสิน้อายุความ วันที.่............................O 6-เดอืน   O 9-เดอืน    O 12-เดอืน    O 2-ปี   

O Wharf Survey Note หรือ DMC เอกสารแสดงความเสียหาย ระบุหบีห่อเสียหาย จ านวนสินค้าเสียหายและสภาพเสียหาย
ชัดเจน

O มี E.I.R ระบุสภาพตู้คอนเทนเนอรร่ั์ว ร่องรอยช ารุด O ทีต้่นทาง O ทีป่ลายทาง

O พยานเอกสาร เอกสารแสดงความเสียหายอืน่ทีม่ี.........................................................................................................................

O มีการส่ง ผู้ประเมินวนิาศภยั / surveyor เข้าตรวจสอบ มีออก Survey Report

O มีการส่ง ผู้ประเมินวนิาศภยั / surveyor เข้าตรวจสินค้าเสียหาย ณ คลังสินค้าท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน มีหลักฐานภาพถ่าย
สินค้าเสียหาย

O ไดจ้่ายเงนิชดใช้สินไหมทดแทนไปเรียบร้อย โดยมีการประมูลซากและได้รับค่าซากไปแล้ว



14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี     

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery

WEAK POINT:

O คู่กรณีเป็น...................................................................................................................................................................................

O สิน้สดุอายคุวามไปแลว้ เมื่อวนัที่........................................................................ O 6-เดือน   O 9-เดือน    O 12-เดือน    O 2-ปี   

O Wharf Survey Note หรอื DMC ระบหีุบห่อเสียหาย แต่ไมแ่สดงจ านวนสนิคา้เสียหาย เน่ืองจากมไิดเ้ปิดหีบห่อตรวจสอบ

O ไมม่ี Wharf Survey Note  O ไมม่ี / ไมไ่ดร้บั E.I.R O มี E.I.R แต่ระบสุภาพตูค้อนเทนเนอรป์กตไิมม่ีรอ่งรอยเสียหาย

O ไมม่ีพยานเอกสารอ่ืนใด  ไมม่ีการบนัทกึความผิดปกติ/ไมม่ีหมายเหตใุนเอกสารรบัสนิคา้  

O มี Brand Clause จงึไมม่ีการหกัค่าซาก   O มี Deferred Unpacking Clause พบสนิคา้เสียหายหลงัจากรบัสนิคา้ไปแลว้............วนั

O ไมม่ี Survey Report ไมม่ีการสง่ ผูป้ระเมนิวินาศภยั เขา้ตรวจสอบ 
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5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery

ENFORCEMENT: 

O ใชบ้งัคบั ป.พ.พ ละเมดิ  O ใชบ้งัคบัตามพ.ร.บ O ทางทะเล O ทางอากาศ  O ขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  O ทางถนนระหว่างประเทศ

O วงเงินจ ากดัความรบัผิดตาม พ.ร.บ  O ทางทะเล O ทางอากาศ  O ขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  O ทางถนนระหว่างประเทศ

จะไดช้ดใช.้...SDR............................................................................................................................................................................บาท

การค านวณ   O ตามน า้หนกั        O ตามหน่วยการขนสง่/หีบห่อ   .

คาดว่าจะไดร้บัเงินเพียง   ..................................................................................................................................................บาท
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5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Check List for Potentiality of Subrogated Claim Recovery

PERCEPTION:

O เสนอปิดแฟม้เรื่องเรยีกรอ้ง Claim File to be closed จากเหตผุลท่ีระบไุวข้า้งตน้และ.........................................................................

O ใหฝ่้ายสนิไหมด าเนินการไลเ่บีย้   O สง่ใหฝ่้ายกฏหมายด าเนินการไลเ่บีย้/ฟอ้งรอ้งต่อไป

O สง่เรื่องให ้ตวัแทนต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการไลเ่บีย้ แต่ยงัไมใ่หฟ้อ้งรอ้ง

ช่ือตวัแทนที่มอบหมายให ้ O W.E. Cox & Recoveries  O Dolphin Claims Services (Singapore) Pte Ltd. O Clyde & Co LL O W.K. Webster

O มอบหมายใหส้  านกังานทนายความอิสระ ด าเนินการไลเ่บีย้ แต่ยงัไมใ่หฟ้อ้งรอ้ง  O ทนายสกิุจ เจรญิสขุ  O ทนายระวี เมฆวิชยั Chandler MHM

LEGAL ACTION:

O In Thailand O Country........................................................................................................................................................

Name of Law Office O....................................................................................................................................................................

O The Central Intellectual Property and International Trade Court O The Civil Court 

O การเตรยีมเอกสารฟอ้งรอ้งตอ้งกระท าใหเ้รยีบรอ้ย ภายในวนัที่............................................................................................................



14. การใช้บริการ Subrogated Claim Recovery Agents

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

Identify 
any 
potential 
claim 
recovery

Undertaking 
the recovery
on behalf of 
Cargo Insurer
by specialists
& negotiators

Any Offer and 
Counter-Offer of 
Packing 
Limitation !!!
Proposal to 
Cargo Insurer

Successful 
Recovery  !!!
Report & 
Remittance 
to Cargo 
Insurer



15. การฟ้องร้อง หรือ อนุญาโตตุลาการ

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง III. Subrogated Claim Recovery

การด าเนินการฟ้องร้อง
1.  ศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ผู้รับประกันภยัต้องเลือกส านักงานทนายทีม่คีวามเชี่ยวชาญด้าน maritime law/logistics โดยเฉพาะการกักเรือ

2.  ศาลแพง่

ผู้รับประกันภยัอาจไม่จ าเป็นต้องคัดเลือกทนายทีม่คีวามรู้ความเชี่ยวเฉพาะด้านเหมอืนการฟ้องร้องในศาลทรัพยส์ินฯ

3. ศาลในต่างประเทศ

ปกตผู้ิรับประกันภยัจะเลือกบริษัททนายต่างประเทศตัง้แต่เร่ิมต้นใหด้ าเนินการ

อนุญาโตตุลาการ
- ส าหรับอนุญาโตตุลาการของเรา อาจจะเหมาะสมกับคดแีพ่งมากกว่าโดยเฉพาะด้านข้อพพิาทจากอุบัตเิหตุหรือเร่ืองเรียกร้องจากการ
ประกันภยัรถยนตแ์ละความรับผิดทีเ่กี่ยวข้อง
- ระบบยืน่ข้อเสนอข้อพพิาทอเิล็กทรอนิกส ์ e Arbitration  ผ่านทางสมาคมประกันวนิาศภยัไทย
- ขัน้ตอนต่างๆในการด าเนินการยืน่ข้อพพิาทในอนุญาโตตุลาการ ปกตกิระท าโดยทนายของผู้รับประกันภยั



I. Claim Settlement
1. การรับเร่ืองและการบันทกึเร่ืองเรียกร้อง
2. การตัง้ตัวเลขประเมินมูลค่าความเสียหาย
3. การส่งผู้ประเมินวนิาศภยั เข้าตรวจสอบ
4. การร้องขอเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้อง
5. การปรับเปล่ียนตัวเลข เงนิส ารองค่าสินไหมทดแทน
6. การตรวจสอบเร่ืองเรียกร้องทีค่งค้าง
7. การพจิารณาเงือ่นไขความคุ้มครอง
8. อ านาจอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน

5. การจัดการควบคุม เร่ืองเรียกร้องภายในองค์กร

II. Salvage Recovery
9.  เร่งด่วนจัดการซากสินค้าอันตราย ซากสินค้าสดหรืออาหาร
10. การขายซากสินค้าเส่ือมสภาพทีถู่กควบคุม เส่ียงผิดกฏหมาย
11. เศษซากปรักหักพังไม่มีมูลค่า ซากมูลค่าเล็กน้อยไม่คุ้มค่าการ
จัดการ
12. ข้อควรระวังในการขายซากทีม่ีตรา แบรนด ์ยีห่้อ 
13. ข้อสังเกตุในการจัดการซาก

III. Subrogated Claim Recovery  
14. พจิารณาโอกาสในการท าเร่ืองไล่เบีย้เรียกร้องคู่กรณี
15. การใช้บริการ Subrogated Claim Recovery Agents

16. การฟ้องร้อง หรือ อนุญาโตตุลาการ

IV. Loss Prevention & Risk Improvement 
17. ศึกษาว่าคุ้มค่าในการใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเร่ืองนี้
18. ใช้ผู้ช านาญการ วศิวกร หรือ ผู้ส ารวจภยัทีม่ีประสบการณแ์ละความรู้โดยเฉพาะ



17. ศกึษาว่าคุ้มค่าในการใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเร่ืองนี้
• เพือ่ลด Loss Ratio ของผู้รับประกันภัย
• เพือ่ลดเร่ืองเรียกร้องโดยผู้เอาประกันภยั อัตราเบีย้ประกันภัยไม่สูงขึน้ 
• เพือ่ผู้เอาประกันภัยได้รับสนิค้าในสภาพปกติ

18. ใช้ผู้ช านาญการ วศิวกร หรือ ผู้ส ารวจภัยทีม่ปีระสบการณแ์ละความรู้โดยเฉพาะ
• ควรจ้างบริษัทและเจ้าหน้าที ่ทีม่ปีระสบการณก์ารท างานด้านนีเ้ฉพาะประเภทของสนิค้า

5. การจัดการควบคุมเร่ืองเรียกร้อง IV. Loss Prevention and Risks Improvement 



6. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
(ระยะเวลาและตามประกาศของคปภ.)



ประกาศ 1 : 2549
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั(คปภ.) เม่ือ ๒๗ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙  
เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และ ระยะเวลาทีถ่อืว่า การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือ ประวิงการคนืเบีย้ประกันภยั ของ บริษัทประกันวินาศภยั 
ขอ้ ๑. ยกเลกิประกาศเดมิ ซึง่ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2548
ขอ้ ๒. ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ีถดัจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป

6. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(คปภ.) 



ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เมือ่ 27 กันยายน พ.ศ.2549  

เร่ือง หลักเกณฑ ์วธีิการ และ ระยะเวลาทีถ่อืว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน หรือ ประวงิ
การคนืเบีย้ประกันภัย ของ บริษัทประกันวนิาศภัย 

ข้อ ๓. การกระท า หรอื การปฏิบตัิใด ๆ ของบรษัิท หากเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ ระยะเวลา ข้อหน่ึงข้อใด 
ดังต่อไปนี ้ใหถ้ือว่า บริษัทประกันวินาศภยัประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรอื ประวิงการคืนเบีย้

ประกนัภยั ท่ีตอ้งจ่าย หรอื คืนแก่ผูเ้อาประกนัภยั หรอื ผูร้บัผลประโยขน ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรอื คืนโดยไม่สจุรติ

(๑) ในกรณีเกิดความเสียหายท่ีไดร้บัความคุม้ครองตามสญัญาประกนัภยัและคู่กรณี สามารถตกลงราคาความเสียหาย เพ่ือการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยัแก่กนัแลว้ บรษัิทไมอ่อกหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิท 

ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นตวัเงินบรษัิทไม่ระบุจาํนวนเงนิ หรอื ไม่กาํหนดวันรับเงนิทีแ่น่นอน หรอื กาํหนดวันรับเงนิ
เกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันทีคู่่กรณีได้ตกลงกัน

ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นอย่างอืน่ บรษัิทไม่ระบไุวใ้หช้ดัเจนวา่เลือกกระท าการโดยวิธีใด ณ สถานท่ีแห่งใด ใช้
ระยะเวลาด าเนินการเท่าใด หรอืระบรุะยะเวลาด าเนินการท่ีเกินกว่าสิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีคูก่รณีไดต้กลงกัน เวน้แตจ่ะมีเหตอุนัควร
และไดร้บัความยินยอมจากคูก่รณี

6. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(คปภ.) 



ประกาศของ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ ์วธีิการและระยะเวลาทีถ่อืว่า การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือ ประวงิการคนืเบีย้ประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย 27 กันยายน พ.ศ. 2549

สรุป : ผู้รับประกันภัยกระท าการดังต่อไปนี ้ย่อมถอืว่าเป็นการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

วธิีการและระยะเวลา ของ คปภ. ซึง่ไม่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย
1. หลักฐานตกลงการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ต้องออกเป็นหนังสอื ให้ผู้มสีทิธิเรียกร้อง
2. หนังสอืตกลงการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ต้องมีลงลายมอืชือ่ผู้มอี านาจกระท าการแทนบริษัทของผู้รับ
ประกันภัย

3. ในหนังสอืตกลงการชดใช้ฯ ต้องระบุจ านวนเงนิ ทีจ่ะชดใช้อย่างชัดเจน   ให้ผู้มสีทิธิเรียกร้องรับทราบ
4. ในหนังสอืตกลงการชดใช้ฯ ต้องก าหนดวันรับเงนิ “วันเดอืนปี” ทีจ่ะได้รับเงนิอย่างแน่นอน ให้ผู้มสีทิธิเรียกร้อง
รับทราบ
5. ในหนังสอืตกลงการชดใช้ฯ ต้องก าหนดวันรับเงนิ แต่ห้ามเกนิ 15 วัน*** โดยนับจากวันทีท่ีผู้่มสีิทธิเรียกร้องได้
ตกลงกับผู้รับประกันภัย        < ***หมายเหตุ: คปภ.ก าหนดว่า 15 วันโดยนับรวมวันหยุดทุกประเภทด้วย >

6. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(คปภ.) 



ประกาศของ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ ์วธีิการและระยะเวลาทีถ่อืว่า การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หรือ ประวงิการคนืเบีย้ประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย 27 กันยายน พ.ศ. 2549
สรุป : ผู้รับประกันภัยกระท าการดังต่อไปนี ้ย่อมถอืว่าเป็นการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

วธิีการและระยะเวลา ของ คปภ. ซึง่ไม่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย
6. ถ้ามกีารตกลงชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เป็นการซ่อม เปลีย่น ทดแทน  หรืออย่างอืน่ใด แต่มใิช่ชดใช้เป็นเงนิ   

ในหนังสือซึง่เป็นหลักฐานแสดงการชดใช้ฯ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า 
6.1 การชดใช้ค่าเสยีหายด้วยวธีิอืน่ใด การซ่อม การเปลีย่น การทดแทน 
6.2 การซ่อม การเปลีย่น การทดแทน จะกระท าที/่โดย อู่ซ่อม โรงซ่อม หรือ ณ สถานทีใ่ด
6.3 การซ่อม การเปลีย่น การทดแทน การด าเนินการใด ๆ น้ัน ต้องแล้วเสร็จภายใน กี ่วัน แต่ห้ามเกนิ 15 วัน***
6.4 ถ้ามเีหตุจ าเป็น การด าเนินการใด ๆ น้ันจะแล้วเสร็จเกนิ 15 วัน ต้องก าหนดระยะเวลา(จ านวนวัน)ทีแ่ล้วเสร็จ
ให้ชัดเจน นับจากวันทีท่ีผู้่มสีทิธิเรียกร้องได้ตกลงกับผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัยจะต้องมเีหตุผลอันสมควร ( เช่น อะไหล่ต้องน าเข้า ฯลฯ)  และ ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้มสีทิธิ
เรียกร้องก่อน (ขอแนะน าว่า: ความยนิยอมเป็นลายลักษณอั์กษรโดยผู้มสีทิธิเรียกร้อง)

6. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(คปภ.) 



ประกาศ 2 : 2559
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เร่ือง หลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขในการชดใช้
เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของบริษัทประกนัวนิาศภยั พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๘ เมือ่บริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือ มกีารเรียกร้องใหช้ดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั ใหบ้ริษัทด าเนินการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) บันทกึข้อมูลการรับแจ้งเหตุ หรือการเรียกร้อง โดยเช่ือมโยงขอ้มลูดงักลา่ว ไปบนัทกึรายการ ในสมดุทะเบียนคา่สินไหมทดแทนท่ี
เก่ียวขอ้ง และสมดุบญัชีของบรษัิท ภายในเจด็วันนับแต่วันได้รับข้อมูลดังกล่าว พรอ้มทัง้ออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย 
และประมาณการคา่สินไหมทดแทนเบือ้งตน้

ทัง้นี ้
(ก) กรณีทีต่้องมกีารส ารวจภยั ใหบ้รษัิทแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสง่เจา้หนา้ท่ีไปส ารวจภยั ณ ที่เกิดเหต ุหรอื สถานท่ีที่ผูเ้อาประกนัภยันดั
หมาย และออกเอกสารการรบัแจง้เหตหุรอืใบตรวจสอบรายการความเสียหายใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน ์หรอืผูม้ีสิทธิเรยีกรอ้งตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แตก่รณี ไวเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือใหน้ ามาติดตอ่กบับรษัิทหรอืด าเนินการอื่นที่เก่ียวขอ้งต่อไป
(ข) กรณีทีไ่ม่ต้องมกีารส ารวจภยั ใหบ้รษัิทแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชนห์รอืผูม้ีสิทธิเรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แตก่รณี 
ทราบถงึเอกสารหลกัฐานทัง้หมดท่ีตอ้งใชป้ระกอบการเรยีกรอ้ง ช่องทางการติดตอ่กบับรษัิท และระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาและชดใชเ้งินหรอื
คา่สินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั
ในกรณีทีม่กีารเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบือ้งต้น ต้องมกีารบันทกึทุกคร้ังและสามารถตรวจสอบสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงLoss Reserve of Indemnity

4. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คปภ.)



ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั เร่ือง หลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขใน
การชดใช้เงนิหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๘ เมือ่บริษัทไดรั้บแจง้เหตุ หรือ มีการเรียกร้องใหช้ดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั 
ใหบ้ริษัทด าเนินการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี้

(๒) จดัใหม้กีระบวนการในการพจิารณาความเสยีหาย การประเมนิความเสยีหาย การทดสอบ ทีจ่ าเป็นตา่ง ๆ 
เพือ่ใหก้ารตมูีลค่ามคีวามเทีย่งตรงน่าเชือ่ถอื ตลอดจนสื่อสารเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนักบั ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บั
ประโยชน ์หรอืผูม้ีสิทธิเรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี ที่จะท าให ้กระบวนการชดใชเ้งิน หรอืคา่สินไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยัเป็นที่ยอมรบัและลดการโตแ้ยง้จาก ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
(๓) ด าเนินการพจิารณาและชดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในระยะเวลาที่
บรษัิทก าหนด ทัง้นี ้ไม่เกนิระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาประกันภยั หรือที ่กฎหมายก าหนด และแจง้ผลการ
พจิารณาใหแ้ก่ ผู้เอาประกันภยั ผู้รับประโยชน ์หรือผู้มสีทิธิเรียกร้อง ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาขา้งตน้ 
(๔) บนัทกึผลการพิจารณาและการอนมุตัิการชดใชเ้งิน หรอืคา่สินไหมทดแทนตามสญัญา ประกนัภยัในระบบงาน หรอื
ระบบขอ้มลูโดยเรว็ 

4. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คปภ.)



ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั เร่ือง หลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขใน
การชดใช้เงนิหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๘ เมือ่บริษัทไดรั้บแจง้เหตุ หรือ มีการเรียกร้องใหช้ดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั 
ใหบ้ริษัทด าเนินการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี้

(๕) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัตาม (๓) แลว้ ใหบ้ริษัทจัดให้มี
กระบวนการตดิตามให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน ์หรือผู้มสีทิธิเรียกร้อง ตามกรมธรรมป์ระกันภัย 
แล้วแต่กรณี มารับเงนิ หรอืค่าสินไหมทดแทนดงักลา่ว ในระหวา่งท่ีสิทธิ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ยังไม่ขาดอายุความ ในกรณีท่ีบรษัิทไดช้ดใชเ้งิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัเป็นเช็ค และผูเ้อา
ประกนัภยั ผูร้บัประโยชน ์หรอืผูมี้สิทธิเรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเกบ็เงนิ
จากธนาคาร จนเลยระยะเวลาทีจ่ะเรียกเกบ็เงนิจากธนาคารได้ ให้ถอืว่าเป็นค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่าย 
และบริษัท ต้องด าเนินกระบวนการตดิตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรค
หน่ึง

4. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คปภ.)



ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั เร่ือง หลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขใน
การชดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๘ เมือ่บริษัทไดรั้บแจง้เหตุ หรือ มีการเรียกร้องใหช้ดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั 
ใหบ้ริษัทด าเนินการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี้
(๖) ในกรณีทีบ่ริษัทปฏเิสธการชดใช้เงนิ หรอืคา่สินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั หรอืไมส่ามารถตกลงก าหนด
จ านวนเงิน หรอืคา่สินไหมทดแทนได ้ใหบ้ริษัทแจง้แก่ผู้เอาประกันภยั ผูร้บัประโยชน ์หรอืผูม้ีสิทธิเรยีกรอ้งตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นหนังสือ โดยระบุ ข้อเทจ็จริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมาย
หรือเงือ่นไขตามกรมธรรมป์ระกันภยั หรือชีแ้จงเหตุทีไ่ม่อาจชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามจ านวนทีเ่รียกร้องได ้
ทัง้นี ้ในหนงัสือที่แจง้ใหร้ะบชุ่องทาง และวธีิการตดิตอ่บริษัทในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน ์หรอืผูม้ีสิทธิ
เรยีกรอ้งตามกรมธรรม ์ประกนัภยัมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัผลการพิจารณาและชดใชเ้งิน หรอืคา่สินไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยั 
ขอ้ ๙ ในกรณีที่บรษัิทมีการวา่จา้งบคุคลภายนอกเป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ตามประกาศนี ้บรษัิทตอ้ง
จดัใหม้ีสญัญาว่าจา้ง โดยสาระส าคญัในสญัญาตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั อตัราคา่จา้งและคา่ใชจ้่ายด าเนินงาน 
รายละเอียดคา่ใชจ้่ายประกอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารแก่บริษัท โดยบรษัิท
ตอ้งควบคมุก ากบัใหบ้คุคลดงักลา่วปฏิบตัิหนา้ที่ ใหเ้ป็นไปตามสญัญาและมาใหถ้อ้ยค า ความเห็น หรอืสง่เอกสาร
หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งตอ่นายทะเบียน หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ เมื่อนายทะเบียนหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่รอ้งขอ

4. หลกัปฏิบัติในการรับเร่ืองและจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ระยะเวลา)



สรุป : ตามประกาศของ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ ์วธีิการและเงือ่นไขในการชดใช้ หรือ ค่าสนิไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย พ.ศ.2559 โดยบริษัทประกันฯต้องด าเนินการ

1. มีการบันทกึ “เร่ืองเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน (claim)” ในสมุดทะเบยีนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และสมุดบัญชี
ของบริษัท

2. การบันทกึข้อมูล “เร่ืองเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน (claim)” ต้องกระท าภายใน 7 วัน นับจากวันทีไ่ดรั้บข้อมูล

3. ตอ้งออกเลขทีต่รวจสอบรายการความเสยีหาย คอื หมายเลขเร่ืองเรียกร้อง

4. ต้องประมาณการค่าสินไหมทดแทน คอื ตัง้ตวัเลขประเมนิมูลค่าความเสยีหาย หรือ จ านวนเงนิความรับผดิ

5. ถ้ามกีารส ารวจภยั เจา้หน้าทีส่ ารวจภยัตอ้งออกหลักฐาน  เอกสารการรับแจง้เหตุ หรือ ใบตรวจสอบรายการความ
เสยีหาย ใหผู้้เอาประกันภยั หรือ ผู้มสีทิธิเรียกร้อง เพือ่น ามาตดิตอ่กับบริษัทประกันวนิาศภยัตอ่ไป

6. ถ้าไม่มีการส ารวจภยั  บริษัทประกันวนิาศภัย ตอ้งแจง้ รายชือ่เอกสารหลักฐานทัง้หมดทีต่อ้งใช้เพือ่การเรียกร้องฯ 
ช่องทางตดิตอ่กับบริษัทประกันฯ ระยะในการพจิารณาการชดใช้  และ การชดใช้เป็นเงนิหรือการชดใช้ในแบบอืน่ใด (เช่น 
การซ่อม)

7. เมือ่ใดทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัเลข Revised Loss Reserve เงนิส ารองค่าสินไหมทดแทน จากเดมิ จะตอ้งมกีารบันทกึการ
เปลีย่นและเหตุผลการเปลีย่นแปลงตวัเลข



สรุป : ตามประกาศของ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ ์วธีิการและเงือ่นไขในการชดใช้ หรือ ค่าสนิไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย ของบริษัทประกันวนิาศภัย พ.ศ.2559 โดยบริษัทประกันฯต้องด าเนินการ

8. มีกระบวนการพจิารณาความเสียหาย การประเมินความเสียหาย การทดสอบทีจ่ าเป็น ทีเ่ทีย่งตรงน่าเช่ือถอื  
และยอมรับโดยผู้มีสิทธิเรียกร้อง  มีการส่ือสารทีท่ าให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันเพือ่ลดการโต้แย้ง

9. ต้องพจิารณา+ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิน้ตามระยะเวลาทีต่กลงกัน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาประกันภยั 
หรือ ระยะเวลาทีก่ฎหมายบังคับ (ตัวอย่างเช่น ถ้าชดใช้เป็นเงนิต้องภายใน 15 วัน แต่ถ้าเป็นการซ่อมรถให้เสร็จอาจต้องใช้เวลา 30 วัน)

10. ต้องบันทกึผล การพจิารณา+การอนุมัตกิารชดใช้ (เงนิหรือค่าสินไหมแบบอื่นใดตามสัญญา)ในระบบงานโดยเร็ว

11. ถ้าปฏิเสธการชดใช้ หรือ ตกลงไม่ได้ในจ านวนเงนิ(หรือค่าสินไหมอื่นใด) :
ผู้รับประกันภัยต้องแจ้งแก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือ ต้องระบุ 1.ข้อเทจ็จริง 2.เหตุผลของการปฏิเสธชดใช้ 3.อธิบายข้อกฎหมาย หรือ 
เงือ่นไขตามกรมธรรมป์ระกันภัย หรือ เหตุผลทีไ่ม่อาจชดใช้ค่าสินไหมฯตามจ านวนทีเ่รียกร้อง 4. วิธีการตดิต่อกับผู้รับประกันภยั (คือ ต้อง
ระบุช่ือเจ้าหน้าทีข่องบริษัทของผู้รับประกันภัย หมายเลขโทรศัพทเ์พือ่ความสะดวกในการตดิต่อ หมายเลขตรง และหรือ หมายเลขต่อ
ภายใน)

12. ถ้ามีการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้บริการทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ต้องมี สัญญาว่าจ้างระบุรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ อัตราค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการในการให้บริการ ทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับประกันภัย   ผู้รับ
ประกันภัยต้องควบคุม ก ากับ ให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัตหิน้าทีต่ามสัญญา ให้ถ้อยค า ความเหน็ หรือ ส่งเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องตอ่นาย
ทะเบียน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที ่ เมื่อนายทะเบียน หรือ พนักงานเจ้าหน้าทีร้่องขอ  (ไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อม ผู้ประเมินวินาศภัย ฯลฯ)



7. ขั้นตอนในการจัดการเร่ืองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Marine Cargo Claim Handling Procedure      



ขอใหทุ้กทา่น
ส าเริญส าราญ
ในการเรียนรู้
นะคะ



พบสินค้าเสียหาย 1. เมื่อพบสินค้าเสียหาย ณ ท่าเรือ ตัวแทนเคลียรสิ์นค้า(ชิปป้ิง) ต้อง
แจ้งให้ เจ้าของสินค้าทราบทันท ีและร้องขอหลักฐาน เช่น Survey 
Note ระบุสภาพเสียหายของสินค้าจากท่าเรือ

กรณีขนส่งโดยอากาศยาน ให้ร้องขอ DMC (หรือ Irregularity 
Report) จากทาง Air Cargo Terminal

2. เมื่อพบสินค้าเสียหาย เมื่อมาถงึ สถานที ่ของเจ้าของสินค้า เมื่อ
พบว่าสินค้าเสียหาย ต้องถ่ายภาพรถบรรทุกพร้อมทะเบียนรถ 
ถ่ายภาพตู้คอนเทนเนอรพ์ร้อมหมายเลขตู้คอนเทนเนอร ์ถ่ายภาพซีล
ตู้ฯ(ถ้ามี) ถ่ายสภาพภายในตู้คอนเทนเนอร(์พืน้ตู้ ฝาตู้ และหลังคาตู้)
ให้เหน็สาเหตุทีน่ า้เข้าตู้คอนเทนเนอร(์ถ้าพบ)

3. เจ้าของสินค้าขณะรับสินค้า ถ้าพบว่าสินค้าเสียหาย ต้องบันทกึ 
รายละเอียดของความเสียหายของสินค้าทีพ่บ หมายเลขหบีห่อ ให้
ชัดเจนลงในใบรับสินค้า หรือ ใบส่งมอบสินค้า และถ่ายรูปไว้

1



พบสินค้าเสียหาย
ผู้รับประกันภัยเมือ่ได้รับแจ้งว่าสนิค้าเสยีหาย 
อาจส่งเจ้าหน้าทีส่ ารวจภัย surveyor หรือ ผู้
ประเมนิวนิาศภัย loss adjuster ไป ณ ท่าเรือฯ 
หรือ สถานทีรั่บสนิค้าของเจ้าของสนิค้า/ผู้รับ
สนิค้า หรือ ผู้เอาประกันภัย เพือ่ตรวจสอบ
สภาพสินค้าเสยีหาย ตรวจสภาพตู้คอนเทนเนอร ์
บันทกึค าชีแ้จงจากผู้ทีเ่กีย่วข้อง ฯลฯ

ความหมาย: 
Surveyor เจา้หนา้ท่ีส  ารวจภยั / ผูต้รวจสอบความเสียหาย และ รายงานตามท่ีไดพ้บ
Loss Adjuster ผูป้ระเมินวินาศภยั คือ ผูต้รวจสอบและพจิารณาความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ ภายใตก้รมธรรม ์โดยจะสรุปการประเมินความเสียหาย พจิารณามลูค่าวตัถเุอา
ประกนัภยัท่ีเสียหาย แลว้น าเสนอผูร้บัประกนัภยัพจิารณา  บรษัิทผูป้ระเมินวินาศภยัจะตอ้ง
ไดร้บัใบอนญุาตจาก คปภ.



สภาพตูค้อนเทนเนอร ์ทีมี่สภาพดี จะตอ้งมีสภาพ ดงัตอ่ไปนี้

1. พืน้ตู้คอนเทนเนอร ์ต้องปราศจากรอยร่ัว รอยแตก รอยขูด เสีย้นไม้ สกรู เหลก็ยดึไม้ คราบ
สกปรก คราบน า้มัน คราบจารบ ีหรือ คราบเคมใีด ๆ
2. ผนังทุกด้านและเพดานตู้คอนเทนเนอร ์ปราศจากรูร่ัว รอยแตก รอยขูด คราบสนิม สนิมผุกร่อน 
คราบน า้มัน คราบส ียางมะตอย รอยบุบ รอยยุบ เมือ่ปิดประตูตู้คอนเทนเนอรเ์พือ่ทดสอบจะต้อง
ไม่มแีสงลอดเข้ามาจากรอยสกึกร่อนหรือรูร่ัวจากผนังตู้ฯ เพดานหรือหลังคาตู้ฯ และขอบประตูตู้ฯ
3. ประตูตู้คอนเทนเนอรไ์ม่บดิตัวไม่มร่ีองรอยฉีกขาดแตกหรือทะลุ  ซลียางขอบประตูตู้ฯทัง้สอง
บาน จะต้องไม่ฉีกขาด ไม่มแีสงส่องรอดประตูตู้ฯเมือ่ปิดประตูตู้ฯเพือ่ทดสอบ  มอืลอ็คประตูตู้ฯ
พร้อมมือจับในสภาพปกต ิ
4. สภาพทั่วไปของตู้ฯ คอื ปราศจากกลิน่เหมน็ กลิน่สารเคม ีกลิน่ไอน า้ความชืน้
5. ช่องระบายอากาศ สามารถระบายอากาศได้ปกต ิ(ส าหรับตู้ท าความเยน็ : รูระบายน า้ทีพ่ืน้ตู้ฯ
จะต้องมฝีาปิดเรียบร้อยทัง้สีมุ่ม)
6. ไม่พบสัตวห์รือแมลงรบกวนหรือไข่แมลงต่างๆ เช่น มด ปลวก แมงมุม หนอน ขีห้นู



Bulk cargo (fertilizers, grains etc) and neo bulk cargo ( steel, coal, 
newsprints, metals, etc.): 
• Shortage due to theft, pilferage 
• Paper shortage due to scale errors, errors in draught surveys 
• Moisture loss 
• Co-mingled bulk with excess delivery to other receiver(s) 
• Mis-delivery due to obliteration of marks and numbers 
• Contamination 
• Water damage due to leaky hatch covers or internal leakage within 
the vessel 
Contamination claims 
including infestation by vermin – both containerized and non-
containerized goods due to contact with remnants of previous cargoes 
carried



พบสินค้าเสียหาย
***เมือ่พบสินค้าเสียหาย ณ การทา่เรือ (หรือทา่อากาศ
ยาน) ผู้รับสินค้า

1. แจ้งใหผู้้ขนส่งทราบทนัท ีและ ท าหนังสือเรียกร้อง
เบือ้งต้น Notice of Claim ส่งใหผู้้ขนส่ง (ocean 
carrier บริษัทเรือ หรือ Airline บริษัทสายการบนิ)
และหรือ ผู้กระท าใหเ้กดิความเสียหาย
2. รีบแจ้งใหผู้้รับประกันภยัทราบโดยทนัทเีช่นกัน

ค าแนะน า: เจ้าของหรือผู้รับสนิค้า(หรือโดยตัวแทน)ต้องกระท าการอันสมควรเพือ่ปกป้องสนิค้ามใิห้
เสยีหายเพิม่มากขึน้ เช่น ถุงฉีกขาด ควรหาเทปมาปิดรอยฉีกขาด ถงึแม้สินค้าเสยีหายแต่กค็วรเกบ็
สนิค้าดังกล่าวภายในทีร่่มในคลังสนิค้า ไม่ควรปล่อยทิง้ไว้กลางแจ้งเพราะจะท าให้สนิค้าจะเสียหาย
ทัง้หมด โดยยังไม่ได้มกีารส ารวจภัย



NOTICE OF CLAIM

To: < ocean carriers, carrier, transporter > Date:
Dear Sirs,

Subject:  Bill of Lading No. Invoice No.
Name of Vessel & Voyage No.
Date of Arrival
Description of Loss/Damage to Cargo
Claim Amount:

This is to notify you that the loss and/or damage to cargo of the above shipment have been found for which we, would reserve 
our rights to file the claim against you.  Please pay your kind attention  and  let us have your soonest reply.

Should you have any queries, kindly  contact us for more information.

Yours faithfully,

CARGO OWNER/CONSIGNEE



ส ารวจสินค้า
ผู้รับสินค้าควรรีบคัดแยกสินค้าเสียหายออกจากสินค้าสภาพปกติ
เพือ่ตรวจนับปริมาณและแยกแยะสภาพความเสียหายในเบือ้งตน้
รักษาสินค้าทัง้หมดในคลังเกบ็สินค้าทีป่ลอดภยั คงสภาพสนิค้ามิให้
เสียหายเพิม่มากขึน้จากเดมิทีไ่ด้รับมา และพงึเก็บสินค้าเสียหายไว้
ก่อนเพือ่ใหบ้ริษัทประกันภยั(หรือsurveyor)ได้ตรวจสอบ

ค าแนะน า: รักษาสินค้าทีเ่สยีหายไว้ในสภาพเดมิ ภายในคลงัสินค้าที่ปลอดภัย ไม่ควร
เปลีย่นแปลงสภาพสนิค้า การท าความสะอาดโดยไม่มถ่ีายรูปไว้ก่อน การโยนสนิค้าทิง้และ
ไร้ซาก ย่อมท าให้ยากต่อการพสูิจนส์ภาพเสยีหายของสนิค้า ท าให้ยากต่อการพจิารณา
การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน

2
บริษัทประกันภยัจะส่งเจ้าหน้าSurveyor/Loss Adjusterไปพบ
ผู้รับสินค้าเพือ่ร่วมตรวจสอบสาเหตุ สภาพปริมาณ/มูลค่าสินค้า
เสียหาย เพือ่สรุปรายงานส ารวจสินค้าเสียหาย Survey Report



เอกสารหลัก
เอกสารหลักคอื เอกสารเพือ่การจัดส่งสนิค้า  shipping documents

ผู้รับสนิค้า หรือ ผู้มสีทิธิเรียกร้อง ต้องจัดเตรียมและจัดส่งให้ ผู้รับ
ประกันภัย คือ                                                                     
1. MARINE CARGO INSURANCE POLICY กรมธรรมป์ระกันภัยสินค้า 
2. INVOICE ใบก ากับสินค้า
3. PACKING LIST ใบแสดงน า้หนักและบรรจุภัณฑ์
4. BILL OF LADING หรือ SEA WAYBILL ใบตราส่งสนิค้าทางทะเล หรือ 
AIR WAYBILL หรือ ใบตราส่งสนิค้าทางอากาศ

ค าแนะน า: ผู้รับสนิค้าจัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ผู้รับประกันภัย

5. Claim Note  หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภยั
6. Notice of Claim หนังสือแจ้งสินค้าเสียหายและเรียกร้องต่อผู้ขนส่งสินค้า      
(ทางทะเล หรือ ทางอากาศ)



เอกสารซึง่เป็นหลักฐานหรือสิง่ทีส่ามารถพสูิจนข้์อเทจ็จริงได้ 
ส าหรับสนิค้าทีม่กีารเปิดตรวจภาษีทีท่่าเรือหรือขนส่งมาแบบ
ไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์(CFS หรือ LCL)  เมือ่พบความเสยีหาย
ของสนิค้าจากการขนส่ง เจ้าหน้าทีค่ลังสนิค้าจะออกเอกสาร
ซึง่ถอืเป็น พยานเอกสาร ซึง่ส าคัญต่อการเรียกร้องฯ อาทเิช่น            
- (wharf) Survey Note รายงานส ารวจสินค้าเสียหาย จากทา่เรือ  
- DMC รายงานสินค้าเสียหาย หรือ Irregularity Report จาก
คลงัสินค้าทางอากาศ Air Cargo Terminal

- Short & Overlanded Cargo List รายงานสินค้าขาด/เกนิจากที่
ส าแดงไว้ในใบก ากับสินค้า จากทา่เรือ

ค าแนะน า: ตัวแทนเคลยีรส์ินค้า(หรือชปิป้ิง Customs Broker) มหีน้าทีต่ดิตามพยานเอกสารเหล่านี้

พยานเอกสารอืน่ ๆ



พยานเอกสารอืน่ ๆ
Quality Check or Q.C. Report or Quality Assessment Report / 

Abnormality Report / Non-Conformity Report / Negative Report /  
Part-Trouble Report / Part-Check Report   

รายงาน “ลกัษณะความเสียหาย” ของสินคา้ท่ีเสียหายจากการขนส่ง”
เป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานของผูรั้บสินคา้ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้

Laboratory Test Report :

การส่งตัวอย่างสินค้า วัตถุดบิ ไปเข้าหอ้งและบเพือ่ตรวจหาเปอรเ์ซน็ต์
ความชืน้ ตรวจหาเชือ้ทอ้งร่วงในอาหารสัตร ์ตรวจหาสิ่งปกเป้ือน 
ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพสินค้า 

ค าแนะน า: รายงานควรระบุให้ชัดเจนว่าสภาพเสียหายอยา่งไร



สภาพเส้นด้ายเมือ่
ขยายด้วยกล้อง
ขยายแรงสูง 
Microscopic
Examination



พยานเอกสารอืน่ ๆ
• เมือ่สภาพภายนอกของสนิค้าไม่บ่งบอกถงึความเสยีหาย

ดังน้ัน เพือ่พสูิจนค์วามเสยีหายของสนิค้าอาจต้องใช้
เคร่ืองมอือุปกรณเ์ฉพาะเพือ่การทดสอบสนิค้า

• การส่งสนิค้ากลับไปยังผู้ผลติเพือ่การตรวจสอบ หรือ    
การตรวจสอบเคร่ืองจักรโดยวศิวกรจากผู้ผลติเคร่ืองจักร
Testing Report หรือ Engineer’s Report

• ผู้ผลติเคร่ืองจักรประเมนิค่าซ่อมเคร่ืองจักรทีเ่สยีหาย 
Repair Quotation

ค าแนะน า: รายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ควรระบุให้ชัดเจนว่า สภาพเคร่ืองจักรเสยีหายอยา่งไร เช่น บุบ
แตก รอยครูด หัก  การซ่อมมกีารท างานอะไรและอย่างไร ระยะเวลาการซ่อม การเปลีย่นชิน้ส่วน การ
ประเมนิราคาค่าซ่อมทัง้ค่าแรงค่าอะไหล่



รวบรวมเอกสาร
ผู้รับสนิค้า อาจได้รับ “รายงานส ารวจสินค้าเสยีหาย
Survey Note” จากการท่าหรือท่าเรือแล้ว ควร
รวบรวมเอกสารหลักทีใ่ช้ในการน าเข้าสนิค้า shipping 

documents พร้อม

1. Notice of Claim: หนังสือเรียกร้อง ต่อ/ส่งให้ บริษทั
ขนส่ง/ผูท่ี้กระท ำให้สินค้ำได้รบัควำมเสียหำย

2. Claim Note: หนังสือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ส่ง
ให้ผูร้บัประกนัภยัสินค้ำ

ค าแนะน า: เอกสารทั้งหมดควรเป็นต้นฉบับ original set of documents
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ทบทวนเอกสาร
CLAIM NOTE            เรียกร้องต่อผู้รับประกันภัย
NOTICE OF CLAIM   เรียกร้องต่อผู้ขนส่ง       
MARINE CARGO POLICY  กรมธรรมป์ระกันสนิค้า 
INVOICE                    ใบก ากับสนิค้า                            
PACKING LIST ใบแสดงน า้หนักฯ       
B/L          ใบตราส่งสนิค้าทางทะเล    
เอกสารพสูิจนค์วามเสยีหาย :  พยานเอกสาร
Survey Report / DMC /  Wharf Survey 
Note / Q.C. Report

ค าแนะน า: เอกสารต้นฉบับส่งผู้รับประกนัภยั ชุดส าเนาส่งให้ผู้ขนส่ง



ชดใช้เงนิค่าสินไหมทดแทน
บริษัท/ผู้รับประกันภัยจะตรวจสอบเอกสารทัง้หมด 
ทีไ่ด้รับมาจาก ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับสนิค้า/ผู้
เรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน  เมือ่พจิารณาแล้วจะ
น าเสนอจ านวนเงนิทีจ่ะชดใช้ให้ โดยอาจออก
เอกสารให้เซน็ชือ่(และประทับตราบริษัท) ลงใน
Loss Acceptance Form หนังสอืตกลงสนิไหม
ทดแทน และหรือ Subrogation Form หนังสอื
โอนช่วงสทิธิ ์ แล้วส่งกลับมาให้ผู้รับประกันภัยเพือ่
การท าจ่ายเงนิให้แก่ ผู้เรียกร้อง/เจ้าของสนิค้า/ผู้เอา
ประกันภัย ต่อไป                

ค าแนะน า: เอกสารทั้งหมดควรเป็นเอกสารต้นฉบับ original
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5

กรณีทีผู้่ทีม่สีทิธิเ์รียกร้องค่าสนิไหมต้องการบริษัท/ผู้รับ
ประกันภัยจ่ายค่าสนิไหมให้กับบริษัทอืน่ใดซึง่มไิด้มสีทิธิใ์น
การเรียกร้อง เช่น จ่ายเงนิค่าซ่อมเคร่ืองจักรให้ผู้ซ่อม
เคร่ืองจักร  จะต้องมกีารออกหนังสอืมอบอ านาจยนิยอม 
โดยผู้มสีทิธิเ์รียกร้องฯต้องลงลายมอืชือ่และประทับตรา
บริษัทไว้เป็นหลักฐานส่งให้บริษัทประกันภัยเพือ่ด าเนินการ
ต่อไป

ชดใช้เงนิค่าสินไหมทดแทน

ค าแนะน า: เอกสารทั้งหมดควรเป็นเอกสารต้นฉบับ original



Institute Cargo Clauses (A) 1/1/2009
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/2009
Institute Cargo Clauses (C) 1/1/2009

..\บรรยาย 2021\บรรยายเปรียบเทยีบ ICC1982 และ ICC2009 โดย MILC TGIA.pdf

เง่ือนไขและขอบเขตความคุ้มครองในการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง

../บรรยาย 2021/บรรยายเปรียบเทียบ ICC1982 และ ICC2009 โดย MILC TGIA.pdf


8.  เอกสารต่าง ๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Varieties of Claim Documents



(A)     Main Document for Marine Cargo Claim  รายการเอกสารหลัก from or through Issued by 

1.  Claim Letter / Claim Note with details of insured cargo and calculation of claim 

amount consignee consignee

2.  Marine Cargo Policy / Insurance Certificate / Open Policy No. / Cover Note No. consignee insurer

3. Commercial Invoice consignee shipper

4. Packing List / Weight Certificate consignee shipper

5. Bill of Lading / Air Waybill consignee vessel

6. Import Tax Declaration Form ( Customs Entry Application Form) ใบขน consignee Customs Department

7. (Wharf / Port) Survey Report by sea /  Cargo Irregularity Report / DMC by air consignee port/airport

8. Delivery Order / Truck Receipt / Rail Receipt, with remarks of damage (if any) consignee truck

9. Q.C. Report / Abnormality Report or Testing Report by maker / cargo-owner consignee consignee or maker

10. Photos showing the condition of damaged container, damaged cargo upon arrival consignee consignee

11. Survey Report with debit note of survey fee, issued by independent surveyor / loss adjuster   insurer surveyor/loss adjuster

12. Equipment Interchange Report or Receipt ( EIR) consignee vessel

13. Country of Origin (COO) consignee through shipper



EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT



7 POINT-CHECK SHEET















8.  Exchange Rate of Foreign Currency



รายงานผลการตรวจสอบ Q.C. Report โดยผู้ผลติ

คอมเพรสเซอร ์ไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ เน่ืองจาก

• ชิน้ส่วนดา้นในตวัคอมเพรสเซอรถ์ูกกระแทกรุนแรง
• ชิน้ส่วนภายใน มีการวัดค่าเกบ็ไว้ เมื่อถูกกระแทกจะเสียหายแตกหกั
• ระบบแอรเ์ป็นระบบปิด ชิน้ส่วนทีป่ระกอบตอ้งไดค่้าซึง่วัดได ้เมื่อถูก

กระแทก จะเสียหาย ท าใหไ้ม่สามารถน าคอมเพรสเซอรม์าใช้ใหม่ได้



คอมเพรสเซอรส์โครล (ก้นหอย) ท างานอย่างไร
โครงสร้างเป็นระบบปิด การท างานจะประกอบดว้ยชิน้ส่วนส าคัญ 2 ส่วน คอื สโครลตัวบนทีอ่ยูก่ับที ่
(Fixed Scroll) กับ สโครลตวัล่างทีเ่คลือ่นที ่(Orbiting Scroll) โดยสโครลตวัล่างทีเ่คลือ่นที ่
(Orbiting Scroll) จะเชือ่มตอ่อยูก่ับเพลาและมกีารหมุนในลักษณะเหวีย่งไปรอบๆ เพลาไม่ใช่
หมุนรอบตัวเอง
สารท าความเยน็หรือน า้ยาแอรท์ีม่คีวามดนัต ่า อุณหภมูติ ่า จะถกูดดูเข้ามาจากด้านนอกสุด แล้ว
ค่อยๆ ถกูอัดโดยการเบยีดตวัของสโครล จนความดนัค่อย ๆ เพิม่ขึน้ และจะมอุีณหภมูแิละความ
ดนัสูงสุดทีใ่จกลางของสโครล
ลักษณะการอัดแบบนีจ้ะท าใหเ้สยีง และการส่ันสะเทอืนราบเรียบกว่า ไม่เหมอืนคอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบทีเ่กดิการอัดในกระบอกสูบอยา่งรวดเร็ว อกีทัง้ไม่มลีิน้วาลว์กันกลับทัง้ทางดา้นดดู 
(Suction Check Valve) และด้านอัด (Discharge Check Valve) ท าใหใ้ช้พืน้ทีใ่นส่วน
หอ้งอัดได้อยา่งมปีระสทิธิภาพกว่า













รายงานผลการตรวจสอบ Q.C. Report < ตัวอย่าง >

คอมเพรสเซอร ์ไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได ้เน่ืองจากสินค้าถูกกระแทกอยา่งรุนแรง
• โครงสร้างเป็นระบบปิด ชิน้ส่วนภายในต้องมกีารวัดค่าcalibrateชิน้ส่วนทัง้หมดทุกชิน้ก่อนการประกอบ
• การท างานจะประกอบด้วยชิน้ส่วนส าคัญ 2 ส่วน คอื สโครลตัวบนทีอ่ยู่กับที ่(Fixed Scroll) กับ สโครลตัว

ล่างทีเ่คลื่อนที ่(Orbiting Scroll) โดยสโครลตัวล่างทีเ่คลื่อนที ่(Orbiting Scroll) จะเชื่อมต่ออยู่กับ
เพลาและมกีารหมุนในลักษณะเหวี่ยงไปรอบๆ เพลาไม่ใช่หมุนรอบตัวเอง ซึง่มตีัว Oil Injection ซึง่เป็น
ชิน้ส่วนทีม่คีวามแม่นย าสูง high precision

• การตรวจชิน้ส่วนภายใน มวีิธีเดยีวคอืจะต้องตัดเปิดตัวถังคอมเพรสเซอร์ shell ซึง่จะท าใหต้วัถังเสยีหายทนัที
• การเจาะตัวถังshellบางคร้ังอาจท าใหช้ิน้ส่วนภายในบางชิน้ส่วนได้รับความเสียหายได้จากการเจาะตัด
• เมือ่เปิดตรวจได้แล้ว จะต้องแยกชิน้ส่วนภายในทัง้หมดออกมา ชิน้ส่วนทีเ่ป็นกลไกต้องน าไปตรวจเบือ้งต้นด้วย

สายตาและบางชิน้ส่วนอาจต้องเข้ากล้องขยาย  ชิน้ส่วนทีต่้องท างานด้วยความแม่นย าสูงจะต้องน าเข้าการ
เทสท(์การวัดค่าหรือcalibrateจริง)เพือ่ดูการท างานfunction

• ค่าแรง จ านวนเจ้าหน้าที ่ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่าย ตามรายการทีแ่นบ (อาทเิช่น 70% ของราคาสินค้า)
• มาตราฐานการทดสอบของบริษัท กรณีคอมเพรสเซอรต์กระดับสูง 100 ซม.ท าใหช้ิน้ส่วนภายในได้รับแรง

กระแทกและความเสียหาย ไม่สามารถน าคอมเพรสเซอรท์ีต่กมาใช้งานได้ (คู่มอืการทดสอบแนบมานี)้







ประโยชนข์องใบขนสินค้าขาเข้า(หรือแบบขาออก)พร้อมแบบแสดง
รายการภาษีสรรพสามติและภาษีมูลค่าเพิม่) (กศก. 99/1 )

1.  รู้แหล่งทีม่าของสินค้าน าเข้า
2.  รู้ชื่อเรือ เทีย่วเรือ
2.  รู้ประเภทของสินค้า เช่น Lanette 16 คอื Cetyl Alcohol หรือ  fatty alcohol 

3.  รู้สิทธิประโยชนใ์นการน าเข้าสินค้า เช่น BOI EPZ

4. อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงนิตราระหว่างประเทศขณะเสียอากรขาเข้า
5. จะแสดงมูลค่าสินค้าน าเข้าในเงือ่นไขการซือ้ขายสินค้าใด ๆ เช่น CFR

6. มูลค่าสินค้าน าเข้า ถ้ามิใช่เงือ่นไขการซือ้ขายสินค้าแบบ CIF จะถูกค านวณให้
มูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าในเงือ่นไข CIF เพือ่เป็นพืน้ฐานค านวณอากรขาเข้า



Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งก าเนิดสนิค้า 

Sanction Limitation and Exclusion Clause 

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to 
pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the 
provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit 
would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under 
United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or 
regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of 
America. 15/09/10 LMA3100



(C)     Documentary Evidences: general damages พยานเอกสาร ความเสียหายต่าง ๆ from or through Issued by 

16. (Wharf) Survey Note or Damaged Cargo List issued by Port Authority of Thailand consignee port

17. (Wharf) Survey Note or Damaged Cargo List issued by Port Terminal consignee port

18. Cargo Irregularity Report / Damage Report (DMC) by Airport Authority consignee airport

19. Delivery Receipt with remarks of damages; for truck / train or railway / high speed train consignee train

(D)     Documentary Evidences: non-delivery / missing / theft & pilferage พยานเอกสาร 
สินค้าขาดส่ง ส่งไม่ครบตามจ านวนทีส่ าแดงน าเข้า สินค้าถูกขโมย ถูกฉกฉวย

from or through Issued by 

20. Short &/or Overlanded Cargo List issued by PAT or by private terminal / pier consignee port

21. Container Tally Sheet/Cargo Stuffing Record at loading port (CFS or LCL) consignee vessel

22. Container Tally Sheet/Cargo Unstuffing Record at discharging port(CFS or LCL) consignee vessel

23. Letter to shippers asking shipper to confirm the actual quantity shipped on board the vessel consignee consignee

24. Shipper’s Reply to consignee the actual quantity of cargo shipped on board the vessel consignee Shipper(buyer)

(B)    Liable Parties concerned การรักษาสิทธิไล่เบีย้และการเรียกร้องต่อผู้กระท าความเสียหาย from or through Issued by 

14.  Claim Notice, sent to the liable parties; the inland carriers / the forwarders / clearing agents / 
Customs broker

consignee consignee

15. Any Reply / Response to Claim Notice, from the liable party consignee liable party



CONTAINER TALLY SHEET 
Tally Sheet & Container Condition Check Sheet

Cargo Stuffing Container Tally Sheet





(E) Documentary Evidences: repair / replacement From or through Issued by

25. Break-down Price of complete set of machinery (from Invoice) by maker consignee maker/manufacturer

26. Engineer’s Report prepared by maker’s engineer showing the details of damages & 

parts

to be repaired and/or to be replaced

consignee maker/manufacturer

27. Quotation / Estimate of repairing cost with details of each item consignee maker/manufacturer

28. Voucher / Invoice of any extra-expenses i.e. labor cost, forwarding expenses and etc. consignee maker/manufacturer

29. Import Tax Declaration Form ( Customs Entry Application Form) ใบขน consignee Customs Department

30. Quotation of ship-back expenses of damaged cargo to shipper for inspection/test consignee maker/manufacturer

31. Quotation of expenses for returned shipment after the shipper’s inspection/test consignee forwarding agent

32. Function Test Report consignee consignee/maker/manufacturer

33. Part-Trouble Report consignee consignee/maker/manufacturer

(F)     Documentary Evidences: chilled processed food and frozen foods from or through Issued by 

34. Partlow Chart ( degree of temperature in refrigerated container in transit) consignee vessel

35. Digital Temperature Control Record of refrigerated container (digi temp. log) consignee vessel

36. Temperature Monitor Sheet consignee shipper and/or vessel



















(F) Break Bulk Cargo/Solid or Dry Bulk Cargo/Liquid Bulk Cargo 
สินค้าเทกองทีนั่บจ านวนได้ / สินค้าเทกองประเภทของแข็ง / สินค้าเทกองประเภทของเหลวหรือแกะส

From or through Issued by

37. Statement of Facts consignee vessel

38. Time Sheet consignee vessel

39. Charter Party consignee vessel

40. Tally Sheet consignee vessel

41. Lighter’s Receipt / Cargo Boat Note / Barge’s Receipt consignee lighter

42. Draft Survey Report consignee surveyor

43. Letter of Protest ออกโดย cargo surveyor consignee surveyor

44. Certificate of Weight /Gauging Survey Report from shore tank to coastal vessel at loading port consignee surveyor

45. Certificate of Weight /Gauging Survey Report from coastal vessel to tanker vessel at loading port consignee surveyor

46. Certificate of Weight /Gauging Survey Report from tanker vessel to shore tank at port of discharge consignee surveyor

47. Certificate of Weight /Gauging Survey Report from shore tank to taker vessel at loading port consignee surveyor

48. Certificate of Weight /Gauging Survey Report from tanker vessel to shore tank at port of discharge consignee surveyor

49. Certificate of Tank Cleanliness (method and types of material of cleaning the tank of tanker vessel) consignee surveyor

50. Analysis Report by Laboratory Test (qualification of chemical contents and/or contamination) consignee shipper/maker

51. Mill Sheet / Mill Test Certificate (physical & quality of steel or metal) consignee shipper/maker





COIL CENTER COMPANY LIMITED



(G) Other documentary evidences : พยานเอกสารอืน่ๆ From and through Issued by

52. Police Daily Report รายงานประจ าวันเพือ่ใช้เป็นหลักฐาน ไม่ใช่การมอบคดใีห้พนักงานสอบสวน/
ต ารวจ ด าเนินคดตีามกฎหมาย จงึไม่ถอืเป็นการร้องทุกขแ์ละไม่ใช้เพือ่การด าเนินคดี

consignee Police Station

53. Complaints Police Daily Report รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคด ีบันทกึแจ้งความร้องทุกขเ์พือ่ให้
พนักงานสอบสวนด าเนินนคดกัีบผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย 

consignee Police Station

“ค าร้องทกุข”์ : “การทีผู้่เสียหายได้กล่าวหาต่อต ารวจว่ามีผู้กระท าความผิดขึน้ จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่กต็าม ซึง่
กระท าใหเ้กดิความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นน้ันได้กล่าวโดยมีเจตนาจะใหผู้้กระท าความผิดได้รับโทษ”

54. Police Investigative Report รายงานผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวน/ต ารวจ consignee Police Station

55. Police Forensic Report  รายงานการพสูิจนห์ลักฐานของต ารวจ consignee Central Police Forensic 
Science Division 

กองพสิจูนห์ลกัฐานกลาง

56. Condition Survey Report (either at Loading Port or at the Port of Discharge) consignee cargo surveyor

57. Cargo Loading Supervision Survey Report consignee surveyor

58. Cargo Unloading Supervision Survey Report consignee surveyor

59. CCTV video record consignee parties concerned

60. Stowage Plan and Cargo Manifest consignee vessel

61. Sea Protest ออกโดยนายเรอืโดยกล่าวอา้งว่าระหว่างการเดินทางทางทะเลไดเ้จอมรสมุ ลมพาย ุคลื่นลมรุนแรง consignee vessel

62. Weather Report or Climate Report or Rainfall Record insurer/surveyor Meteorological Dept.





9. การค านวณจ านวนเงนิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
Computation of Amount of Indemnity



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

X  Amount InsuredInsured Value of Loss Amount : Total EXW Loss Amount of Cargo

Total EXW Cargo Invoice Value 

X  Amount InsuredInsured Value of Loss Amount : Total FOB Loss Amount of Cargo

Total FOB Cargo Invoice Value 

Total Loss Amount as insured : ปกตจิะเป็นการท าประกันภยัไว้ 110% CIF Invoice Value

Total Loss Amount as insured : ปกตจิะเป็นการท าประกันภยัไว้ 110% CIF Invoice Value

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

X  Amount InsuredInsured Value of Loss Amount : Total CFR Loss Amount of Cargo

Total CFR Cargo Invoice Value 

X  Amount InsuredInsured Value of Loss Amount : Total CIF Loss Amount of Cargo

Total CIF Cargo Invoice Value 

Total Loss Amount as insured : ปกตจิะเป็นการท าประกันภยัไว้ 110% CIF Invoice Value

Total Loss Amount as insured : ปกตจิะเป็นการท าประกันภยัไว้ 110% CIF Invoice Value

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

X  Amount InsuredInsured Value of Loss Amount : Total CIF Loss Amount of Cargo

Total CIF Cargo Invoice Value 

มูลค่าความเสียหายทีเ่อาประกนัภัย :

ยอดมูลค่าสนิค้าเสยีหาย  โดยใช้เงือ่นไขการค้าแบบเดยีวและสกุลเงนิเดยีวกับ Invoice เช่น CIF / USD
ยอดมูลค่าสนิค้าตามใบก ากับสนิค้า CIF / USD 

มูลค่าทีเ่อาประกันภัย อาจเงนิสกุลเงนิต่างกับ Loss Amount และ Invoice Value กไ็ด้

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

X  Amount InsuredInsured Value of Loss Amount : Total CIF Loss Amount of Cargo

Total CIF Cargo Invoice Value 

CIF USD 1,500      X   THB 577,500
Total CIF USD 15,000

: THB 57,750.00

การค านวณ : Total CIF Loss Amount of Cargo : USD 1,500.00 

@ exchange rate THB 35.00 / USD 1.00 = ยอดมูลค่าสินค้าเสียหาย 52,500.00 บาท
ปกตจิะท าประกันภยัสินค้า 110% CIF ดังน้ัน มูลค่าความเสยีหายทีเ่อาประกันภัย : 57,750.00 บาท

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity
ตัวอย่าง: เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าเส่ือมสภาพ
ผู้รับสินค้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับสินค้าเสียหาย โดยพจิารณาจาก สภาพความเสียหาย
ของสินค้า เป็นการประเมินเป็นค่าเส่ือมสภาพ เป็นเปอร์เซ็นของความเสียหายของสินค้า(หรือมูลค่า
สินค้าเสียหาย)
CIF Invoice Value of Cargo : USD15,000.00
10% Depreciation Allowance : USD  1,500.00 : Total Loss Amount

Insured Value :  Total CIF Loss Amount USD1,500 X  Amount Insured USD16,500   
Total CIF Cargo Invoice Value USD15,000

Therefore, Total Loss Amount as insured :  USD1,650.00 = Amount of Indemnity

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

ตัวอย่าง : สินค้าเทกอง Dry Bulk Cargo เช่น ปุ๋ย กากถ่ัวเหลือง มันส าปะหลงั ฯลฯ

1. SHORTAGE IN WEIGHT
Draft Survey Report at Loading Port :   150.000 metric tons
Less:  Draft Survey Report at Discharging Port :   145.000 metric tons
Total Shortage in Weight :       5.000 metric tons
Less: In excess of 0.5% of whole weight :      0.750 metric tons
Total Shortage in Weight :       4.250 metric tons
CIF Invoice Value USD 1,000 / 1 metric ton
Total CIF Loss Amount of Cargo :    USD 4,250.00
Insured Value :  Total CIF Loss Amount of Cargo X  Amount Insured                                                   

Total CIF Cargo Invoice Value
Total Loss Amount as insured :   USD 4,675.00

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



การค านวณจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Computation of Amount of Indemnity

ตัวอย่าง : สินค้า Liquid Chemical Bulk Cargo สินค้าเคมีเหลว

1. SHORTAGE IN WEIGHT
Gauging Survey Report at Loading Port :   150.000 metric tons
Less:  Gauging Survey Report at Discharging Port :   145.000 metric tons
Total Shortage in Weight :       5.000 metric tons
Less: In excess of 0.5% of whole weight :      0.750 metric tons
Total Shortage in Weight :       4.250 metric tons
CIF Invoice Value USD 1,000 / 1 metric ton
Total CIF Loss Amount of Cargo :    USD 4,250.00
Insured Value :  Total CIF Loss Amount of Cargo X  Amount Insured                                                   

Total CIF Cargo Invoice Value
Total Loss Amount as insured :   USD 4,675.00

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Methods of Computation of amount of indemnity  

ตัวอย่าง : สินค้าเหล็กม้วน เหล็กรีดเย็น
Cold Rolled Steel Sheet in Coil :  650.000 metric tons (น า้หนักทัง้หมด)
Cutting Weight (Damage Quantity) :      8.000 metric tons (น า้หนักเสยีหาย)
CIF Unit Price :  USD 1,500 (ราคาตอ่หน่วย ต่อ 1 เมตริกตนั)
Total CIF Cargo Invoice Value :  USD 12,000 (มูลค่าสนิค้าทัง้หมดตามใบก ากับสนิค้า)
Amount Insured 110% CIF :  USD13,200 (จ านวนเงนิ/มูลค่าทีเ่อาประกันภยั)
Exchange Rate@THB.35.00/USD 1.00 :  THB 462,000

Salvage Proceeds 8,000 kg @ THB15.00 :  THB 120,000 (เงนิไดจ้ากการขายซาก)

Deductible 0.5% of the whole 650.00 metric tons :  3.250 metric tons

3.250 mt @ CIF USD 1,500: USD4,875 @ Exchnage Rate THB 35.00 :  THB 170,625

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Steel Product: (1) หัก น า้หนัก ความรับผิดส่วนแรกก่อน
Damage Quantity :  8.000 mt

Less: Deductible 0.5% of the whole :  3.250 mt(มาจาก650.00 mt X 0.50% : 3.250 mt) 

Total Loss Amount after the Deductible : 4.750 mt  

Total Loss Amount :  USD 7,125 ( มาจาก 4.750 X USD1,500 )

Insured Value of loss Amount 110%CIF =  USD   7,837.50 

@THB.35.00/USD 1.00 =  THB 274,312.50

Less: Salvage Proceeds 4,750 kg @ THB15.00 =  THB    71,250.00
(8.000 mt – 3.250 mt = 4.750 mt claimable weight)

Total Loss Amount (final adjustment) =  THB 203,062.50

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Steel Product: (2) หัก โดยค านวณเป็นจ านวนเงนิ ความรับผิดส่วนแรก

Damage Quantity 8.000 mt @ CIF USD 1,500 =  USD 12,000

Less: Deductible 0.5% of the whole

650.00 mt X 0.50% : 3.250 mt @ CIF USD 1,500 =  USD   4,875

Total Loss Amount after the Deductible =  USD   7,125

Insured Value of loss Amount 110%CIF =  USD   7,837.50 

@THB.35.00/USD 1.00 =  THB 274,312.50

Less: Salvage Proceeds 4,750 kg @ THB15.00 =  THB    71,250.00
(8.000 mt – 3.250 mt = 4.750 mt claimable weight)

Total Loss Amount (final adjustment) =  THB 203,062.50

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Steel Product: (3) หัก จ านวนความรับผิดส่วนแรกก่อน ตามด้วยการหักมูลค่าซาก

Damage Quantity 8.000 mt @ CIF USD 1,500 =  USD 12,000

Less: Deductible 0.5% of the whole

650.000 mt X 0.50% : 3.250 mt@ CIF USD 1,500/mt : =  USD   4,875

Total Loss Amount after the Deductible =  USD   7,125

Total Loss Amount THB.35.00/USD 1.00 =  THB 249,375

Less: Salvage Proceeds 4,750 kg @ THB15.00 =  THB   71,250

(8.000 mt – 3.250 mt = 4.750 mt claimable weight)

Total Loss Amount (after Deductible and Salvage)=  THB 178,125

Insured Value of loss Amount 110%CIF

Total Loss Amount =  THB 195,937.50

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Steel Product: (4) หักมูลค่าซากก่อน ตามด้วยหัก จ านวนเงนิความรับผิดส่วนแรกก่อน

Damage Quantity 8.000 mt @ CIF USD 1,500 =  USD 12,000

Exchange Rate: THB 35 / USD 1.00 =  THB 420,000 

Less: Salvage Proceeds 8,000 kg @ THB15.00 =  THB 120,000

Total =  THB 300,000

Less: Deductible 0.5% of the whole =  THB 170,625

650.000 mt X 0.50% : 3.250 mt@ CIF USD 1,500/mt : USD 4,875 @ THB 35/USD1.00

Total Loss Amount in net =  THB 129,375 

Insured Value of loss Amount 110%CIF

Total Loss Amount =  THB 142,312.50

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Steel Product: (5)

Damage Quantity 8.000 mt @ CIF USD 1,500 =  USD 12,000

Insured Value of loss Amount 110%CIF =  USD 13,200

@THB.35.00/USD 1.00 =  THB 462,000

Less: Salvage Proceeds 8,000 kg @ THB15.00 =  THB 120,000

Total Loss Amount in net =  THB 342,000

Less: Deductible 0.5% of the whole 650.000 mt

3.250 mt @ CIF USD 1,500: USD4,875 @ THB 35.00 =  THB 170,625

Total Loss Amount (final adjustment) =  THB 171,375

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Machine / Equipment :

ตัวอย่าง : จ านวนเงนิชดใช้ค่าสินไหมฯสูงสุดย่อมไม่เกนิมูลค่าสินค้าทีเ่อาประกนัภัย Amount Insured

การชดใช้ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ให้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ จนสามารถน ามาใช้งานได้ตามปกติ
• ค่าอะไหล่ / ค่าช้ินส่วนเปลีย่นทดแทน หาได้ในประเทศ + ค่าแรงในการซ่อมแซม 
• ค่าอะไหล่ / ค่าช้ินส่วนเปลีย่นทดแทน ส่ังจากต่างประเทศทางเรือ (ถ้าสินค้าทีเ่สียหายน้ันเดิมได้

ขนส่งมาทางเรือ) (แต่ไม่ชดใช้อากรขาเข้า ถ้าเดิมไม่มีการประกนัภัยสินค้ารวมอากรขาเข้า) + ค่า
จัดส่งไปถึงสถานทีข่องผู้รับสินค้า + ค่าแรงในการซ่อมแซม : 

• ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลบัผู้ผลติ + ค่าตรวจสอบโดยผู้ผลติ inspection fee + ค่าอะไหล่ 
ช้ินส่วนเปลีย่นทดแทน + ค่าแรงในการซ่อมแซม + ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลบัคืนผู้รับสินค้า 
(เดิมขนส่งทางทะเล การขนส่งไป+กลบัจึงเป็นการขนส่งทางทะเลเช่นเดียวกนั): 

9. การค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



• Hague Rules   (1924) Article 20 รบัขนของทางทะเล อายคุวาม 2 ปี

• Hague-Visby Rules    (1968) Article 1 รบัขนของทางทะเล อายคุวาม 1 ปี

• Hamburg Rules     (1978) รบัขนของทางทะเล อายคุวาม 2 ปี

• Carriage of Goods by Sea Act, U.K.  (1971) COGSA อายคุวาม 1 ปี

• CMR Convention, International Carriage of Goods by Road (1956) อายคุวาม 1 ปี

กฎหมาย พระราชบัญญตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั ผู้รับประกนัภยัในการเรียกร้องไล่เบีย้
จากผู้ขนส่ง/ผู้ประกอบการโลจสิตกิส์ < ข้อจ ากดัและจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ >



• พระราชบัญญัต ิ รับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔

• พระราชบัญญัต ิ การขนส่งตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ.๒๕๔๘

• พระราชบัญญัต ิ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖

• พระราชบัญญัต ิ การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบญัญัต ิ การรถไฟแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

• พระราชบญัญัต ิ การกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

• พระราชบญัญัต ิ การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดนิเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗

• พระราชบญัญัต ิ ความรับผิดทางแพง่และค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘

• ร่างพระราชบญัญัต ิการประกันภยัทางทะเล พ.ศ..............

กฎหมาย พระราชบัญญตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั ผู้รับประกนัภยัในการเรียกร้องไล่เบีย้
จากผู้ขนส่ง/ผู้ประกอบการโลจสิตกิส์ < ข้อจ ากดัและจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ >



10.   การใช้อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในการค านวณเงนิ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
Exchange Rate for Claim Settlement



10.   การใช้อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในการค านวณเงนิชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน

1.  การใช้อัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงนิ ทีใ่ช้ในการค านวณ “มูลค่าทีเ่อาประกันภยั” 
ซึง่แสดงไว้ทีห่น้าตารางกรมธรรม์

2.  อัตราแลกเปล่ียนทีใ่ช้ในการค านวณการภาษี ทีเ่รียกว่า “ใบขนฯ” (ใบขนส่งสินค้า
ขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิม่)

3.  ใช้อัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงนิ ณ วันเกิดเหตุ อาจเป็น T.T. Selling Rate

4.  ใช้อัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงนิ เป็น T.T. Selling Rate (Telegraphic 

Transfer) ตามเงือ่นไข clause ทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม/์หรือในOpen Policy
หมายเหตุ :  
การซือ้ขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทั่วไปจะใช้ระบบการโอนเงนิผ่านธนาคาร ดังน้ัน การชดใช้เงนิค่าสินไหมทดแทน บริษัท
ประกันภยัต่างประเทศบางบริษัทจะระบุไว้ชัดเจนในสัญญาประกันภยัว่า การจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทนจะใช้อัตราแลกเปล่ียน T.T. 

Selling Rate



Payment of Claim Clause:

Should the Assured be exempted, as a result of any loss or accident whether caused by the perils 
insured against or not during the currency of insurance, from paying freight and/or charges or any part thereof 
which are included in the Insured Value, the settlement of claim shall be made on basis of the amount which is 
equivalent to the Insured Value with the deduction of freight and/or charges so saved.

In case the payment of claim is to be made abroad, the amount of claim shall be paid in the foreign 
currency stated in the Policy or Certificate of Insurance issued under this Open Policy.

In case of any claim payable in Thailand, the amount of claim in the 
foreign currency in which the declaration has been made shall be converted into 
Thai Baht at the basic rate of Telegraphic Transfer Selling Rate ( T.T. Selling Rate) 
quoted by ……………………( National Bank or Thai Bank) on the day of settlement 
of a claim

10.  การใช้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในการพจิารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



Currency Description
Bank Notes

Buying Rates
Bank Notes

Selling Rates
Sight Bill

Buying Rates
TT

Buying Rates

Bill - DD - TT
Selling Rates

USD1 USD: 1-2 33.46 35.00

USD5 USD: 5-20 33.81 35.00

USD50 USD: 50-100 34.27 35.00 34.50 34.60 34.90

GBP
United 
Kingdom

42.42 43.90 42.79000 42.90250 43.80000

EUR Euro Zone 36.15 37.26 36.36250 36.45000 37.18750

JPY Japan (:100) 25.43 26.53 25.64250 25.70250 26.28250



Bank of Thailand
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงนิตราต่างประเทศ )

ประเทศ สกุลเงนิ         อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขายถัวเฉล่ีย
ตั๋วเงนิ เงนิโอน

สหรัฐอเมริกา USD 34.3969 34.4886 34.8144

สหราชอาณาจักร GBP 42.7100 42.8660 43.7189

ยูโรโซน EUR 36.3455 36.4527 37.1924

ญ่ีปุ่น (ต่อ 100 เยน) JPY 25.4315 25.5315 26.2229

ฮ่องกง HKD 4.3572 4.3742 4.4575

มาเลเซยี MYR 7.7376 7.7765 7.9847

สิงคโปร์ SGD 24.7388 24.8152 25.3843



11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย
Salvage Disposal



1.   วธีิการในการจัดการซาก
1.1 การขายซากตรงให้ผู้ซ้ือซากรายเดียว
1.2 การขายซากด้วยการประมูลโดยผู้ซ้ือซากหลายราย
1.3 การขายซากให้ผู้มีสิทธิเรียกร้อง/เจ้าของสินค้า/ผู้เอาประกนัภัย
1.4 การขายซากโดยระบบภายใน / โดยคณะกรรมการอนุมัติการขายซาก

ของบริษัท/ผู้รับประกนัภัย

2.   ข้อระมัดระวงัในการจัดการซาก

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย



1.   วธีิการในการจัดการซาก

ก่อนอ่ืน ผู้รับประกนัภัยจะต้องพจิารณาคดัเลือก รายช่ือผู้ประมูลซ้ือขายซากสินค้า ( panel of 

selective salvage buyers) ซ่ึงผู้ซ้ือซากแต่ละรายย่อมมเีครดิตและความน่าเช่ือถือด้านการเงิน

1.1 การขายซากตรงให้ผู้ซือ้ซากรายเดยีว
ส าหรับมูลค่าซากและปริมาณซากมเีพยีงเลก็น้อย เช่น ซากเมด็พลาสตกิบรรจุถุง 2 ถุง เหลือน า้หนัก
รวม 40 กโิลกรัม อาจขายไป 15 บาทต่อน า้หนัก 1 กโิลกรัม คดิเป็นมูลค่าซากเพยีง 600 บาท

1.2 การขายซากด้วยการประมูลโดยผู้ซือ้ซากหลายราย
ส าหรับมูลค่าซากและปริมาณทีม่ากพอทีไ่ด้มูลค่าซากสูง โดยเชญิผู้ซือ้ซากมาร่วมการประมูล

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย



1.   วธีิการในการจัดการซาก

1.3 การขายซากให้ผู้มสีทิธิเรียกร้อง/เจ้าของสนิค้า/ผู้เอาประกันภัย
เป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท ผลดคีอื เหมาะส าหรับสนิค้าเฉพาะอย่าง เช่น อุปกรณ ์เคร่ืองจักร 
ชิน้ส่วนอเิลคโทรนิค เคม ีซึง่เจ้าของสนิค้าอาจให้ราคาซากสูงกว่าผู้ประมูลซากทั่วไป ผลเสยีคอื เจ้าของ
สนิค้ามักจะขอซือ้ซากสนิค้าเสยีหายของตนคนืในราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซือ้จากผู้ซือ้ซากทั่วไป หรือ 
เจ้าของสนิค้าอาจตดิใจแล้วมกีารเรียกร้องสนิค้าเสยีหายบ่อยขึน้เพราะได้ซากกลับคนื ซึง่ในทีสุ่ดจะ
กลายเป็นความเสีย่งต่อภัยจากการฉ้อฉล

1.4 การขายซากโดยระบบภายใน/โดยคณะกรรมการอนุมัตกิารขายซากของบริษัท/ผู้รับประกันภัย
การจัดประมูลออนไลนโ์ดยผู้รับประกันภัย / การพจิารณาอนุมัตกิารประมูลโดยคณะกรรมการฯเฉพาะ

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย



1.  ถ้าผู้รับประกนัภัยต้องไตร่ตรองตั้งแต่เบ้ืองต้นว่า ถ้ากรมธรรม์ให้ความคุ้มครองสินค้าทีเ่สียหายซากสินค้าน้ันยงัมี
มูลค่าเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายงัมมูีลค่าและต้องการน าไปขายซาก  ผู้รับประกนัภัย สมควรแจ้งให้ผู้มสิีทธิเรียกร้องให้เกบ็
รักษาซากสินค้าไว้เพ่ือรอการด าเนินการประมูลขายซากต่อไปในอนาคต(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษาซาก)

หรือ 
หากซากสินค้าดงักล่าวไม่มมูีลค่าเชิงพาณิชย์ ผู้รับประกนัภัยยิง่ต้องรีบแจ้งให้ผู้มสิีทธิเรียกร้องให้ทราบโดยเร็วว่า 
ผู้รับประกนัภัยจะสละสิทธิโดยไม่เกีย่วข้องกบัซากสินค้าและให้ผู้มสิีทธิเรียกร้อง(คือเจ้าของสินค้า)ให้จัดการซาก
สินค้าน้ันได้ทนัที  
• ทั้งนี ้เพ่ือหลกีเลีย่งความเข้าใจผดิโดยเกบ็ซาก(ทีไ่ร้มูลค่าและควรจะรีบทิง้ไป)  แต่เกบ็รอให้ทางผู้รับประกนัภัย

มารับไปเม่ือได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน อาจมค่ีาเช่าคลงัสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดูแลซากสินค้า ฯลฯ
• ถ้าผู้รับประกนัภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว สิทธิในทรัพย์หรือซากสินค้าย่อมตกเป็นของผู้รับ

ประกนัภัย ถ้าซากสินค้าเป็นสินค้าอนัตรายแ อาจก่อให้เกดิปัญหาซ่ึงอาจผูกพนัความรับผดิของเจ้าของสินค้า
อนัตราย(ซ่ึงอาจเป็นผู้รับประกนัภัย)เข้ามาเกีย่วข้อง

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย
2.   ข้อระมัดระวงัในการจัดการซาก



2.  ผู้รับประกนัภัยสามารถน าซากสินค้าทีเ่สียหายไปขายซากได้ตามกฎหมายได้หรือไม่ เช่น ตดิสิทธิประโยชน์ของ 
BOI ใน การน าเข้าสินค้า หรือ ตดิปัญหาภาษีสรรพสามติส าหรับสินค้าส่งออกแต่จะน ามาขายในประเทศ
3.  พจิารณาสภาพสินค้าที่เสียหายว่า มีสภาพทีส่ามารถขายได้หรือไม่
4.  พจิารณาปริมาณซากสินค้ามากพอ หรือ จ านวนเป็นที่ต้องการหรือไม่
5.  เงนิได้จากการประมูลขายซากทรัพย์ หรือ เงนิค่าซากฯจะต้องได้รับก่อนการเข้าไปขนซากฯ
6.  เงนิได้จากการประมูลขายซากทรัพย์ หรือ เงนิค่าซากต้องเป็นเงินสดซ่ึงใช้การโอนเข้าบัญชีธนาคารและได้ถูก
ตรวจสอบแล้วว่ามเีงนิเข้ามาจริง ตรงตามจ านวนเงนิที่ประมูลได้ ก่อนการปล่อยซากสินค้าให้ผู้รับซาก ข้อห้ามที่
ส าคัญคือ ห้ามรับเช็ค
7.  ถ้าซากสินค้าต้องมีการช่ังน า้หนักหน้างาน เงนิค่าซากจะต้องรับมาเตม็ก่อน ถ้าน า้หนักซากสินค้าน้อยลง เงนิค่า
ซากฯบางส่วนอาจต้องมกีารคืนให้ผู้ซ้ือซากซ่ึงได้รับซากเป็นน า้หนักที่น้อยลงกว่าที่ตกลง

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย
2.   ข้อระมัดระวงัในการจัดการซาก



8.  ถ้าซากสินค้าต้องมีการช่ังน า้หนักหน้างานวนัต่อวนั อาจพจิารณาให้ผู้ซ้ือซากจ่ายเงนิให้ผู้มสิีทธิเรียกร้อง
(เจ้าของสินค้า) วนัต่อวนั เพ่ือหลกีเลีย่งความเส่ียง
9.  มัน่ใจว่า ขั้นตอนการขนซากสินค้ากระท าการโดยถูกต้องและสุจริตใจ 

2.   ข้อระมัดระวงัในการจัดการซาก

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย



2.   ข้อระมัดระวงัในการจัดการซาก

11. การจัดการซากทรัพย์ ซากสินค้าเสียหาย

น า้หนักรถรวมน า้หนักบรรทุก 10 ล้อ : 25,000 ก.ก.
น า้หนักรถ(เปล่า) ช่ังได้ : 7,000 ก.ก.
น า้หนักบรรทุก : 18,000  ก.ก.

น า้หนักรถรวมน า้หนักบรรทุก 10 ล้อ : 25,000 ก.ก.
ถ้าน า้หนักรถเปล่า ช่ังได้ : 9,000 ก.ก.
น า้หนักบรรทุก : 16,000  ก.ก.

ถ้าเพิม่น า้หนักรถโดยใส่ถุงดนิ 2,000 ก.ก.
จะท าใหต้วัรถเปล่า มีน า้หนักรถ 9,000 ก.ก 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmsdax.files.wordpress.com%2F2012%2F06%2Fwww.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmsdax.wordpress.com%2F2012%2F06%2F07%2Fweighbridge-device-integration-with-dynamics-ax%2F&tbnid=SpLRaJVOSL5HCM&vet=10CEgQMyiEAWoXChMIuProsYP7-gIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=0lAhHovrV_IuVM&w=645&h=205&q=weighbridge%20icon&hl=th&ved=0CEgQMyiEAWoXChMIuProsYP7-gIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmsdax.files.wordpress.com%2F2012%2F06%2Fwww.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmsdax.wordpress.com%2F2012%2F06%2F07%2Fweighbridge-device-integration-with-dynamics-ax%2F&tbnid=SpLRaJVOSL5HCM&vet=10CEgQMyiEAWoXChMIuProsYP7-gIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=0lAhHovrV_IuVM&w=645&h=205&q=weighbridge%20icon&hl=th&ved=0CEgQMyiEAWoXChMIuProsYP7-gIVAAAAAB0AAAAAEAI


ตัดสินใจเร่ืองซากโดย
เร็ว จะเอา หรือ ไม่เอา

ไม่เอาคะ ทางประกันภัย
ขอสละสิทธิ ยกซากให้
เจ้าของสินค้า

จัดการประมูลจาก
รายชื่อผู้ซือ้ซากสินค้า

Immediately inform the consignee
1. Insurer will hold the bidding soon, please keep the salvage as 

it is in safe place without the charge or fee of storage and/or 
warehouse.

2. Insurer has no interest in salvage of damaged goods, so, the 
salvage disposal will be solely handled by consignee. 

หา้มรับเงนิค่าซากเป็นเงนิสด ใหเ้ป็นการโอนเงินค่า
ซากเข้าบญัชีธนาคารของผู้รับประกันภยั



Option 1:  Salvage Delivery – Cheque issued – Bank’s Refusal to Pay

Option 2:  No Pay No Salvage Delivery     



เมือ่วันที ่12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เกิดเหตุระเบดิสองระลอกหา่งจาก
กัน 32 วนิาท ีบริเวณโกดงัตูส่้งสินค้าในทา่เรือเทยีนจนิ เขตปินไห่ นคร
เทยีนจนิ สาธารณรัฐประชาชนจนี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99


เมือ่วันที ่12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เกดิเหตุระเบดิสองระลอกห่างจากกัน 32 วนิาท ีบริเวณโกดังตู้ส่ง
สินค้าในท่าเรือเทยีนจนิ เขตปินไห่ นครเทยีนจนิ สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยไม่ทราบสาเหตุของการ
ระเบดิอย่างแน่ชัดในทันท ีแต่รายงานเบือ้งต้นบ่งชีว่้าอาจเป็นอุบัตเิหตุทางอุตสาหกรรม สือ่ของ

ทางการจนีกล่าวว่าการระเบดิในเบือ้งต้นเกดิจากวัตถุอันตรายทีไ่ม่ทราบชนิดภายในตูส่้ง
สินค้าทางเรือ ณ โกดังเกบ็สนิค้าของบริษัทขนส่งรุยไฮโลจสิตกิส์ ซึง่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท
จัดการวัตถุอันตรายทีไ่ด้รับอนุญาตจากทางการ
ตามเอกสารทางการทีบั่นทกึไว้ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าในโกดังสนิค้าซึง่บริษัทขนส่งรุยไฮเป็นเจ้าของอยู่
น้ัน มกีารเกบ็รักษาสารเคมอัีนตรายอยู่ภายในประกอบไปด้วย แคลเซยีมคารไ์บด ์โซเดยีมไนเตรต 
และโพแทสเซยีมไนเตรต (ดนิประสวิ) อย่างไรกด็ทีางการจนียอมรับว่าการบันทกึข้อมูลทีข่าดตก
บกพร่องและอาคารส านักงานบริษัททีไ่ด้รับความเสยีหาย ประกอบกับการประสานงานทีไ่ม่ลงรอยกัน
กับหน่วยงานด้านศุลกากร ท าให้ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าภายในโกดังสินค้าดังกล่าวบรรจุ
สารเคมอีะไรไว้กันแน่

ซากสินค้า: วตัถุอนัตราย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7


เหตุระเบดิทีค่ลังสินค้าทา่เรือเบรุต เมื่อ
วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กรุงเบรุต 
เมืองหลวงของประเทศเลบานอน



เหตุระเบิดทีท่่าเรือเบรุต พ.ศ. 2563 เกดิขึน้เม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริเวณท่าเรือ
เบรุตในเมืองเบรุต เมืองหลวงของประเทศเลบานอน[2]เป็นเหตุระเบดิของ แอมโมเนียม
ไนเตรตประมาณ 2,750 ตัน (3,030 ตันส้ัน; 2,710 ตันยาว) ซ่ึงเทียบเท่ากบัทเีอน็ที
ประมาณ 1.2 กโิลตัน (5.0 TJ) ซ่ึงถูกรัฐบาลเลบานอนยดึจากเรือ MV Rhosus แล้วปล่อย
ทิง้ร้างเกบ็ไว้ในท่าเรือทีไ่ม่มีมาตรการด้านความปลอดภยัทีเ่หมาะสมเป็นเวลา 6 ปี 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวติ 207 ราย บาดเจ็บมากกว่า 7,500 ราย และสูญหายอกีจ านวนมาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแสดงความกงัวลต่อยอดผู้เสียชีวติทีอ่าจจะมีมาก และยอมรับว่ามี 
"การบาดเจ็บจ านวนมากและมีความเสียหายอย่างหนัก" ผู้ว่าการเบรุตประมาณการณ์ว่ามีประชาชน
กว่า 300,000 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ทีอ่ยู่อาศัยเน่ืองจากแรงระเบิด

ซากสินค้า: วตัถุอนัตราย



“แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3)” ช่ือทางเคมีตาม IUPAC: Ammonium nitrate  
CAS: 6484-52-2 (ดงัแสดงตามภาพประกอบที ่1) 
โดยเป็นสารประกอบซ่ึงมีคุณลกัษณะทางกายภาพทีม่ีส่วนประกอบของ แอมโมเนีย และ 
ไนโตรเจน  โดยส่วนใหญ่นิยมน าไปท าเป็นปุ๋ยเพ่ือการเกษตร และน ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของวตัถุระเบิด 
มีรูปลกัษณ์เป็นผลกึใส ไม่มีกลิน่     มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากพอที่จะ
ไม่ต้องพึง่ออกซิเจนจากภายนอกในการท าให้เกดิเพลงิไหม้ 

แต่หากมีการจดัเกบ็อย่างถูกวธีิและหลกีเลีย่งไม่ให้สัมผสัความร้อนสูง มีโอกาสยากมากที่
สารชนิดนีจ้ะระเบิดขึน้มา ซ่ึงหากมีการระเบิดจะท าความเสียหายอย่างรุนแรง

ซากสินค้า: วตัถุอนัตราย



นอกเหนือจากประเด็นสิทธิพเิศษอ่ืนใด เช่น BOI ยงัมีกฎหมายหรือ พ.ร.บ ต่าง ๆ ทีค่วบคุมสินค้า

พระราชบัญญตัิควบคุมภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๖ ห้ามผู้ใดผลติเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ดงัต่อไปนี้
(๑) อาหารสัตว์ปลอมปน
(๒) อาหารสัตว์เส่ือมคุณภาพ
(๓) อาหารสัตว์ผดิมาตรฐาน
(๔) อาหารสัตว์ทีต้่องขึน้ทะเบียนแต่มิได้ขึน้ทะเบียนไว้
มาตรา ๘๘ ผู้ใดผลติเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์เส่ือมคุณภาพซ่ึงเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา ๖ (๑) อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๒) ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถงึสามปีหรือปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถงึหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหน่ึง อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึง
ปี หรือปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ซากสินค้า: วตัถุอนัตราย



นอกเหนือจากประเด็นสิทธิพเิศษอ่ืนใด เช่น BOI ยงัมีกฎหมายหรือ พ.ร.บ ต่าง ๆ ทีค่วบคุมสินค้า
พระราชบัญญตัิปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ ห้ามมใิห้ ผู้ใดผลติเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้าปุ๋ยดงัต่อไปนี้
(๑) ปุ๋ยปลอม
(๒) ปุ๋ยเคมผีดิมาตรฐาน
(๓) ปุ๋ยเคมเีส่ือมคุณภาพ เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๑
(๔) ปุ๋ยชีวภาพต า่กว่าเกณฑ์ หรือปุ๋ยอนิทรีย์ต า่กว่าเกณฑ์
(๕) ปุ๋ยทีต้่องขึน้ทะเบียน แต่มไิด้ขึน้ทะเบียนไว้
(๖) ปุ๋ยทีรั่ฐมนตรีส่ังเพกิถอนทะเบียน
(๗) ปุ๋ยทีม่สีารเป็นพษิเกนิกว่าทีรั่ฐมนตรีประกาศก าหนด

ซากสินค้า: วตัถุอนัตราย



1.  นอกเหนือจากประเด็นสิทธิพเิศษอ่ืนใด เช่น BOI ยงัมีกฎหมายหรือ พ.ร.บ ต่าง ๆ ทีค่วบคุม
สินค้า
พระราชบัญญตัิปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดมีปุ๋ยเคมีเส่ือมคุณภาพไว้ในครอบครองต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีก าหนด

มาตรา ๖๘ ผู้ใดขายหรือน าเข้าปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๓) หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ หกเดือน
ถึงสองปี หรือ ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ซากสินค้า: วตัถุอนัตราย



ผอ.กลุ่มสารวตัรเกษตร พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ บกุคน้โรงงานปุ๋ ยเมืองกรุงเก่า หลงัสืบทราบว่ามีการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยยเูรียเส่ือมคณุภาพ พรอ้มอายดั
ของกลาง 6,500 ตนั มลูค่ากว่า 300 ลา้นบาท
เม่ือเวลา 15.00 น. วนัท่ี 24 ก.ค. พล.ต.ต.นิพนธ ์เจรญิผล ผูบ้งัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) พ.ต.อ.
ถาวร ดลุยวิทย ์ผกก.กก.2บก.ปคบ. นายสงัวร เสนะโลหิต ผอ.กลุ่มสารวตัรเกษตร กรมวิชาการเกษตร นายจิรากร โกศยัเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้
ประสานรว่มมือสนธิก าลงักว่า 30 นายเขา้ตรวจคน้ รา้นเลขท่ี xx จ.พระนครศรอียธุยา หลงัสืบทราบว่ามีการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยยเูรยีเส่ือมคณุภาพ ไม่ได้
มาตรฐาน พรอ้มอายดัของกลางกว่า 6,500 ตนั มลูค่ากว่า 300 ลา้นบาท

ต ารวจปคบ.จับปุ๋ยปลอมอยุธยา ค่ากว่า300ล้าน



ผู้ต้องหา

ข้อหา : ขายสินค้าเส่ือมคุณภาพ ผิด พ.ร.บฯ





มีประกันภยัเหมือนมีร่ม เปียกบ้างแต่ไม่เปียกทัง้ตัว



ขอใหทุ้กทา่นและครอบครัวจง
ปลอดภยัและอยู่หา่งไกลจากโควดิ-19


