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ทะเบียนค ำศัพท์ประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทำงกำรท ำควำมเข้ำใจเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำค ำแปล 
ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 15/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ  

เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรประกันภัยตัวเรือ 
 

จัดท ำโดย คณะกรรมกำรประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์และชมรมประกันภัยทำงทะเลและโลจสิติกส ์ปี 2560-62 
 

ข้อ ภำษำอังกฤษ หลักกำรแปล หมำยเหตุ 

1.  absolutely โดยเด็ดขำด หรือ โดยสิ้นเชิง  ค ำนี้เป็น adverb ที่ใช้ในลักษณะเป็นกำรย้ ำ กำรแปลจึงขึ้นอยู่
กับรูปประโยคที่ใช้ด้วย แต่ถ้ำจะใช้ในควำมหมำยว่ำในทุกกรณี
หรือไม่ว่ำในกรณีใดๆ ควรใช้ว่ำ in any event  

2.  Adaptation or Approval 
Costs 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดัดแปลง หรือ กำร
ขออนุญำต 

 

3.  amount insured  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย มีควำมหมำยเดียวกับ sum insured 
4.  and และ ,  หลักกำรใช้ and และ , ถ้ำมีค ำมำกกว่ำ 2 ค ำขึ้นไป ต้องใช้ , 

คั่นก่อนและค ำสุดท้ำยมี and น ำหน้ำเสมอ  
หลักกำรนี้เรียกว่ำ serial comma หรือ oxford comma ใช้

เป็นทำงกำรหรือทำงวิชำกำร  
หำกไม่มี comma คั่นจะเรียกว่ำ style guide  

5.  applicable whilst ที่ใช้บังคับในระหว่ำงที่  
6.  basis of หลักพื้นฐำนแห่งกำร.... เช่น Basis of Claims Settlement เป็น หลักพ้ืนฐำนแห่ง

กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
7.  Brand Clause ข้อก ำหนดปกป้องยี่ห้อสินค้ำ   Clause นี้ในภำษำอังกฤษ ต้ังชื่อแตกต่ำงกันไปบ้ำง เช่น 

Brand Protection Clause แต่มีควำมหมำยเดียวกัน คือ มุ่ง
หมำยที่จะปกป้องยี่ห้อสืนค้ำ 

8.  buyer ผู้ซ้ือ  
9.  clause ข้อก ำหนด เช่น Packing Clause 
10.  commercial invoice ใบก ำกับรำคำสินค้ำ  
11.  Company/Underwriters  C ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ และ ใน Clause เดียวกันไม่ควรใช้ทั้ง 

Company และ Underwriters ขอให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Clause นี้เอำไปใช้กับ ICC 1/1/09 จะเกิด
ควำมสับสนมำกเพรำะ version ปี 09 ไม่ใช้ค ำว่ำ Underwriters 
อีกแล้ว 

12.  consignor ผู้ตรำส่ง(ควำมหมำยเดียวกับผู้ส่ง)  
13.  construed ตีควำม ค ำนี้เป็นค ำกิริยำ ในรูปท่ีเติม ed ดังนั้น รูปประโยคที่ใช้ด้วยจึง

อำจเป็น passive voice เช่น is construed  ส่วนกำรตีควำมเป็น 
noun ต้องใช้ construction 

14.  customs ศุลกำกร C ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพำะ เช่น Customs 
Department ซ่ึงอำจเขียนเพียง Customs ก็เป็นที่เข้ำใจได้ว่ำ
หมำยถึงกรมศุลกำกร แต่ถ้ำเป็นค ำท่ัวๆ ไป เช่น เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 
จะใช้เขียนด้วยตัวเล็กก็ได้ เช่น customs officers  

15.  duties inspection กำรตรวจสอบค่ำภำษอีำกร  
16.  Earthquake (Exempted) 

Clause 
ข้อก ำหนดกำรยกเว้น แผ่นดินไหว  

17.  financial default กำรไม่สำมำรถช ำระหนี้  



2 
 

18.  FOB  ในกำรเขียน incoterms ไม่ต้องมีจุด และไม่ต้องมีวรรค  
19.  governmental agencies หน่วยงำนรัฐ หรือหน่วยงำนรำชกำร ค ำว่ำ agencies โดยทั่วไปหมำยถึงตัวแทน  แต่เมื่อใดที่ใช้

ร่วมกับค ำว่ำ government  
เช่น government agencies ในลักษณะเป็น compound 

noun ไม่นิยมใช้ governmental ในรูป adjective แต่จะใช้ก็ไม่
ผิด แต่ไม่ว่ำจะเป็น government agencies หรือ 
governmental agencies ค ำว่ำ agencies ในลักษณะที่ใช้เช่นนี้ 
จะมีควำมหมำยในลักษณะที่ เป็น organization หรือ 
department จึงแปลควำมว่ำ หน่วยงำนรัฐ หรือหน่วยงำน
รำชกำร   

20.  immigration inspection(s) กำรตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคน
เข้ำเมือง  

 

21.  Import Duties Clause ข้อก ำหนดอำกรขำเข้ำ  
22.  In case above ในกรณีข้ำงต้น  จะใช้แทนด้วย In the above case ก็ได้ เพรำะ above 

เป็นได้ทั้ง adverb และ adjective   
23.  In consideration of เพ่ือเป็นกำรตอบแทน มีควำมหมำยเดียวกับ in return for 
24.  In consideration of 

additional premium to be 
paid by the insured, this 
insurance extends to 
cover… 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัย
เพ่ิมที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระ 
กำรประกันภัยนี้ขยำยควำมคุ้มครอง
ส ำหรับ…. 

  

25.  In consideration of the 
premium paid hereunder 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนเบี้ยประกันภัย
ที่ ผู้ เอำประกันภัยได้ช ำระภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ค ำว่ำ hereunder ในที่นี้ มีลักษณะเป็น adverb ในลักษณะ
เดียวกับค ำว่ำ herein เมื่อใช้กับสัญญำหรือ กรมธรรม์ประกันภัย 
ค ำว่ำ in หรือ under ที่ใช้ประกอบกับ here จึงหมำยถึง ใน
กรมธรรม์ประกันภัย หรือภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

26.  In no case, however, shall 
the liability of this 
Company 

ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ควำมรับผิดของ
บริษัทประกันภัยจะ  

รูปประโยคในลักณะนี้ที่ใช้ shall เป็นกิริยำช่วยมำไว้หน้ำ 
noun ซ่ึงจะต้องมี  verb แท้มำต่อหลัง noun ไม่ใช่รูปประโยค
ค ำถำม แต่เป็นกำรเน้น  

เช่น In no case shall the liability of the  Company 
exceed the amount insured.  แปลว่ำไม่ว่ำกรณีใดๆ ควำม
รับผิดของบริษัทประกันภัยจะไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัย  

27.  in writing ลำยลักษณ์อักษร  
28.  insolvency  กำรมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
29.  Insured/ Assured  ค ำนี้ควรกลับไปตรวจสอบใน ICC ที่จะเอำ Clause นี้ไปใช้

ประกอบด้วย ควรดูว่ำในตัว ICC ใช้ค ำว่ำ Assured หรือ Insured 
ตัวใหญ่ ควรท ำให้เหมือนกันหำกไม่มีเหตุผลที่จ ำเป็นต้องท ำให้ต่ำง 

30.  interest ส่วนได้เสีย ในประกันภัยต้องแปลเป็น “ส่วนได้เสีย” หรือจริงๆ แล้วจะใช้ 
subject-matter insured ในควำมหมำยของวัตถุที่เอำประกันภัย 

31.  is attributable to อันสืบเนื่องมำจำก  
32.  is defined as follows มีหมำยควำมดังนี้ รูปศัพท์ที่ใช้เป็น passive voice  ประธำนจะเป็นผู้ถูกกระท ำ 

แต่หลักกำรแปลเป็นภำษำไทยนิยมแปลเป็นรูป active voice ถ้ำ
ท ำได้  

เช่น The term “riot” is defined as follows. ค ำว่ำ 
“จลำจล” มีควำมหมำยดังนี้  
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33.  It is hereby understood 
and agreed that, 
notwithstanding anything 
herein contained to the 
contrary,  

เป็นที่ เข้ำใจและตกลงกันว่ำ ถ้ ำ
ข้อควำมใดในเอกสำรนี้ขัดหรือแย้ง
กับข้อควำมที่ปรำกฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้  

ค ำว่ำ herein ใช้ลักษณะเดียวกับ hereunder ที่ได้อธิบำยไว้
ข้ำงต้น 

 

34.  it is required that ต้องมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ หรือจ ำเป็น
ที่จะต้อง 

กำรใช้ค ำว่ำ required เมื่อใช้ในรูปประโยคนี้ มีควำมหมำยว่ำ 
must คือ ต้อง และ หลัง that ต้องต่อด้วยประโยค (คือมีประธำน
และกิริยำ)   

35.  Label Clause 
 

ข้อก ำหนดส ำหรับฉลำกสินค้ำ  

36.  Loading and Unloading 
Handling Clause 
 

ข้อก ำหนดกำรด ำเนินกำรบรรทุกและ
ขนถ่ำยสินค้ำ 

 

37.  loss ratio อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน  
38.  Mysterious Disappearance 

Clause 
ข้ อก ำหนดก ำรหำย ไปอย่ ำ ง ไ ร้
ร่องรอย 

 

39.  Non-Delivery  กำรไม่ส่งมอบ  
40.  not exceeding ไม่เกินกว่ำ  
41.  notify party ฝ่ำยที่รับแจ้ง เป็นศัพท์ที่ใช้ในใบตรำส่ง หมำยถึงบุคคลที่จะกลำยเป็นผู้รับ

สินค้ำตัวจริงเมื่อมีกำรสลักหลังใบตรำส่งสุดท้ำย 
42.  Notwithstanding anything 

herein contained to the 
contrary, it is hereby 
understood and agreed 
that... 

ถ้ำข้อควำมใดในเอกสำรนี้ขัดหรือ
แ ย้ ง กั บ ข้ อ ค ว ำ ม ที่ ป ร ำ ก ฏ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็นที่เข้ำใจ
และตกลงกันว่ำ 

 

43.  package หีบห่อ  
44.  packing list ใบแสดงกำรบรรจุสินค้ำ  
45.  payable to จ่ำยให้กับ....    ถ้ำวัตถุประสงค์ คือกำรจ่ำยโดยใครใช้ to be paid by 
46.  Personal Conveyance 

Clause 
ข้อก ำหนดยำนพำหนะส่วนบุคคล  

47.  Provided always โดยมีเง่ือนไขว่ำ  
48.  provided for in ก ำหนดไว้แล้วใน  
49.  recourse กำรไล่เบี้ย  
50.  recovery from กำรเรียกร้องเอำคืนจำก ใช้ในควำมหมำยเดียวกับไล่เบ้ียก็ได้ 
51.  Regardless of article โดยไม่ค ำนึงถึง Regardless of โดยตัวศัพท์เองแปลว่ำโดยไม่ค ำนึงถึง ส่วนค ำ

ว่ำ article ที่น ำมำใช้กับค ำว่ำ Regardless of เป็นเพียงตัวอย่ำง
เท่ำนั้น  

52.  seller ผู้ขำย  
53.  settlement กำรชดใช้ , กำรยุติ  
54.  settling Agent ตัวแทนชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  
55.  shall in no case cover ไม่ว่ำในกรณีใดๆ   จะไม่คุ้มครอง เมื่อน ำวลีนี้ไปใช้ รูปประโยคจะต้องมีประธำนและกรรมด้วย 

 เช่น This insurance shall in no case cover the loss 
or damage caused by riot.   ไม่ว่ำในกรณีใดๆ กำรประกันภัย
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นี้ไม่คุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่มีสำเหตุมำจำกกำร
จลำจล 

56.  shipper ผู้ส่งสินค้ำ หมำยถึงผู้ที่จ้ำงผู้ขนส่งหรือมีชื่อเป็นผู้ส่งในเอกสำรขนส่ง 
57.  subject to ภำยใต้บังคับ กำรใช้ นิยมวำงไว้หน้ำประโยคหรือท้ำยประโยค โดยไม่ต้อง

เขียนเป็นรูปประโยค  
เช่น Subject to limitation, this liability insurance 

extends to cover …… ภำยใต้บังคับจ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับ
ผิด กำรประกันภัยควำมรับผิดนี้ขยำยควำมคุ้มครอง .....หรือ , 
This liability insurance extends to cover ……, subject to 
limitation.  

58.  subject-matter insured วัตถุที่เอำประกันภัย มี - ระหว่ำงค ำ 
59.  subrogation กำรรับช่วงสิทธิ  
60.  unless (or except) เว้นเสียแต่ว่ำ หรือ ยกเว้น  
61.  warranted free from เป็นที่รับรองว่ำจะไม่มี...  
62.  without prejudice to โดยไม่ท ำให้เสื่อมเสียสิทธิต่อ  
 

หมำยเหตุ:  1. เหตุผลการจัดท าทะเบียนค าศัพท์ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทใช้ค าแปลในสรปุสาระส าคัญถูกต้องตรงกัน 

2. ขอให้ใช้พจนานุกรมประกันภัยประกอบในการจดัท าค าแปล 
 

 

อ้างถงึ  

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ครั้งท่ี 14/2560-62 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 231 ช้ัน 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เห็นควรรวบรวมค าแปลที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบยีนที่ 15/2558 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันภยั
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ หลักเกณฑ์ (File & Use) ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแบบและข้อความดังกล่าวทุก
เดือนตามที่บริษัทสมาชิกไดส้่งเข้ามาขอให้พิจารณานั้น พบว่าแต่ละบริษัทมีการแปลข้อความที่มีความแตกต่างกันและใช้ค าในความหมายเดียวกันตา่งกัน  

ดังนั้นจึงได้จัดท าทะเบียนค าศัพท์ประกันภยัทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการท าความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดท าค าแปลตามค าสั่งนาย
ทะเบียนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทสมาชิกใช้ในการจัดท าค าแปล ก่อนการยื่นขอรับการพิจารณาแบบและข้อความจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้การพิจารณา
มีความรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 


