
การชี้แจง
เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย

โดย
ชมรมพิจารณารับประกันภัยรถยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

1



2

หัวข้อในการชี้แจง

1. ที่มาของการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุ
อันตราย

2. รูปแบบการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุ
อันตราย(แบบเดิม และแบบใหม่)

3. วัตถุอันตราย แท็งก์ และค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
ความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย

4. การจัดท าประกันภัยของผู้ขนส่งวัตถุอันตราย



3

1. ที่มาของการประกันภัยความเสียหาย
จากการขนส่งวัตถุอันตราย
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ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัย
ความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2549 โดยก าหนดให้ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายใน
แท็งก์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ (FIXED TANKS) แท็งก์ติดตรึงไม่ถาวรกับตัวรถ แท็งก์คอนเทน
เนอร์ แท็งก์สับเปลี่ยนได้ รถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซเรียงกันเป็นตับ จะต้องท าประกันภัย
ความเสียหายในการขนส่งวัตถุอันตรายนอกเหนือจากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรืออนามัย รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย 
บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิม 
ส าหรับความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ จ านวนเงินความคุ้มครองรวมไม่ต่ ากว่า 30,000,000 บาทต่อ
เหตุการณ์แต่ละครั้ง ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
จึงได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก 
เพื่อรองรับประกาศดังกล่าว
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จากการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว พบว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายมี
จ านวนเงินค่อนข้างสูง และความคุ้มครองบางส่วนมีความซ้ าซ้อนกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจที่ผู้ขนส่งได้ท าประกันภัยไว้แล้ว แต่จะต้องมาท าประกันภัยส่วนนี้เพิ่มเติม ซึ่งผู้ขนส่ง
จะต้องเพิ่มภาระในการช าระค่าเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้
ประสานมายังส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตรายสามารถท าประกันภัยได้และไม่เกิดความซ้ าซ้อน 
โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการหารือระหว่างคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด กับ
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ และได้ข้อสรุปว่าควรจะจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้
กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ 
พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ เนื่องจากความคุ้มครองใน
ส่วนอื่น ๆ อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทัง้ภาคบังคับและภาคสมัครใจอยู่แลว้ พร้อมกันนี้ยังได้
มีการเพิ่มเติมในส่วนของการส ารองจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ถูก-ผิดได้ 
เพื่อให้มีการบรรเทาความเสียหายให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว
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2. รูปแบบการประกันภัยความเสียหายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตราย (แบบเดิม และแบบใหม่)
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย 

พ.ศ.2549 (ที่ถูกยกเลิก)

ก าหนดให้ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีการประกันภัยความเสียหายในการขนส่ง
วัตถุอันตรายนอกเหนือจากการท าประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
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การประกันภัยการขนส่งวัตถุอันตราย (แบบเดิม)

รถขนส่งวัตถุอันตราย

ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายที่บรรจุในแท็งก์หรือภาชนะบรรจุ ต้องมีการประกันภัย
ความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก นอกเหนือการท า

ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

กธ.รถยนต์        
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กธ.รถยนต์ภาคสมัครใจ กธ.ขนส่งวัตถุอันตราย
ทางบก
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การประกันภัยการขนส่งวัตถุอันตราย (เดิม)

การประกันภัย รูปแบบที่ 1 พ.ร.บ.
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก (ประเภทการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด)

การประกันภัย รูปแบบที่ 2 พ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก (ประเภทการประกันภัยเบ็ดเตล็ด)

หมายเหตุ : 
1.  ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ไม่ต่ ากว่า 100,000

บาทต่อคน และไม่ต่ ากว่า 10,000,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
2.   ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายในการขจัด 

เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับ
สภาพเดิม รวมกันไม่ต่ ากว่า 30,000,000 บาทส าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การประกันภัยความเสยีหายจากการขนสง่วัตถุอันตราย พ.ศ.2559

(ฉบับแก้ไขใหม)่ 

 ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหาย
จากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๙

 ประกาศลงนาม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ วันที่ 12 มกราคม 2560 

ผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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การประกันภัยการขนส่งวัตถุอันตราย (แบบใหม่)

รูปแบบ
การประกันภัย

การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ
- ประเภท 1
- ประเภท 2
- ประเภท 3

เอกสารแนบท้าย
(ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม)
- ร.ย.01
- ร.ย.02
- ร.ย.03
- ร.ย.ต. (เอกสารแนบท้ายว่า

ด้วยการขยายความ
คุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายจากอุบัติเหตุ
ระหว่างการขนส่งวัตถุ
อันตราย
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ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 
ของผู้ประสบภัย/บุคคลภายนอก

ข้อ 3.1 (1)

ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ข้อ 3.1 (2)

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย 
บ าบัด บรรเทาความเสียหาย (ข้อ 3.2)

ประเภทกรมธรรม์ประกนัภัย
1.กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(พ.ร.บ.)
2.กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ประเภท 1, 2, 3
ความคุ้มครอง
- คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 300,000 บาท
- คุ้มครองบาดเจ็บ 80,000 บาท
- คุ้มครองค่าชดเชย รายวัน 4,000 บาท 

(200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้า
รักษาในสถานพยาบาล)

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
จ านวนเงินความคุ้มครองเป็นไปตามท่ีผู้
เอาประกันภัยท าประกันภัย

ประเภทกรมธรรม์ประกนัภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ประเภท 1, 2, 3
ความคุ้มครอง
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหาย    
โดยกฎหมายก าหนดความคุ้มครองขั้นต่ า 
2,000,000 บาท

ประเภทกรมธรรม์ประกนัภัย
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความ
รับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุ
อันตราย (ร.ย.ต.) ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2, 3
ความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคล่ือนย้าย บ าบัด บรรเทาความ
เสียหาย รวมท้ังการฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือ
สภาพท่ีใกล้เคียงกับสภาพเดิม ส าหรับความเสียหาย
แก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ โดย
กฎหมายก าหนดความคุ้มครองขั้นต่ า 5,000,000 บาท

หมายเหตุ: ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือ
สภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ส าหรับความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์
ไม่มีเจ้าของ มีความคุ้มครองทั้งในหมวดความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ แบบ ร.ย.ต. ด้วย
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ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 
ของผู้ประสบภัย/บุคคลภายนอก

ข้อ 3.1 (1)

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ข้อ 3.1 (2)

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขจัด 
เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย

(ข้อ 3.2)

 คุ้มครองคนขับเสียชีวิต 300,000 บาท 
ตามพ.ร.บ.

 คุ้มครองคนขับเสียชีวิตตามจ านวนเงิน
ท่ีท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารท่ี
บาดเจ็บ ตามพ.ร.บ. และการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 คุ้มครองความเสียหายของวัตถุอันตราย
ท่ีไหลลงบนพื้นและล าคลอง รวมท้ังบ่อ
น้ าของชาวบ้าน จ านวนเงินความ
คุ้มครองตามท่ีก าหนด โดยขั้นต่ าตาม
กฎหมาย 2,000,000 บาท 

 ส ารองค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายเบื้องต้น
ตามจริง ไม่เกิน 200,000 บาท

 คุ้มครองความเสียหายของวัตถุอันตรายท่ีไหล
ลงบนพื้นและล าคลอง จ านวนเงินความ
คุ้มครองตามท่ีก าหนด โดยขั้นต่ าตาม
กฎหมาย 5,000,000 บาท  (รวมเงินส ารอง
ค่าใช้จ่าย)

***กรณีจ านวนเงินความเสียหายส าหรับค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความ
เสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมฯ เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จ านวนจากหมวดความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และความคุ้มครองค่าใช้จ่ายใน
การขจัดฯ โดยหักจ านวนเงินส ารองค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย

รถขนส่งวัตถุอันตราย เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์คู่กรณีแล้วพลิกคว่ า ท าให้คนขับเสียชีวิต 
ผู้โดยสารบาดเจ็บ วัตถุอันตรายที่บรรทุกไหลลงบนพื้นและล าคลอง รวมทั้งบ่อน้ าของ
ชาวบ้านในละแวกนั้น

ตัวอย่าง  
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3. วัตถุอันตราย แท็งก์ และค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย



ความหมายของวัตถุอันตราย
ตาม 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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“วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แบ่งออกเป็น 9 ประเภท



ประเภทที่/ชื่อ ตัวอย่าง ป้ายสัญลักษณ์
1. วัตถุระเบิด (Explosives) ดอกไม้ไฟ กระสุนปืน

2. ก๊าซ (Gases) ก๊าซ LPG ก๊าซอะเซทีลีน

3. ของเหลวไวไฟ (Flammable 
Liquids)

น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ 

4. ของแข็งไวไฟ (Flammable 
Solids) สารที่ก่อให้เกิดการลุก
ไหม้ได้เอง  สารที่เมื่อสัมผัสน้ าแล้ว
ก่อให้เกิดก๊าซไวไฟ

ไม้ขีดไฟ ก ามะถัน 
ฟอสฟอรัสขาว

16



ประเภทที/่ชื่อ ตัวอย่าง ป้ายสัญลักษณ์

5. สารออกซิไดซ์ (Oxidizing 
Substances) และ สารเปอร์
ออกไซด์อินทรีย์ (Organic 
Peroxides)

โซเดียมเปอรอ์อกไซด์ แคลเซียมไฮ
โปคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรท
เมทลั เอธิล คีโทน เปอรอ์อกไซด์ 
(MEKP)

6. สารพิษ (Poisonous 
Substances) และสารติดเชื้อ
(Infectious Substances)

โซเดียมไซยาไนด์

7. สารกัมมันตรังสี (Radioactive 
Substances)

ยูเรเนียม โคบอลต์ 60

8. สารกัดกร่อน (Corrosive 
Substances)

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) กรด
ไฮโดรคลอลิก

9. วัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่
ในประเภท 1-8

แอบเบสตอส น้ าแข็งแห้ง เซลล์
แบตเตอร่ี

17
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ประเภท ความหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท าประกันภัย
ประเภทที่ 1 
วัตถุระเบิด 
(Explosives)

ของแข็งหรือของเหลว หรือสารผสมที่สามารถเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีด้วยตัวเองท าให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อน
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการระเบิด สร้างความเสียหาย
บริเวณโดยรอบได้ และให้รวมถีงสารที่ใช้ท าดอกไม้เพลิงและ
สิ่งของที่ระเบิดได้ด้วย แยกเป็น 6 ประเภทย่อย คือ
1.1 สารหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด
รุนแรงทันทีทันใดทั้งหมด (Mass explosion)
1.2  สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจาย 
แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด
1.3 สารหรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และอาจมี
อันตรายบ้างจากการระเบิดหรือการระเบิดแตกกระจาย แต่
ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด

**บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.1 5.4 และ 5.5 ที่
จะต้องท าประกันภัยการขนส่งวัตถุอันตราย

วัตถุอันตราย 9 ประเภท
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 1 วัตถุ
ระเบิด 
(Explosives)

1.4 สารหรือสิ่งของที่ไม่แสดงความเป็นอนัตรายอย่างเด่นชัด 
หากเกิดการประทุหรือประทุในระหว่างการขนส่งจะเกิดความ
เสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ
1.5 สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่หากมีการระเบิดจะมีอันตราย
จากการระเบิดทั้งหมด
1.6 สิ่งของที่ไวต่อการระเบิดน้อยมาก และไม่ระเบิดทันทีทั้งหมด 
มีความเสี่ยงต่อการระเบิดอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะในตัวสิ่งของนั้นๆ 
ไม่มีโอกาสที่จะเกิดการประทุหรือแผ่กระจายในระหว่างท าการ
ขนส่ง

**บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.1 5.4 และ 
5.5 ที่จะต้องท าประกันภัยการขนส่งวัตถุ
อันตราย

วัตถุอันตราย 9 ประเภท
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 2 ก๊าซ 
(Gases)

สารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกว่า 300
กิโลปาสกาล หรือมีสภาพเป็นก๊าซอย่างสมบูรณ์ที่อณุหภูม ิ20
องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล ซึ่งได้แก่ 
ก๊าซอัด (compressed gas) ก๊าซอยู่ในสภาพของเหลว 
(Liquefied gas) ก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ า 
(Refrigerated liquefied gas) และให้รวมถึงก๊าซที่ละลายใน
สารละลายภายใต้ความดันด้วย แยกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
2.1 ก๊าซไวไฟ (Flammable gases) หมายถึง ก๊าซที่อุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล 
สามารถติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศร้อยละ 13 หรือต่ ากว่าโดย
ปริมาตร หรือมีช่วงกว้างที่สามารถติดไฟร้อยละ 12 ขึ้นไปเมื่อ
ผสมกับอากาศ โดยไม่ค านึงถึงความเขม้ขน้ต่ าสุดของการผสม

**บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.1 5.4 และ 
5.5 ที่จะต้องท าประกันภัยการขนส่งวัตถุ
อันตราย
***กรณีก๊าซ LPG จะต้องท าประกันภัย
ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน 
(กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง) ไม่ต้องท า
ประกันภัยภายใต้ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 2 ก๊าซ 
(Gases)

2.2 ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (Non-flammable, Non-toxic 
gases) หมายถึง ก๊าซที่ขณะขนส่งมีความดันไม่น้อยกว่า 280 
กิโลปาสคาล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรืออยู่ในสภาพ
ของเหลวมีอุณหภูมติ่ า
2.3 ก๊าซพิษ (Toxic gases) หมายถึง ก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นที่
ทราบกันทั่วไป หรือได้มีการสรุปว่าเป็นพิษหรือกัดกร่อน หรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

**บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.1 5.4 
และ 5.5 ที่จะต้องท าประกันภัยการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 3 ของเหลว
ไวไฟ (Flammable 
liquids)

หมายถึง ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสาร
แขวนลอยผสม ที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 
กรณีทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด (Closed-cup test) หรือไม่
เกิน 65.6 องศาเซลเซียส กรณีทดสอบด้วยวิธีถ้วยเปิด 
(Open-cup test) และรวมถึงของเหลวที่ขณะขนสง่ถูกท า
ให้มีอุณหภูมิเท่ากับหรือมากกว่าจุดวาบไฟของเหลวนั้น 
และสารหรือสิ่งของที่ท าให้มีอุณหภูมิสงูจนเป็นของเหลว
ขณะท าการขนส่ง ซึ่งเกิดไอระเหยไวไฟทีอุ่ณหภมูิไม่
มากกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการขนส่ง

**บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.1 5.4 และ 
5.5 ที่จะต้องท าประกันภัยการขนส่งวัตถุ
อันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทท่ี 4 
ของแข็งไวไฟ 
(Flammable 
solids)

หมายถึง สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง และสารที่
สัมผัสกับน้ าแล้วท าให้เกิดก๊าซไวไฟ แบกเป็น 3 ประเภท
ย่อย คือ
4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) ของแข็งที่ระหว่าง
ท าการขนส่งสามารถจะติดไฟได้ง่าย หรืออาจท าให้เกิดการ
ลุกไหม้ขึ้นได้จากการเสียดสี สารหรือสารที่เกี่ยวข้องที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนที่รุนแรง และให้
รวมถึงวัตถุระเบิดที่ถูกลดความไวต่อการระเบิด ซึ่งอาจ
ระเบิดได้ถ้าหากไม่ท าให้เจือจางเพียงพอ

**บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.1 5.4 และ 
5.5 ที่จะต้องท าประกันภัยการขนส่งวัตถุ
อันตราย
***กรณีก๊าซ LPG จะต้องท าประกันภัยตาม
กฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน (กรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง) ไม่ต้องท าประกันภัยภายใต้
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 4 ของแข็ง
ไวไฟ (Flammable 
solids)

4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Substances 
liable to spontaneous combustion) หมายถึง สารที่มี
แนวโน้มจะเกิดความร้อนขึ้นได้เองในสภาวะการขนส่ง
ตามปกติ หรือเกิดความร้อนสูงขึ้นได้เมื่อสมัผัสกับอากาศ
และมีแนวโน้มที่จะลุกไหม้ได้
4.3 สารที่สัมผัสกับน้ าแล้วท าให้เกิดก๊าซไวไฟ 
(Substances which in contact with water emit 
flammable gases) หมายถึง สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ า
แล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดการติดไฟได้เองหรือท าให้เกิดก๊าซ
ไวไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย

กฎหมายไม่บังคับให้ท าประกันภัย
ความเสียหายจากการขนส่งวัตถุ
อันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 5 สาร
ออกซิไดซ์ และ
สารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์ 

แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
5.1 สารออกซิไดซ์  (Oxidizing substances) หมายถึง สารที่ตัว
ของสารเองอาจไม่ติดไฟ โดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจน หรือเป็นเหตุ 
หรือช่วยให้วัตถุอื่นเกิดการลุกไหม้
5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic peroxides) หมายถึง 
สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างออซเิจน 2 อะตอมดังนี้ –O-O- และอาจ
ถือได้ว่าเป็นสารที่มีอนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(Hydrogen peroxide) ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจน 1 หรือทั้ง 2
อะตอมถูกแทนที่ด้วย Organic radicals สารนี้ไม่เสถียรความร้อน

กฎหมายไม่บังคับให้ท า
ประกันภัยความเสียหายจาก
การขนส่งวัตถุอันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 5 
สารออกซิไดซ์ และ
สารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์ 

ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนและเร่งการ
แตกตัวด้วยตัวเอง และอาจมีคุณสมบัติอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ีร่วม
ด้วย
ก. แนวโน้มที่จะระเบิดสลายตัว
ข. เผาไหม้อย่างรวดเร็ว
ค. ไวต่อการกระแทก หรือการเสียดสี
ง. ท าปฏิกิริยากับสารอื่นก่อให้เกิดอันตรายได้
จ. เป็นอันตรายต่อตา

กฎหมายไม่บังคับให้ท า
ประกันภัยความเสียหายจาก
การขนส่งวัตถุอันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 6 สารพิษ
และสารติดเชื้อ 

แยกเป็น 2 ประเภทย่อยคือ 
6.1  สารพิษ (Toxic substances) หมายถึง สารที่มี

แนวโน้มจะท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง หรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากกลืนหรือสูดดม หรือ
สัมผัสทางผิวหนัง

6.2  สารติดเช้ือ (Infectious substances) หมายถึง สาร
ที่ทราบว่าหรือคาดว่ามีเชื้อโรคปนอยู่ด้วย เชื้อโรคคือ
จุลินทรีย์ (ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส Rickettsia 
พยาธิ เชื้อรา) หรือจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งรู้กันโดยทั่วไป 
หรือมีข้อสรุปที่เชื่อถือได้ว่าเป็นเหตุให้เกิดโรคต่อ
มนุษย์หรือสัตว์

กฎหมายไม่บังคับให้ท าประกันภัย
ความเสียหายจากการขนส่งวัตถุ
อันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 7 
วัสดุกัมมันตรังสี 
(Radioactive 
materials) 

หมายถึง วัสดุที่สามารถแผ่รังสีที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อร่างกาย การพิจารณาความเป็นอันตรายให้
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ ด้านการขนส่ง
สารกัมมันตรังของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ 
IAEA)

กฎหมายไม่บังคับให้ท าประกันภัยความ
เสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย

ประเภทที่ 8 
สารกัดกร่อน 
(Corrosive 
substances)

หมายถึง สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือกรณีของการรั่วจะ
เกิดความเสียหาย หรือท าลายสิ่งของอื่น หรือยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขนส่ง หรือเกิดอันตรายอื่นได้ด้วย

กฎหมายไม่บังคับให้ท าประกันภัยความ
เสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย
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ประเภท ความหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลการท า

ประกันภัย
ประเภทที่ 9 
วัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่ง
ไม่อยู่ในประเภท 1-8

หมายถึง สารและสิ่งของที่ในขณะขนสง่มีความเป็น
อันตราย ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 และ
ให้รวมถึงสารที่ในระหว่างท าการขนส่งหรือระบุว่าในการ
ขนส่งต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 100 องศา
เซลเซียส ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 250 
องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง

กฎหมายไม่บังคับให้ท าประกันภัย
ความเสียหายจากการขนส่งวัตถุ
อันตราย



วัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2559

30

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะบัญชี ๕.๑ บัญชี ๕.๔ และบัญชี ๕.๕

ดังนั้นวัตถุอันตรายที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีประกันภัย มี 4 ประเภท ประกอบด้วย

ประเภทที/่ชื่อ ตัวอย่าง

1 วัตถุระเบิด (Explosives) ดอกไม้ไฟ กระสุนปืน

2 ก๊าซ (Gases) ก๊าซ LPG ก๊าซอะเซทีลีน

3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ 

4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) สารที่ก่อให้เกิด
การลุกไหม้ได้เอง  สารที่เม่ือสัมผัสน้ าแล้วก่อให้เกิดก๊าซ
ไวไฟ

ไม้ขีดไฟ ก ามะถัน ฟอสฟอรัสขาว

หมายเหตุ: วัตถุอันตรายนอกจากประเภทที่ 1 – 4 สามารถท าประกันภัยได้ตามเอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. 
หากผู้ประกอบการประสงค์ทีจ่ะเอาประกันภัย



แท็งก์บรรจุวัตถุอันตราย 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559
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“แท็งก์” (Tank) หมายความว่า แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้าย
ได้ แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร หรือแท็งก์ยึดติดถาวร รวมทั้งแท็งก์ที่อยู่ในรถติดตั้ง
ภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรียงกันเป็นตับ (Battery-Vehicles) หรือภาชนะบรรจุก๊าซ
แบบกลุ่ม (Multiple-element gas container: MEGC) และให้หมายความ
รวมถึง ผนังแท็งก์ รวมทั้งอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์โครงสร้าง



ประเภทของแท็งก์

32

“แท็งก”์ (Tank) หมายความว่า
 แท็งก์คอนเทนเนอร์ 
 แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ 
 แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร 
 แท็งก์ยึดติดถาวร 
 แท็งก์ที่อยู่ในรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรียงกันเป็นตับ (Battery-

Vehicles) 
 ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-element gas container: MEGC)

และให้หมายความรวมถึง ผนังแท็งก์ รวมทั้งอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์
โครงสร้าง



แท็งก์บรรจุวัตถุอันตราย
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ประเภทแท็งก์ ภาพประกอบ การท าประกันภัย

แท็งก์คอนเทนเนอร์ รถรหัส 340 หรือ
รถรหัส 540

แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนท่ีได้

แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร

รถรหัส 540

รถรหัส 540



แท็งก์บรรจุวัตถุอันตราย
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ประเภทแท็งก์ ภาพประกอบ การท าประกันภัย

แท็งก์ยึดติดถาวร 
(Fixed Tank)

รถรหัส 340 หรือ
รถรหัส 540

แท็งก์ท่ีอยู่ในรถติดต้ัง
ภาชนะเรียงกันเป็นตับ
(Battery-Vehicles)

รถรหัส 340 หรือ
รถรหัส 540

ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม
(Multiple-element gas 
container : MEGC)

รถรหัส 340 หรือ
รถรหัส 540
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Fixed Tanks Fixed Tanks

Demountable Tanks Tank Containers
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Batter Tanks

Plastic Tanks Plastic Tanks
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Portable Tanks

MEGCs MEGCs



ค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยความ
เสียหายจากการขนสง่วัตถุอันตราย
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“การขนส่ง” หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกโดยใช้ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตรายประเภทแท็งก์ และไม่รวมการขนส่งทางระบบราง

“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลที่ท าการขนส่งวัตถุอันตราย
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4.การจัดท าประกันภัยของผู้ขนส่งวัตถุอันตราย



ข้อก าหนดของกฎหมาย
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ข้อ ๓ ให้ผู้ขนส่งท าประกันความเสียหายโดยขอบเขตการคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง ดังต่อไปนี้
๓.๑ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดแก่
บุคคลภายนอกจากการขนส่งวัตถุอันตราย โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
(๑) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
ส าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง
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๓.๒ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุท าให้
เกิดการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งทุก
กรณี ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขจัดเคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย 
รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่ง
รวมถึงความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าห้า
ล้านบาทส าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง

ข้อก าหนดของกฎหมาย (ต่อ)



ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัยจากการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
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รถยนต์บรรทุก
(รหัส 340)

การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ

รถพ่วง
(รหัส 540)

การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ

หมายเหตุ : หากกรณีมีรถลากจูง หรือรถพ่วง ที่มีทะเบียนแยกกัน จะต้องท าประกันภัยที่
รถพ่วง (เนื่องจากระบุประเภทขนส่งที่แท็งก์)

รถลากจูง รถพ่วง : ท าประกันภัย
ขนส่งวัตถุอันตราย



เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผดิตามกฎหมาย
จากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)
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รหัสบริษัท.....................เอกสารแนบท้ายเลขที่........................เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที.่......................................
ผู้เอาประกันภัย ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................................................

ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่...................................................... สิ้นสุดวันที่....................................................เวลา 16.30 น.
ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง...............................................................................................................................................................
คุ้มครองความความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายไม่เกิน...........................................................................บาท/ครั้ง 
เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย............................................................... บาท ส่วนลดกลุ่ม.................................................บาท
ส่วนลดประวัติดี หรือการได้ใบรับรองระบบการจัดการที่ดี............................................................... บาท
เบี้ยประกันภัยสุทธิ...................................บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม..............บาท รวม..............................บาท

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต.



เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)
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เมื่อใช้เอกสารแนบท้ายนี้
วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุอันตรายหรือสินค้าอันตรายซึ่งระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้แบ่งตามคุณสมบัติความเป็น

อันตราย 9 ประเภท ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 กล่าวคือ 
1. วัตถุระเบิด 
2. ก๊าซ 
3. ของเหลวไวไฟ  
4. ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ า
5. สารออกซไิดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
6. สารพิษและสารติดเช้ือ 
7. วัสดุกัมมันตรังสี 
8. สารกัดกร่อน
9. วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)



เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)
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การขนส่ง หมายถึง การขนส่งวัตถุอันตรายที่ใช้ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายประเภท
แท็งก์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากหน่วยงานหรือองค์กร ที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้การรับรอง โดยรถยนต์ระหว่างต้นทางถึงปลายทาง 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากรถยนต์ และหรือแท็งก์ (Tank) 
บรรจุวัตถุอันตรายที่บรรทุกบนรถยนต์ที่เอาประกันภัยเฉี่ยวชนกับยานพาหนะหรือทรัพย์สินอื่นใด 
หรือพลิกคว่ า หรือตกข้างทาง และท าให้เกิดการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุ
อันตรายที่ท าการขนส่ง ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)



เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจาก

อุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)
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แท็งก์ (Tank) หมายถึง แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ที่ยกเคลื่อนย้ายได้ แท็งก์ยึดติด
ไม่ถาวร หรือแท็งก์ยึดติดถาวร รวมท้ังแท็งก์ที่อยู่ในรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรียงกัน
เป็นตับ (Battery-Vehicles) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-element gas 
container: MEGC) และให้หมายความรวมถึง ผนังแท็งก์ รวมทั้งอุปกรณ์  ใช้งานและ
อุปกรณ์โครงสร้าง

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)



เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)
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เป็นที่ตกลงกันว่า บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขจัด 
เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมท้ังการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพ
เดิม ส าหรับความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มี
เจ้าของ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์และหรือแท็งก์ (Tank) 
บรรจุวัตถุอันตรายที่บรรทุกบนรถยนต์ที่เอาประกันภัยเฉ่ียวชนกับยานพาหนะหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือพลิก
คว่ า หรือตกข้างทาง และท าให้เกิดการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่ง ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ไม่เกิน ....................................... บาทต่อการเกิด
เหตุการณ์แต่ละครั้ง แต่ไม่รวมถึงการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ขนส่งหรือหยุดรถที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ความรับผิดได้ บริษัทตกลงจะส ารอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ
เดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ส าหรับความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตาม
เอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น ตามความเสียหายที่แท้จริง หรือจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามที่
กฎหมายก าหนดต่อการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง แล้วแต่จ านวนเงินใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้ไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับหน่วยงานที่ภาครัฐมอบหมาย หรือหน่วยงานที่กฎหมายก าหนด และหาก
ปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่นที่มิใช่ผู้เอาประกันภัย บริษัทสามารถใช้สิทธิ์
ไล่เบี้ยเพื่อเรียกค่าเสียหายที่ได้จ่ายไปนั้นคืนจากฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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กรณีอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัย จ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวข้างต้นที่บริษัทได้ส ารองจ่ายไปนั้น เป็นส่วนหนึ่งของจ านวนเงินความรับผิดสูงสุด

การขยายเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเฉพาะรถยนต์ที่เอาประกันภัย

เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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เงื่อนไข : (๑) การขยายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้ อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและการยกเว้นแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่ปรากฏในสัญญาหมวดเงื่อนไขทั่วไป ยกเว้นเงื่อนไขข้อ ๗.การลดเบี้ยประกันภัย
ประวัติดี และ ข้อ ๘.การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี จะไม่น ามาบังคับใช้

(๒) ในกรณีการเกิดอบุัตเิหตจุากการขนส่งวัตถุอันตรายใน ๙ ประเภทข้างต้น ซึ่งไม่ตรงกับ
ประเภทวัตถุอันตรายท่ีผูเ้อาประกนัภยัแถลงไว้ บริษัทจะไม่ปฏิเสธการชดใช้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
รถยนต์ อย่างไรก็ดี หากการขนส่งวัตถุอันตรายที่ผิดประเภท ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภยั
จะต้องรับผดิชอบความเสียหายส่วนแรกต่ออุบัตเิหตุแตล่ะครั้ง ในจ านวน ๒,๐๐๐ บาทแรกของ
ค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายที่เกดิขึ้น

เงื่อนไข (ต่อ)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)

เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิด
ตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.) 

(ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์)

ข้อตกลงคุ้มครอง
อัตราเบี้ยประกันภัย 

ขั้นต่ า (%) ขั้นสูง (%)
ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้ง
การฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ส าหรับ
ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ

๐.๑๐ ๑.๐๐

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑. เบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. 
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๒. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
๒.๑ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย หมายถึง

2.1.1 การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ตั้งแต่ 3 คัน 
ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจ านวน 10% ของเบีย้ประกันภัยในรถแต่ละคัน โดยมีเง่ือนไข 
ดงันี ้

ก) ต้องมีประกันภัยพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกันให้ส่วนลด

เฉพาะคันที่ 3 และคันต่อๆ ไป
ข) รถยนต์เช่าซื้อจะให้ส่วนลดกลุ่มไม่ได้ นอกจากผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

และได้เอาประกันภัยรถยนต์ 3 คันขึ้นไป

อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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๒. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย (ต่อ)
๒.๑ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย หมายถึง

2.1.2 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชนหน่วยงานเดียวกัน ท าประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลด

จ านวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน 
2.1.3 การที่ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพ่ีน้องร่วมบิดา

หรือมารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย มีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทรวมกันตั้งแต่ 
3 คันขึ้นไป บริษัทอาจให้ส่วนลดได้ไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยในรถแต่ละคัน

อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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๒. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย (ต่อ)

ทั้งการประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัยรายเดี่ยว ที่ไม่มี

ประวัติความเสียหายเกิดขึ้น จะได้รับส่วนลดประวัติดีในปีต่อ

อายุ หรือผู้เอาประกันภัยที่ได้ใบรับรองระบบการจัดการที่ดีจะ

ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีแรก

ส่วนลดร้อยละ 5 - 20 ของ

เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ หรือ

เบี้ยประกันภัยพื้นฐานกรณี

ท าประกันภัยในปีแรก

๒.๒ ส่วนลดประวัติดี หรือการได้ใบรับรองระบบการจัดการที่ดี

อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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สรุปส่วนลดเบี้ยประกันภัยฯ

รายละเอียดส่วนลดเบี้ยประกันภัย อัตราส่วนลด (ร้อยละ)

1. การประกันภัยกลุ่ม 10

2. ส่วนลดประวัติดี 5 - 20

3. ส่วนลดการได้ใบรับรองระบบการจัดการที่ดี 5 - 20

อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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๓. การประกันภัยไม่เต็มปี
การรับประกันภัยไม่เต็มปี ต้องค านวณเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ัน ดังต่อไปนี้

จ านวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ย

ประกันภัยเต็มปี

จ านวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ย

ประกันภัยเต็มปี

จ านวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ย

ประกันภัยเต็มปี

1-9 10 120-129 46 240-249 75

10-19 15 130-139 49 250-259 77

20-29 19 140-149 52 260-269 80

30-39 21 150-159 54 270-279 82

40-49 24 160-169 57 280-289 84

50-59 27 170-179 60 290-299 86

60-69 30 180-189 62 300-309 88

70-79 32 190-199 64 310-319 91

80-89 35 200-209 67 320-329 93

90-99 38 210-219 69 330-339 95

100-109 41 220-229 71 340-349 97

110-119 43 230-239 73 350-359 99

360-366 100

อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. (ต่อ)
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