
 

 
ที่ บต.3/2566 
 

     15 มีนาคม 2566  
 

เรื่อง นำส่งคำสั่งนายทะเบียนที่ 7/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง แบบมาตรฐาน 

 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 

อ้างถึง หนังสือสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ บต.13/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งนายทะเบียนที่ 7/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง                    
แบบมาตรฐาน 

 

ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดทำกรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง และอัตราเบี้ยประกันภัย แบบมาตรฐาน เพ่ือบรรเทาปัญหาที่เกิดจาก                  
การตีความที่แตกต่างกันในธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไม่มีข้อความมาตรฐาน                  
ที่เคยกำหนดไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และกลไกทางการตลาดใน
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ จึงได้จัดการประชาพิจารณ์กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างฯ เพ่ือนำ
ความเห็นมาปรับใช้ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยฯ ไปยังบริษัทสมาชิก ความละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง และแก้ไข
แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยฯ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. มาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยื่นขอรับความเห็นชอบ
ในหลักการของแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยฯ ไปยังนายทะเบียนสำนักงาน คปภ. เรียบร้อยแล้วนั้น 

 

บัดนี้ นายทะเบียนสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยฯ
ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 7/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย      
และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง แบบมาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอเรียน
แจ้งมายังท่านหากบริษัทประสงค์จะใช้แบบและข้อความดังกล่าวสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน 
สำนักงาน คปภ. ไดโ้ดยตรง  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                           (นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์) 
                          ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
นางสาวชนาทิพย์ ไชสอน 
โทรศัพท์: 0 2108-8399 ต่อ 1212   
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                                                                                               ช่ือ-ท่ีอยู่บริษัท 

รหสับริษทั:  
Code 

   ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
THE SCHEDULE 

 

ต่ออาย ุ  (   ) 
Renewal 

ประกนัใหม่  (   ) 
New Business 

ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 
FIDELITY GUARANTEE INSURANCE 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี:    
Policy No. 

1. ผูเ้อาประกนัภยั: Insured 
ช่ือ:                    
Name:                              
ท่ีอยู:่                        
Address:                         

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขบตัรประชาชน              
Tax ID / ID No.  
 
อาณาเขตท่ีคุม้ครอง:  
Territorial Limit Covered:  

2. ระยะเวลาประกนัภยั:  
Period of Insurance: 

เร่ิมวนัท่ี                           เวลา            น. 
From                                At              Hours 

ส้ินสุดวนัท่ี      
To 

เวลา 16.30 
At     16.30  

 น. 
 Hours 

3. ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั: 
 Type of Business or Occupation  

 

4. ลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยั: 
Guaranteed Personnel 

ต าแหน่ง:  
Position  

5. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น: 
 Permanent address 

 

6. จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด (บาท)   
Limit of Liability (Baht) 
 

                                               ...……………………………  ต่อคน / Per person 
                                               ...……………………………  ต่อคร้ัง / Per Occurrence 
                                                ...……………………..…… ต่อกรมธรรมป์ระกนัภยั / Per policy 

7. ความรับผิดส่วนแรกของผูเ้อาประกนัภยั (บาท):                                                                                                                                                                                                                                               
Deductible to be borne by the Insured (Baht)                                                                                                                                     

เบ้ียประกนัภยั: 
Premium  

อากรแสตมป์: 
Stamps 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม: 
VAT 

เบ้ียประกนัภยัรวม:  
Total 

❑ การประกันภัยโดยตรง 
Direct Insurance 

❑ ตัวแทนประกันวินาศภัย 
       Agent  

❑ นายหน้าประกันวนิาศภัย 
        Broker       

❑ ใบอนุญาตเลขท่ี  
        License No. 

 

วนัท าสัญญาประกนัภยั  ......................................................                    วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั.............................................................. 
Agreement made on                                          Policy issued on  

 

เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัฯ โดยบคุคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัฯ ไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านกังานของบริษทัฯ 
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company’s stamp to be affixed at its Office 

 
 

     ....................................................                        ...................................................                      ..................................................... 
               กรรมการ-Director                                                  กรรมการ-Director ผูรั้บมอบอ านาจ-Authorized Signature 



เอกสารแสดงรายละเอยีดการประกนัภัย 
 

เอกสารน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี (เลขท่ี...........................) 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี............................... ถึงวนัท่ี.................................. 
 

ให้ระบุทรัพยสิ์นอยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแล ของผูเ้อาประกันภยัรายละเอียดท่ีจะตอ้ง
ระบุลงในเอกสารน้ี ไดแ้ก่ 

- รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั และจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
- รายละเอียดการประกนัภยัร่วม 
- รายละเอียดความเสียหายส่วนแรก ท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดส าหรับแต่ละภยั 
- เง่ือนไขพิเศษต่าง ๆ  

 เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 
 

โดยการเช่ือถือขอ้ตกลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระให้แก่บริษทั บริษทัตกลงรับประกนัภยั
ความซ่ือสัตย์ของลูกจ้างของผูเ้อาประกันภยั ภายใต้ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
หมวดท่ี 1 ค าจ ากดัความ                           

ค าจ ากดัความและความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นหมวดน้ีจะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมด 
ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายความ
รวมถึง 

ใบค าขอเอาประกันภยั ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไป ขอ้ระบุพิเศษ 
ขอ้รับรอง เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลงักรมธรรม์ประกันภัย 
และเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัยซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

1.2 บริษทั หมายความถึง บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  
1.3 ผูเ้อาประกนัภยั หมายความถึง นายจา้ง ซ่ึงตกลงรับลูกจ้างเขา้ท างาน โดยจ่ายค่าจา้งให้เป็นเงิน

หรือทรัพยสิ์นอย่างอ่ืน และไดร้ะบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.4 ลูกจา้งท่ีเอา
ประกนัภยั 

หมายความถึง ลูกจา้งตามกฎหมายแรงงานซ่ึงตกลงท างานให้ผูเ้อาประกนัภยั 
โดยไดรั้บค่าจา้งเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน และไดร้ะบุช่ือว่า
เป็นลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

1.5 การฉอ้โกง  หมายความถึง การหลอกลวงโดยทุจริต ดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้ ชัดแจ้ง และโดยการ
หลอกลวงดังกล่าวนั้ นของลูกจ้างในหน้าท่ีให้ ได้ไป ซ่ึ ง
ทรัพย์สินจากผู ้เอาประกันภัย  หรือท าให้ผู ้เอาประกันภัย 
ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ 

1.6 การยกัยอก หมายความถึง ลูกจ้างครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผูเ้อาประกันภัย หรือซ่ึง 
ผูเ้อาประกันภยัเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบงัเอาทรัพยน์ั้น
เป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสามโดยทุจริต 

1.7 ทุจริตในหนา้ท่ี หมายความถึง การท่ีลูกจา้งใช้หน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่ควร
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผูอ่ื้นโดยการฉ้อโกง
หรือยกัยอก และก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่ผูเ้อาประกนัภยั 



1.8  ค ว าม รับ ผิ ด ส่ วน
แรก 

หมายความถึง จ านวนเงินซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเอง ตามท่ีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ังหรือ 
ต่อลูกจ้างแต่ละราย ส าหรับความสูญเสียท่ีได้รับการชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนต่อความสูญเสีย 

1.9 สัญญาจา้ง หมายความถึง เง่ือนไขการจ้าง หรือการท างาน ก าหนดวนัและเวลาท างาน 
ค่าจ้าง สวสัดิการ การเลิกจ้าง หรือผลประโยชน์อ่ืนของผูเ้อา 
ประกนัภยั หรือลูกจา้ง อนัเก่ียวกบัการจา้งงาน หรือการท างาน 

1.10 ความสูญเสีย หมายความถึง เหตุการณ์ความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดท่ีมีสาเหตุมา
จากหรือท่ีเก่ียวข้องกับลูกจ้างหน่ึงคน หรือหลายคนร่วมกัน
กระท าก ารทุ จ ริตในหน้ า ท่ี คราว เดี ยวห รือหลายคราว
ต่อเน่ืองกนั 

1.11 ทรัพยสิ์นท่ีเอา
ประกนัภยั 

หมายความถึง เงิน ธนบตัรหรือเหรียญกษาปณ์ท่ีช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย เช็ค
ท่ี ธน าค าร รับ รองก าร จ่ าย เงิน  ธน าณั ติ  เช็ ค ไป รษ ณี ย ์ 
ดวงตราไปรษณียย์งัไม่ได้ขีดฆ่า หลกัทรัพยท่ี์ระบุประเภทไว้
ชัด เจนและท รัพย์สิ น ท่ี เป็ นวัตถุ ท่ี มี รูป ร่างและมี ราคา  
ซ่ึงผูเ้อาประกันภยัเป็นเจ้าของรวมถึงอยู่ในความครอบครอง 
ควบคุม ดูแล ของผูเ้อาประกันภัยซ่ึงผูเ้อาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

หมวดท่ี 2 ข้อตกลงคุ้มครอง                
บริษทัตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัภยั ตามมูลค่าความสูญเสียท่ีแทจ้ริง

ของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกันภยั ทั้ งน้ี ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ส าหรับความสูญเสียอันเป็นผลโดยตรงมาจากการกระท าทุจริตในหน้าท่ีของลูกจ้าง  
โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะใหค้วามคุม้ครอง ดงัน้ี 

2.1 การกระท าของลูกจา้งซ่ึงไดก้ระท าไปในระหว่างทางการท่ีจา้งและในต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ี
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่ากระท าโดยล าพัง (คนเดียว) หรือร่วมกับบุคคลอ่ืน ใด  
ด้วยเจตนาทุจริตในหน้าท่ีซ่ึงจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยลูกจ้างได้กระท าลงไปใน
ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

2.2 ผูเ้อาประกันภัย จะต้องตรวจพบการกระท าทุจริตของลูกจ้างท่ีเอาประกันภัย ส าหรับ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 กรณีลูกจา้งยงัปฏิบติังานตามสัญญาวา่จา้งแรงงาน 
2.2.1.1 ตรวจพบในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
2.2.1.2 ตรวจพบภายในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่ส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัน้ี   



2.2.2 กรณีท่ีลูกจ้างเสียชีวิต หรือลาออกจากงาน หรือผูเ้อาประกันภัยเลิกจ้าง แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

2.2.2.1 ตรวจพบภายในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีลูกจา้งเสียชีวิต หรือลาออก
จากงาน หรือผูเ้อาประกนัภยัเลิกจา้ง และอยูใ่นระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

2.2.2.2 ตรวจพบภายในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีลูกจา้งเสียชีวิต หรือลาออก
จากงาน หรือผูเ้อาประกนัภยัเลิกจา้ง และอยูภ่ายในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่ส้ินสุดระยะเวลาประกนัภยัน้ี   

ทั้งน้ี หากตรวจพบการกระท าทุจริตของลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัเกินกว่าท่ีไดก้ าหนดไวใ้น  
ขอ้ 2.2.1-2.2.2 บริษทัไม่ตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน 

 
หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้น 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย อันเป็นผลโดยตรง 
หรือโดยอ้อม หรือตามที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น ดังต่อไปนี ้

3.1 ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกนัภัยท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 
3.2 ลูกจ้างท่ีไม่ได้ระบช่ืุอเป็นลูกจ้างท่ีเอาประกนัภัย  
3.3 ลูกจ้างใด ๆ ท่ีไม่ได้ถือว่าเป็นลูกจ้างตามความหมายของกฎหมายแรงงาน  
3.4 ความสูญเสียใด ๆ ท่ีได้รับรู้หรือตรวจพบมาก่อนวันเร่ิมต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์

ประกนัภัยนี ้
3.5 ความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกดิขึน้ก่อนวันเร่ิมต้นความคุ้มครองหรือที่เกิดขึน้หลงัจากวันท่ีส้ินสุด

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัยนี ้ 
3.6 ความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพิ่มเติมภายหลังจากท่ี ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้แทนของ 

ผู้เอาประกันภัยผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีควบคุมดูแลลูกจ้างทราบถึงการทุจริตใน
หน้าท่ีของลูกจ้างแล้ว แต่ยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างท่ีท าการทุจริตในหน้าท่ียังคง
ปฏิบัติงาน หรือรักษาทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยต่อไปให้ถือว่าลูกจ้างนั้นไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยนี ้ 

3.7 ความสูญเสียในทางอ้อมหรือความสูญเสียต่อเน่ืองใด ๆ  ได้แก่ การสูญเสียดอกเบี้ย การ
หยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียโอกาสทางการค้า หรือผลก าไรท่ียังไม่
สามารถรับรู้เป็นรายได้ เงินปันผล ค่าธรรมเนียม ค่าบ าเหน็จ ค่าปรับ เบีย้ปรับ ค่าเสียหาย
ท่ีเป็นการลงโทษ ความเสียหายท่ีมีผลต่อจิตใจ  ช่ือเสียง ภาพพจน์ และอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความหมายคล้ายคลงึกบัข้อความที่กล่าวมาข้างต้น 

3.8 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ระบุเอาประกนัภัยไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  

3.9 ความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกนัภัย  



3.10 ความสูญเสียใด ๆ ท่ีเป็นผลโดยส้ินเชิง หรือเพยีงบางส่วนมาจากการกระท าโดยทุจริตหรือ
การฉ้อฉล หรือฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน หรือกรรมการบริหารของผู้เอา
ประกนัภัย หรือเจ้าของ  

3.11 ความสูญเสียของทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภัย โดยไม่ทราบสาเหต ุ
3.12 ความสูญเสีย ซ่ึงพบเม่ือตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภัย โดยไม่ทราบสาเหตุ 
3.13 ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใด ๆ อนัเกิดจาก หรือเกี่ยวเน่ืองมาจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือ

โดยอ้อมจาก 
3.13.1 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่ง

ร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่กต็าม) หรือสงครามกลางเมือง 
3.13.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความ

วุ่นวาย การกระท าของขบวนการโจรก่อการร้าย การกระท าของผู้ก่อการร้าย การ
ปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการ
ประกาศ หรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.13.3 การริบ ยึดเกณฑ์ ท าลาย หรือท าความสูญเสียแก่ทรัพย์สินใด โดยค าส่ังของ
รัฐบาล โดยนิตินัย หรือโดยพฤตินัย หรือของเจ้าหน้าท่ีราชการ เทศบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าท้องถิ่น ในราชอาณาจักร หรือในเขตที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

3.13.4 ความรับผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงไม่ใช่ 
ศาลไทย หรือที่เกดิขึน้ หรือสืบเน่ืองจากค าพพิากษาของศาลไทย เพ่ือบังคับคดีให้
ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย 

 

หมวดท่ี 4 ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ัวไป 
1. การเปลีย่นแปลงสัญญาประกนัภัย 

การเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ๆ ในกรมธรรม์ประกันภยัจะต้องไดรั้บความยินยอมจากบริษทั 
ทั้งน้ีบริษทัจะไดอ้อกเอกสารแนบทา้ยประกนัภยัหรือใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัไวเ้พื่อเป็น
หลกัฐาน  
2. เง่ือนไขบังคับก่อน 

บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัประเภทน้ี เวน้แต่ผูเ้อา
ประกนัภยัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั   
3. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภยัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัใด ๆ ท่ีระบุ
รายละเอียดในใบค าขอเอาประกนัภยั เช่น สถานท่ีประกอบกิจการ ลกัษณะกิจการ หรืออาชีพท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือสาระส าคญัอ่ืน ๆ ซ่ึงท าใหก้ารเส่ียงภยัเพิ่มขึ้น เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยัจะได้
แจ้งให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรในทนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั และบริษทัได้ตกลง



ยินยอมรับประกันภัยต่อไป และบริษทัออกเอกสารแนบทา้ยท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อ านาจของ
บริษทัและประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นส าคญั 

4. การโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภัย 
สิทธิของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะโอนไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมเป็น     

ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เวน้แต่การโอนโดยพินยักรรมหรือโดยบทบญัญติัของกฎหมาย 
5. หน้าท่ีของผู้เอาประกนัภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน    

เม่ือเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย โดยการทุจริตในหน้าท่ีของลูกจ้างท่ีเอา
ประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

5.1 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที หรือภายใน 24 ชัว่โมงท่ี
ทราบถึงหรือตรวจพบการกระท าทุจริตในหน้าท่ีของลูกจ้างท่ีเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ ้มครองของ
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี หรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าไดมี้การกระท าความผิดเช่นว่านั้น ซ่ึงไดท้ราบหรือตรวจ
พบโดยผูเ้อาประกนัภยั หรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายให้มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลลูกจา้งท่ี
เอาประกนัภยั  

5.2 ผูเ้อาประกันภยัต้องจดัส่งหนังสือเรียกร้องต่อบริษทัให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เช่น สมุดบญัชี หรือเอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการกระท าผิดท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ภายใตก้รมธรรม์ประกันภัยน้ีให้แก่บริษทัภายในเวลาอนัสมควร แต่ไม่เกินสามเดือนนับตั้งแต่วนัท่ีผูเ้อา
ประกนัภยั หรือผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดล้่วงรู้หรือตรวจพบการกระท าความผิดนั้น โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผูเ้อาประกนัภยัเอง และตอ้งด าเนินการพิสูจน์ความถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานดงักล่าวท่ีใช้ประกอบการ
เรียกร้องนั้นด้วย ผูเ้อาประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบการตรวจสอบภายในองค์กรของผูเ้อา
ประกนัภยัหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในกรณีท่ีบริษทัร้องขอ  

5.3 ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาว่าลูกจ้างท่ีเอาประกันภัยมีความผิด ผู เ้อาประกันภัยโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง จะตอ้งให้ขอ้มูลและใหค้วามช่วยเหลือบริษทัในการด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อเรียกร้องให้
ได้รับการชดใช้คืนจากลูกจ้างท่ีเอาประกันภยัจริง ซ่ึงจ านวนเงินท่ีบริษทัได้จ่ายไปแลว้ หรือตอ้งรับผิดท่ี
จะตอ้งจ่ายภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่าบริษทัจะไดด้ าเนินการชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้
เอาประกนัภยัแลว้หรือไม่ก็ตาม 

5.4 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ความด าเนินคดีต่อพนกังานสอบสวนในกรณีการทุจริตในหน้าท่ี
หรือสันนิษฐานวา่เป็นการกระท าโดยทุจริตในหนา้ท่ีของลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยั  

5.5 ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งส่งต่อให้บริษทัทนัที เม่ือไดรั้บหมายศาล หรือค าสั่ง หรือค าบงัคบั
ของศาล 

5.6 ผูเ้อาประกันภยัจะตอ้งไม่ตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาใด ๆ อนัจะมีผลท าให้สิทธิ
ของบริษัทในการใช้สิทธิเรียกร้องรับช่วงสิทธิ เพื่อการเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี ต้องเสียไป
ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตาม  



5.7 หากผูเ้อาประกันภยัได้รับการชดใช้มูลค่าความสูญเสียคืนจากลูกจา้งท่ีเอาประกันภยัท่ี
กระท าการทุจริตในหนา้ท่ีหลงัจากไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีน าเงิน
จ านวนท่ีไดรั้บเป็นค่าสินไหมทดแทนส่งคืนให้กบับริษทัตามจ านวนเงินท่ีเรียกร้องคืนมาไดจ้ากลูกจา้งนั้น 
โดยหกัดว้ยส่วนท่ีไม่ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากบริษทัก่อน (ถา้มี) ทั้งน้ีจ านวนเงินท่ีส่งคืนใหก้บั
บริษทัจะไม่เกินกวา่จ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัไดช้ดใชใ้หก้บัผูเ้อาประกนัภยัไปแลว้ 
6 หน้าทีใ่นการเปิดเผยและแถลงข้อความจริง 

เม่ือผูเ้อาประกันภัย หรือตัวแทนของผูเ้อาประกันภัยละเลย หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงอาจจะจูงใจให้ผูรั้บประกนัภยัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้น หรือ บอกปัดไม่ท าสัญญา หรือแถลง
ขอ้ความอนัเป็นเท็จ อนักระทบถึงการรับเส่ียงภยัของบริษทั ถือว่าสัญญาเป็นโมฆียะ บริษทัมีสิทธิบอกลา้ง
สัญญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865 และไม่มีหนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัเตม็จ านวนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั  
7. จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด 

ความรับผิดของบริษทัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ี
ระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
8. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผูเ้อาประกันภยั จะตอ้งด าเนินการจดัส่งเอกสารหลกัฐาน เพื่อใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนต่อบริษทั ดงัน้ี 

8.1 รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัของลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัท่ีกระท าการทุจริตในหนา้ท่ีและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

8.2 เอกสารทางบญัชีท่ีแสดงให้เห็นถึงมูลค่าความสูญเสีย และหลกัฐานหรือเอกสารท่ีแสดง
การทุจริตของลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัท่ีกระท าการทุจริตในหนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

8.3 ส าเนาสัญญาค ้าประกนั 
8.4 ส าเนาเอกสารท่ีเรียกร้องให้ผูค้  ้ าประกันรับผิดตามสัญญาค ้าประกัน และหลักฐานการ

ช าระเงินค ้าประกนั 
8.5 หลักฐานในการว่าจ้างของลูกจ้างท่ีเอาประกันภัยท่ีกระท าการทุจริตในหน้าท่ี และ

รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของของลูกจา้งท่ีทุจริต 
8.6 บันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดีจากสถานีต ารวจเพื่อด าเนินคดีอาญา รายงานสืบสวน

สอบสวนคดี สรุปส านวนคดี  
8.7 ค าพิพากษา (ถา้มี)  
8.8 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีบริษทัร้องขอตามความจ าเป็น 

9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
9.1 บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดเ้ฉพาะความเสียหายท่ีเก่ียวกบัการฉ้อโกง หรือยกัยอก 

หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายใน



ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่เกิดการสูญหาย ทั้งน้ีจะให้ความคุ ้มครองความเสียหายเฉพาะช่วงท่ีเกิดขึ้นใน
ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีเท่านั้น 

9.2 ในกรณีท่ีลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัท่ีกระท าการทุจริตในหนา้ท่ียงัมีทรัพยสิ์น หรือจ านวนเงิน
ใด ๆ อยูก่บัผูเ้อาประกนัภยั หรือ มีเงินซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัพึงตอ้งช าระใหแ้ก่ลูกจา้งผูน้ั้น ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง
หักมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีประเมินตามราคาตลาด หรือเงินจ านวนดงักล่าว ออกก่อนจากจ านวนท่ีจะเรียกร้อง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

9.3 หากความสูญเสียท่ีไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี เกิดจากการร่วมกนั
กระท าความผิดของลูกจ้างท่ีเอาประกันภัยและลูกจ้างท่ีไม่ได้ระบุช่ือเอาประกันภยั โดยผูเ้อาประกันภัย 
ไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นการกระท าของลูกจา้งคนใดมากน้อยเพียงใด บริษทัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ก็ต่อเม่ือผูเ้อาประกนัภยัสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดนั้นและมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหากบัพนักงานสอบสวนแลว้ ทั้งน้ีความรับผิดของ
บริษทัจะจ ากดัเพียงไม่เกินไปกว่าจ านวนความสูญเสียท่ีลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยค านวณเฉล่ียความรับผิดของลูกจา้งแต่ละคนท่ีมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดนั้น 
ตามพฤติกรรมแห่งการกระท าความผิดของลูกจา้งแต่ละคน   
10 การรับช่วงสิทธิ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะท าให้การรับช่วงสิทธิของบริษทัต่อผูก้ระท าผิด
กระทบกระเทือนและตอ้งร่วมมือกบับริษทัในการท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิไล่เบ้ียจากบุคคลอ่ืน 
11 สิทธิของบริษัท 

ผูเ้อาประกันภัยจะต้องให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือบริษัทในการด าเนินการฟ้องร้อง 
เรียกร้องให้ไดรั้บการชดใชค้ืนจากลูกจา้งท่ีเอาประกนัภยัท่ีกระท าการทุจริตในหนา้ท่ี ซ่ึงจ านวนเงินท่ีบริษทั
ไดจ่้ายไปแลว้ หรือตอ้งรับผิดท่ีจะตอ้งจ่ายภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยค่าใชจ่้ายของบริษทัเอง ทั้งน้ี ไม่
วา่บริษทัจะไดด้ าเนินการชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ หรือไม่ก็ตาม 

เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัแลว้ บริษทัจะไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายท่ีมีต่อลูกจา้งท่ีกระท าความผิดนั้นโดยอตัโนมติั 
12. การประกนัภัยอ่ืนและการเฉลีย่ความรับผิด  

ถา้ในขณะท่ีเกิดความความสูญเสียอย่างเดียวกนักบัหมวดท่ี 2 ขอ้ตกลงคุม้ครองรายเดียวกนัได้
เอาประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืน บริษทัจะร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉล่ียตาม
จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือจ านวนเงินจ ากดัความรับผิด รวมของ
ทุกกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้และเป็นท่ีตกลงว่าการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเช่นน้ีบริษทัจะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภยัก่อน-หลงั ขึ้นเป็นขอ้อา้งในการเขา้ร่วมเฉล่ีย
ชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว 

 
 



13. การบอกเลกิสัญญาประกนัภัย 
13.1 บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัน้ีไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น หนังสือไม่

น้อยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ีแจง้ให้บริษทัทราบ 
ในกรณีน้ี บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย โดยหักเบ้ียประกันภัย ส าหรับระยะเวลาท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

13.2 ผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกสัญญาประกนัภยัน้ีได ้โดยแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็น ลายลกัษณ์
อกัษร ทั้งน้ี ผูเ้อาประกันภยัมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกันภยัส าหรับระยะเวลาท่ี
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ใช้บังคบัมาแลว้ออก ตามอตัราเบ้ียประกันภัยระยะสั้ น ตามตารางท่ีได้ระบุไว้
ดงัต่อไปน้ี 

อตัราเบีย้ประกันภัยระยะส้ันและการคืนเบีย้ประกนัภัย 

ระยะเวลาประกนัภัย 
(ไม่เกนิ / เดือน) 

ร้อยละของ 
เบีย้ประกนัภัยเต็มปี 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 
14. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ระหว่างผู ้
มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภยักับบริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติขอ้
พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและให้ท าการวินิจฉยัช้ีขาด โดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเส ริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการและใชก้ฎหมายไทยในการวินิจฉยัขอ้พิพาท 

 



15. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือฉ้อโกง   
บริษทัจะไม่รับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ี

หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีกระท าโดยเจตนาท่ีจะทุจริต ฉ้อฉล หรือ
ฉ้อโกง หรือมีการแสดงข้อความอนัเป็นเท็จ หรือมีการใช้หลกัฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผูเ้อา
ประกันภยัหรือบุคคลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้อาประกนัภยัใช้วิธีการหรือเคร่ืองมือกระท าการทุจริต  
ฉอ้ฉล หรือฉอ้โกง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

 
 



 
       เอกสารสลกัหลงัท่ัวไป 

ใช้ส าหรับแนบติดกบักรมธรรม์ประกนัภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 
 
รหสับริษทั 

เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี    เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี   วนัท าเอกสาร    

ช่ือผูเ้อาประกนัภยั:                   

ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง 

เร่ิมบงัคบัวนัท่ี เวลา ส้ินสุดวนัท่ี เวลา 

    

เบ้ียประกนัภยัเพิ่ม/ลด                      บาท  อากรแสตมป์                 บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                   บาท  รวม                   บาท 
เป็นการตกลงกนัว่า ในระยะเวลาซ่ึงมีผลบงัคบัดงัระบุไวใ้นเอกสารน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
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ใบค ำขอเอำประกันภัยควำมซ่ือสัตย์ของลกูจ้ำง 
PROPOSAL FOR FIDELITY GUARANTEE INSURANCE 

 
ช่ือผูติ้ดต่อ : ____________________________________________________________________ 
Contact Person   
ท่ีอยูปั่จจุบนั : ____________________________________________________________________ 
Address  ____________________________________________________________________ 
  โทรศพัท ์ ___________________________________ อีเมล  ___________________ 
  Telephone                                                                        E-mail 
1. ช่ือผูข้อเอาประกนัภยั : ____________________________________________________________________ 
 Proposer  
     ท่ีอยูปั่จจุบนั : ____________________________________________________________________ 
 Address  ____________________________________________________________________ 
  โทรศพัท ์ ___________________________________ อีเมล  ___________________ 
  Telephone                                                                        E-mail 
2. ลกัษณะธุรกิจ : ____________________________________________________________________ 
 Business Activities 
3. ปีท่ีเร่ิมกิจการ : ____________________________________________________________________ 

Year Established  
4. ลูกจา้งท่ีตอ้งการให้ความคุม้ครอง : _____  ประกนัรายบุคคล  (กรอกรายละเอียด ตั้งแต่ ขอ้ 4.1) 

Guaranteed Personnel   Individual (Please provide the detail under Item 4.1) 
  _____  ประกนัลูกจา้งมากกว่า 1 ราย (กรอกรายละเอียด ตั้งแต่ ขอ้ 4.2) 
   Group (Please provide the detail under Item 4.2)  

      4.1  กรณีประกนัรายบุคคล – กรุณากรอกรายละเอียดต่อคน ดงัน้ี 
  Individual – Please provide the personal detail as follows; 

- ช่ือ-นามสกุล และท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
Insured Name and Permanent address 
ต าแหน่ง  
Position 

- หนา้ท่ีของลูกจา้ง 
Employee’s Duty 

- ค่าจา้งต่อปี 
Annual Wages 

- วนัท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัฯ 
Start Date 

- จ านวนเงินท่ีขอเอาประกนัภยั 
Sum Insured 

4.2 กรณีประกนัลูกจา้งมากกว่า 1 ราย – กรุณากรอกรายละเอียด ดงัน้ี 
Group Insurance – Please provide the details as follows;   
4.2.1 จ านวนลูกจา้ง และเงินเดือนหรือรายไดโ้ดยรวม 

Number of Employees and Estimated Annual Wages 
ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลเงิน,หลักทรัพย์ และ/หรือสต๊อกสินค้ำ     จ ำนวนคน รำยได้/ปี (บำท) 
Category of Employee who responsibility related money / Stock No. of Employees  Estimated Annual Wages 
1) ภายในส านกังาน – แผนกบญัชี และทัว่ไป      ……………… ……………………….. 

(ผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการ, พนกังานรับ-จ่ายเงิน, เสมียน ฯลฯ) 
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Officer inside Office–Accounting, Admin 
2) ภายในส านกังาน – แผนกสต๊อกสินคา้     ……………… ……………………….. 

(พนกังานประจ าคลงัสินคา้, เจา้หนา้ท่ีประจ าโชวรู์ม) 
Officer inside Office – Stock Control, Showroom 

3) ภายนอกส านกังาน – พนกังานขนถ่ายสินคา้/พนกังานขบัรถ     ……………… ……………………….. 
Officer outside Office - Driver 

4) ภายนอกส านกังาน – แผนกขาย     ……………… ……………………….. 
(พนกังานเก็บเงิน, พนกังานขาย ฯลฯ) 
Officer outside Office – Sale, Collectable 

ผู้ไม่มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลเงิน,หลักทรัพย์ และ/หรือสต๊อกสินค้ำ     จ ำนวนคน รำยได้/ปี (บำท) 
Category of Other Employee No. of Employees  Estimated Annual Wages 
5) พนกังานประจ าส านกังาน     ……………… ……………………….. 

Officer inside Office 
6) พนกังานอ่ืน ๆ (ช่าง ฯลฯ)     ……………… ……………………….. 

Other Officer inside Office 
4.2.2 จ านวนเงินท่ีขอเอาประกนัภยั     ……………… บาท 

Sum Insured 
5. เมื่อท่านรับพนกังานเขา้ท างาน มีบุคคลค ้าประกนัหรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารหรือไม่ 

Has the employee ever applied for a bank’s guarantee or any other guarantee to this Company? 
…….. มี    (Yes)     ประเภทของการค ้าประกนั ……………………………………………………………… 
  Type of Guarantee 
          วงเงินค ้าประกนั       ……………………. 
  Limit of Guarantee 
…….. ไม่มี  (No)   

6. พนกังานท่ีจะท าประกนัภยัมีการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัอ่ืนหรือไม่ 
ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนัภยัซ่ืงไดเ้อาประกนัภยัไว ้
Has the employee ever applied for a guarantee with other Insurance Company? (If, Yes Please advised) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลทั่วไป  
General Information 
7. พนกังานของท่านรับเงินจากทางใดบา้ง Please declare the channel of remittance  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.1     มูลค่าทรัพยสิ์นของนายจา้ง (ดงัรายการขา้งล่าง) มากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นการดูแลครอบครองของพนกังานในแต่ละคร้ัง 
What is the largest amount of the following Insured’s property which any one Employee is likely to have at any one time? 
1) เงินสด (Cash) ………………………..  บาท 
2) เช็ค (Cheques)        ………………………..  บาท 
3) สตอ๊กสินคา้ (Stock)     ………………………..  บาท 
4) หลกัทรัพย ์(Securities)     ………………………..  บาท 
5) สินคา้ตวัอยา่ง (Samples) ………………………..  บาท 
7.2     มูลค่าทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นการดูแลของนายจา้ง (ดงัรายการขา้งล่าง) มากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นการดูแลครอบครองของพนกังานในแต่ละคร้ัง 
What is the largest amount of the following third party’s property under custody of the Insured which any one Employee is likely to have at any one time? 
1) เงินสด (Cash) ………………………..  บาท 
2) เช็ค (Cheques)        ………………………..  บาท 
3) สตอ๊กสินคา้ (Stock)     ………………………..  บาท 
4) หลกัทรัพย ์(Securities)     ………………………..  บาท 
5) สินคา้ตวัอยา่ง (Samples) ………………………..  บาท 



 

3 
 

 
8. การก าหนดระยะเวลาให้พนกังานส่งบนัทึกและรายงาน 

How often is money received recorded / report?  
8.1 ส่งบนัทึกการรับเงินให้แก่ท่าน (Money received Record) 

- จากในกรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok and Provincial Area) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

- จากต่างจงัหวดั (Up-country Area)                 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
8.2 ส่งรายงานการรับเงินให้ท่าน (Money received Report) 

- จากในกรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok and Provincial Area) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

- จากต่างจงัหวดั  (Up-country Area)                                 
……………………………………………………………………………………………………………… 

8.3 น าส่งเงินสด, เช็คเงินสด หรือเอกสารอ่ืนซ่ึงสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได ้ฝากธนาคาร (The bank statement/cheque)      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ท่านอนุญาตให้พนกังานเก็บเงินและพนกังานซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บเงินสามารถน าเงินกลบับา้นไดห้รือไม่ 
ถา้ได ้กรุณาระบุรายละเอียดเร่ืองระยะเวลา 
Do you allow person in charge who collect the money and kept it over night? If, Yes How long is it? 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. รายการบญัชีของลูกคา้ซ่ึงทางท่านจะตอ้งจดัท าและส่งไปให้ลูกคา้นั้นบ่อยเพียงใด (เป็นรายการท่ีพนกังานรับช าระเงินมาจากลูกคา้) 
How often is the bank statement checked with the cash book?  
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ในการรับช าระเงินท่านไดแ้จง้วิธีการระบุในการสั่งจ่ายอย่างไร 
What request is made on all cheque payments? 

………  โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามบริษทั  
  Draw in company's name and cross "A/C Payee Only" 
…….   โดยสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในช่ืออ่ืนนอกเหนือจากในนามบริษทั  
  Cross cheque only 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดข้ีดคร่อมเช็ค ท่านไดแ้จง้ให้พนกังานขายหรือพนกังานเก็บเงินเป็นผูข้ีดคร่อมเองทนัทีหรือไม่ 
In case the client do not made crossed cheques, Do you allow your cashier made it by themselves?  
……. ใช่ (Yes)                …… ไม่ใช่ (No) 
ถา้ไม่ ท่านมีวิธีปฏิบติัอย่างไร  If No, Do you have any policy for general practice? 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ในการรับช าระเงินจากลูกคา้ ท่านให้พนกังานขายเป็นผูรั้บช าระเงินจากลูกคา้ หรือท่านมีพนกังานเก็บเงินเพื่อท าหนา้ท่ี 
น้ีโดยเฉพาะ กรุณาอธิบายขั้นตอนการรับช าระเงินและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการรับช าระเงิน 
Do you have cashier staff or allow your sale staff receives the money from the client? Please declare your receive process and all document related. 

- กรณีในกรุงเทพและปริมณฑล  (Bangkok and Provincial Area) 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- กรณีต่างจงัหวดั (Up-country Area) 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. ท่านมี พนกังานท่ีสามารถด าเนินการขาย,ส่งสินคา้ และ/หรือ รับช าระเงิน โดยคน ๆ เดียวหรือไม่ 
Do you have any one staff who has duty on sale, distribution and/or cashier in the same time? 

 …….  มี (Yes)                   …… ไม่มี (No) 
ถา้มี กรุณาอธิบายรายละเอียด และวิธีการตรวจสอบการท างานของพนกังานท่านนั้น 
If Yes, Please declare job’s details and the process of checking? 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

15. ท่านมีเง่ือนไขระยะเวลาในการช าระเงินปกตินานเท่าใด และ ช่วงระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดท่ีท่านให้คือเท่าใด 
How long the duration of credit term for remittance?  
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ความถี่ในการตรวจสอบความถูกตอ้งระหว่าง รายการรับเงินและเช็ค โดยเปรียบเทียบจากตน้ขั้ว หรือรายการสรุปของธนาคาร และมีใครเป็นผูต้รวจสอบ 
How often do you reconciled receive book, cheques and statement? And who has the authority?   
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ท่านน าฝากเงินท่ีรับช าระภายในวนัเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่กรุณาระบุรายละเอียดการด าเนินการหลงัจากท่ีรับช าระเงิน 
Do you deposited the money at the day which receive the remittance? If No. How often will cash be deposited in Bank? and Please declare your process 
after receive the remittance. 

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

18. 
18.1 ผูม้ีอ านาจในการอนุมติัสั่งจ่ายเช็คคือใครและมีจ านวนก่ีท่าน 

Who has authorize to proceed cheque? How many persons? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

18.2 ตอ้งมีผูม้ีอ านาจลงนามก่ีท่านส าหรับการสั่งจ่ายเช็คแต่ละฉบบั 
How many persons who has authorize to sign cheque? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

18.3 บุคคลในขอ้ 18.1 และ 18.2 เป็นบุคคลเดียวกนัหรือไม่ 
Do you allow the persons who proceed cheque has authority to sign cheque or not? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

18.4 บริษทัของท่านมีการจ ากดัจ านวนเงินส าหรับผูท่ี้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเช็คแต่ละท่านหรือไม่ 
Do you have any authority limit of money who has the authority to proceed cheque? 

                   …….  มี  (Yes)                  …… ไม่มี  (No) 
ถา้มี กรุณาระบุรายละเอียด If Yes, please provide details. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19 สินคา้ในโกดงัของท่านเป็นสินคา้ประเภทใด  
Please declare your cargo/warehouse/stock? 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

20 ใครเป็นผูม้ีหนา้ท่ีในการเก็บและควบคมุบญัชีสินคา้ กรุณาระบุรายละเอียด พร้อมทั้งระบุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
Who has the duty to keep and control cargo’s book? Please provide details and specify the related department. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

21. ท่านมีการสุ่มตรวจสินคา้ในโกดงัหรือไม่  
Do you have the process of random check your cargo/ warehouse/stock? 
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 …….  มี (Yes)                   …… ไม่มี (No) 
ถา้มี, บ่อยเพียงใด และการตรวจสอบนั้นตรวจทุกรายการหรือสุ่มตรวจบางรายการ 
If Yes, How often? And How many item?  
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

22. ผูดู้แลรับผิดชอบคลงัสินคา้ สามารถรับช าระเงินไดด้ว้ยหรือไม่ 
Do you allow the person who has duty in warehouse to receive the money? 
 …….  ได ้ (Yes)                  …… ไม่ได ้(No) 
ถา้ได ้กรุณาระบุรายละเอียด และวิธีการด าเนินการทางดา้นบญัชี 
If Yes, Please declare the process including accounting record process. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. มีการปฏิบติัอยา่งไร หลงัจาก:- 
How do you do after? 
1) รับสินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานเขา้เก็บในโกดงัสินคา้ 

Receive the finished good from factory to warehouse 
2) รับสินคา้และวตัถุดิบจากท่ีอ่ืน เขา้ไปเก็บในโกดงั 

Receive the goods and raw material from other site to warehouse 
3) การปล่อยสินคา้ออกจากคลงั 

Release the product from warehouse 
กรุณาระบุขั้นตอนการท างานโดยละเอียด รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเร่ืองการออกเอกสาร รวมวิธีการตรวจสอบในเร่ืองการจดัส่ง 
Please provide the process and workflow including the name of person in charged who has the authority to issuance of document and checking process 

1) ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. มีการตรวจสอบบญัชี จากหน่วยงานภายนอกบ่อยเพียงใด 
Do you have external audit? How often? 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรุณาแจง้ช่ือและท่ีอยูข่องผูต้รวจสอบของท่าน 
Please provide the name and address of your external audit company. 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. ท่านเคยขอเอาประกนัภยัความซ่ือสัตยข์องลูกจา้งหรือไม่ กบับริษทัใด และมกีารตอบรับใบค าขอของท่านหรือไม่ 
Has the company been applied for fidelity guarantee insurance with other Insurance Company? (If Yes, Please advised) 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. ในการรับสมคัรพนักงานท่ีเคยมีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ ท่านไดข้อเอกสารรับรองการท างานจาก บริษทัเดิมของผูส้มคัรหรือไม่ ถา้ไม่ กรุณาระบุ
เหตุผล 
Do you request any Letter of Employment document from the previous company for new staff? If not, please describe. 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

27. เคยมีพนกังานคนใดทุจริตบา้งหรือไม่ในรอบระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 
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Do you has been the loss occurred during past 5 years? 
 …….  ม ี(Yes)                  …… ไม่มี (No) 
ถา้มี กรุณาระบุรายละเอียด รวมถึงวิธีปฏิบติัส าหรับเหตุการณ์นั้น ๆ 
If Yes, Please provide details of all defaults discovered including the method of default and details of steps taken to ensure similar defaults are prevented or 
discovered quickly.  
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้แถลงขา้งตน้ และขา้พเจา้เขา้ใจถึงความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บภายใตข้อ้ตกลง และเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทั จดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้มูลของขา้พเจา้ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 
I hereby certify that the above statements are true and I understand the coverage that is provided under this agreement and the terms and condition of the policy. 
I hereby authorize the company to collect, utilize and disclose my personal information to the Office of Insurance Commission in so far as required by insurance industry 
regulations.  

 
 

(………………………………………………………) 

ลายมือช่ือผูข้อเอาประกนัภยั 

Proposer’s Signature 

 
ต าแหน่ง  :   …………………………….. 

                                                                                                 Position 

วนัท่ี (Date)................ เดือน (Month)........................พ.ศ.(Year).................... 

 

❑ การประกนัภยัโดยตรง 
Direct Insurance 

❑ ตวัแทนประกนัวินาศภยั 
       Agent  

❑ นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
        Broker       

❑ ใบอนุญาตเลขท่ี  
        License No. 

ค ำเตือนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกันภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญำนี้ตกเป็นโมฆียะ 

ซ่ึงบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865  
 

 
 
 

 
 

NOTES FROM INSURANCE DEPARTMENT 
 Important Note Pursuant to: Clause 865 of Civil & Commercial Codes, you are to disclose in this proposal from, fully and faithfully, all the facts which 

you know or ought to know, otherwise the policy may be void. 
 



 

 

อตัราเบีย้ประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 

 
  ขั้นต ่า  ขั้นสูง 

 อตัราเบ้ียประกนัภยัต่อปี 0.2%  7.6% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
   

หมายเหตุ: อตัราเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวน้ียงัไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี 


