
 
 

คําสั่งนายทะเบียน 
ที่ ๔๔/๒๕๕๗ 

เรื่อง ใหใชแบบและขอความกรมธรรมประกันภัย 
และอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 

อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
………………………………………………………. 

 
เพ่ือใหแบบและขอความกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทาย และอัตรา

เบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สอดคลองกับประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ง
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิด
จาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แหงประราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมี
คําสั่ง ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คําสั่งนี้เรียกวา "คาํสั่งนายทะเบียนท่ี ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ใหใชแบบและขอความกรมธรรม
ประกันภัย และอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง" 

ขอ ๒ คําสั่งนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันออกคาํสั่งเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๐ เรื่อง ใหแกไข เพ่ิมเติม แบบและขอความ
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ขอ ๔ ใหใชแบบและขอความกรมธรรมประกันภัย และอัตราเบ้ียประกันภัยที่แนบทายคาํสั่งนี้ 
ดังตอไปนี้  

(๑) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิตจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามันและ
อัตราเบ้ียประกันภัย 

(๒) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิตจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมกาช
ธรรมชาติ และอัตราเบ้ียประกันภัย 

 
  



 
(๒) 

 

(๓) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิตจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมกาชปโต
เลียมเหลว และอัตราเบี้ยประกันภัย  

สั่ง ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล 
(นายประเวช องอาจสิทธิกุล) 

เลขาธิการ 
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 
 
 



 

ชื่อ/ที่อยูบริษัท 

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท ี3 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํามันเชือเพลงิ ส่วนทเีกยีวกบัการประกอบกจิการควบคุมนํามนั 

รหสับริษทั :                  ( ) ต่ออาย ุ                        ( ) ประกนัภยัใหม่                            กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที :                          

1. ชือผูเ้อาประกนัภยั : 

ทีอยู ่: 

2. ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจ (ระบุตามหมวดที 1 คาํจาํกดัความ ขอ้ 1.5 ในกรณีระบบการขนส่งทางท่อโปรดระบุความยาวของท่อทงัหมด)   

      เลขทีใบอนุญาต.................................................วนัทีออกใบอนุญาต.......................................วนัทีใบอนุญาตหมดอาย.ุ..................................... 

3. สถานทีประกอบการ/สถานทีเอาประกนัภยั : 

4. อาณาเขตความคุม้ครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตทียืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที  ส่วนทีเกียวกบัการประกอบกิจการ     

ควบคุมนาํมนัภายในอาณาเขตประเทศไทย 

5. ระยะเวลาประกนัภยั  :  เริมตน้ วนัที                                                    เวลา                    น. สินสุด วนัที                     เวลา    16.30   น. 

6. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิด : 

ข้อตกลงคุ้มครอง จาํนวนเงนิจาํกดัความรับผดิ 

1. เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงชดใช ้200,000 บาทต่อคน 

ทงันีในกรณี ขอ้ 1 และ 2 รวมกนั ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 2. ค่ารักษาพยาบาลทีไดช้ดใชต้ามความเสียทีแทจ้ริงแต่ไม่เกิน  

200,000 บาทต่อคน 

3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

ชดใชต้ามความเสียหายทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที 3 ส่วนที

เกียวกบัการประกอบกิจการควบคุมนาํมนั 

ความสูญเสีย หรือเสียหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 , 2 , และ 3 รวมกนัไม่เกิน.......................................................บาทต่อครัง 

.  เอกสารแนบทา้ย 

.  เบียประกนัภยัสุทธิ.......................บาท   อากรแสตมป์.................บาท   ภาษีมูลค่าเพมิ...............บาท   เบียประกนัภยัรวม............................บาท 

  การประกนัภยัโดยตรง     ตวัแทนประกนัวนิาศภยั...................    นายหนา้ประกนัวนิาศภยั................  ใบอนุญาตเลขที...................          

วนัทาํสญัญาประกนัภยั............................................................วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั………………………………………….......... 

เพือเป็นหลกัฐาน บริษทัโดยบุคคลผูมี้อาํนาจทาํการแทนบริษทัไดล้งลายมือชือ และประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นสาํคญั ณ สาํนกังานของบริษทั 

        

 

     ……………………………………………              ……………………………………………             …………………………………… 

            (                                             )                            (                                                        )                        (                                                 )        

                           กรรมการ                                                                  กรรมการ                                                          ผูรั้บมอบอาํนาจ 



ชื่อ - ที่อยูบริษัท 
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 

 

โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี ้และเพ่ือเปนการ

ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัย

ดังตอไปนี้ 

 

หมวดท่ี 1 คําจํากัดความ 

 ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ จะถือเปน

ความหมายเดียวกันทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

1.1 กรมธรรมประกันภัย หมายความถึง ใบคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรมประกันภัย 

ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอกําหนดและเงื่อนไข

ทั่วไป ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง เอกสารแนบทาย 

และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปน

สวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย 

1.2 บริษัท หมายความถึง ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 

1.3 ผูเอาประกันภัย หมายความถึง บุคคล หรือนิ ติบุคคลตามที่ ระบุ ชื่ อเป นผู เอา

ประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวน

ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และ/หรือ

ผูดําเนินการแทนใดๆ ที่ประกอบกิจการเฉพาะ

บริเวณตามแบบผังที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการควบคมุน้ํามัน 



1.4 ผูไดรับความเสียหาย หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไดรับความเสียหาย

แกชีวิต รางกายหรือทรัพยสินจากอัคคีภัยหรือการ

ระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี 3 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ควบคุมน้ํามันแตไมหมายความรวมถึง 

1. ผูเอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือ

บุคคลที่อยูดวยกันซึ่งเก่ียวของโดยตรงหรือโดยออม

ของผูเอาประกันภัย หรือ 

2. ลูกจางของผูเอาประกันภัยขณะอยูในระหวาง

การวาจาง  หรือ 

3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู ในระหวางการ

ปฏิบัติงานใหผูเอาประกันภัยภายใตสัญญาวาจาง

หรือการฝกงาน 

1.5 กิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวน
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ควบคุมน้ํามัน 

หมายความถึง กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการ

ประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน ประกอบดวย 

1. คลังน้ํามัน 

2. สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 

3. สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ก หรือประเภท ข 

4. สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะทีส่อง 

5. สถานีบริการน้ํามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง 

6. สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ฉ ที่เก็บน้ํามัน 

   ดังตอไปนี ้

    ก. เก็บน้ํามันไมเกิน 500,000 ลิตร 

    ข. เก็บน้ํามันเกิน 500,000 ลิตร 

7. ระบบการขนสงน้ํามันทางทอ  

1.6 ความเจ็บปวย หมายความถึง ความเจ็บปวยที่เปนผลมาจากอัคคีภัย หรือการ

ระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ํามันหรือ

การจัดเก็บน้ํามันในสถานที่ประกอบการตามที่ระบุ

ในตารางกรมธรรมประกันภัย 

1.7 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาท่ีการ

งานใดๆ ในอาชีพประจําหรืออาชีพอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิง

ตลอดไป 



หมวดที่ 2 ขอตกลงคุมครอง 

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามผูเอาประกันภัยกรณีผูเอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายตองชดใช
คาเสียหายแกผูไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี 3 สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามันดังที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ในระหวาง
ระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับและทําใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังตอไปนี ้

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บตอรางกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บปวย ของ    ผูไดรับ
ความเสียหาย 

2. ความเสียหายตอทรัพยสินของผูไดรับความเสียหาย 

โดยมีจํานวนเงินความคุมครอง และจํานวนเงินจํากัดความรับผิดเปนไปตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย 

หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน 

1. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูไดรับความเสียหาย หากผูไดรับความเสียหายเสียชีวิตจะชดใชใหกับทายาท
ตามกฎหมายของผูไดรับความเสียหายนั้น  

2. จํานวนเงินคาใชจายอันเก่ียวของกับการฟองรอง คาธรรมเนียมศาล หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินคดี
ใหถือเปนสวนหนึ่ง มิใชสวนเพ่ิมของจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอความสูญเสียหรือเสียหายแตละครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

หมวดท่ี 3 ขอยกเวน 

กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอื่นซึ่งไมใชการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 
3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 

2. ความรับผิดสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายตอ 
2.1 ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยครอบครอง หรืออยูในความดูแล หรือควบคุมหรือกําลังใชหรือกําลังปฏิบัติงาน 

โดยผูเอาประกันภัย 
2.2 ทรัพยสินท่ีลูกจางหรือตัวแทนของผูเอาประกันภัยดูแล ควบคุม กําลังใช หรือกําลังปฏิบัติงาน เพื่อผูเอา

ประกันภัยในระหวางทางการที่จาง 

3. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมิใชศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่อง
จากคําพิพากษาของศาลไทยเพ่ือบังคับคดีใหตัดสินนอกราชอาณาจักรไทย 

4. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเปนผลมาจากสถานประกอบการท่ีเอาประกันภัยอยูระหวางการกอสราง ตอเติม 
รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด  

5. ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาที่ผูเอาประกันภัยทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูเอาประกันภัย
จะไมเกิดขึ้น 

6. คาปรับทางแพง คาปรับทางอาญา หรือคาปรับโดยสัญญา 

7. ความรับผิดไมวาลักษณะใดๆ  อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก  หรือเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก 
7.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม (ไมวาจะมี

การประกาศหรือไมก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง 
7.2 การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอํานาจ การกอความวุนวาย การกอการราย การ

ปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณความไมสงบใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศกึ 



7.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนในระหวางหรือสืบเนื่องจากการกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐใน
การริบ  ยึด  ทําลาย  หรือทําใหยานพาหนะที่ใชในการขนสงเสียหาย 

7.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดหรือคาใชจายไมวาโดยตรงหรือโดยออม อันเกิดจากหรือ      มีสาเหตุ 
มาจาก 
1) การแผรังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปอนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร

ใดๆ หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร 
2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอ่ืน หรือทรัพยสินซึ่งปนเปอนซึ่งมีสาเหตุมา

จากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร เตาปฏิกรณนิวเคลียร สวนประกอบทางนิวเคลียร หรือการ
ประกอบชิ้นสวนทางนิวเคลียร 

3) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอ่ืน หรือทรัพยสินซึ่งปนเปอนซึ่งมีสาเหตุมา
จากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ขอยกเวนนี้ไมขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอ่ืนใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิง
นิวเคลียร เมื่อสารกัมมันตรังสีดังกลาวถูกเตรียม ขนยาย จัดเก็บ หรือใชเพื่อการพาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม การใชในทางการแพทย การใชในทางวิทยาศาสตร หรือวัตถุประสงคอื่นในทางสันติที่
คลายคลึงกัน 

หมวดที่ 4 ขอกําหนดและเงื่อนไขท่ัวไป 

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย  

  การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท  และบริษัทไดออกบันทึก

สลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว 

2. เงื่อนไขบงัคับกอน 

บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ หากผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามสัญญาประกันภัยและเงือ่นไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

3. การระงับไปแหงสัญญาตามกรมธรรมประกันภัย 

กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัย  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหการเสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะ

ไดแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร และบริษัทไดตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบทายท่ีได

ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจของบริษัทและประทับตราของบริษัท           ไวเปนสําคัญ 

4. หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการจัดการปองกัน 

ผูเอาประกันภัยตองปองกันหรือจัดใหมีการปองกันตามสมควร เพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุ และตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคบัของเจาหนาที่ราชการ 

5. หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

        ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัย

ตอง 

5.1 แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา 

5.2 สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาลหรือคําสั่งหรือคําบังคบัของศาล 

5.3 ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใดโดยไมไดรับ

ความยินยอมจากบริษัท เวนแตบริษัทมิไดจัดการตอการเรียกรองนั้น 



5.4 สงรายละเอียดและชวยเหลือตามความจําเปนเพ่ือใหบริษัทตกลงชดใชคาสินไหมทดแทน หรือตอสูขอ

เรียกรองใดๆ หรือฟองคดีให 

6. การรับชวงสิทธิ 

ผูเอาประกันภัยจะตองไมกระทําการใดๆ ท่ีจะทําใหการรับชวงสิทธิของบริษัทตอผูกระทําผิดกระทบกระเทือนและ

ตองรวมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใชสิทธิไลเบี้ยจากบุคคลอ่ืน 

7. สิทธิของบริษทั 

บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคด ีและมีสิทธิทําการประนีประนอมในนามของผูเอาประกันภัยตอการเรียกรองใด ๆ 

8. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย   

8.1  บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดย

ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ย

ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคบั

มาแลวออกตามสวน 

8.2 ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและ  มีสิทธิไดรับ
เบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลว
ออก โดยคิดตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะสั้นดังตารางตอไปนี ้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

ระยะเวลาประกันภัย              

(ไมเกิน/เดือน) 

รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็ม

ป 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

 



9. การสิ้นสุดความคุมครองโดยอัตโนมัต ิ
 หากผูเอาประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เก่ียวกับการประกอบ

กิจการควบคุมน้ํามันใหถือวากรมธรรมประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุมครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้นเชนกัน ผูเอา

ประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราสวนหากไมมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในปรับประกันภัยนั้น  

10. เงื่อนไขพเิศษการคงไวซ่ึงจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ในกรณีที่บริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะคง

ใหความคุมครองโดยไมลดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไป  

11. การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณทีี่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรอง

ตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัทและหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ  บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
 



 
ชื่อ / ที่อยูบริษทั 

อัตราเบี้ยประกันภัย 
สําหรับกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกจิการควบคุมน้ํามัน 
 

ประเภทกจิการ 
จํานวนเงนิจํากดัความรับผดิต่อครัง 

(ขันตาํตามทกีฎหมายกาํหนด) 

อตัราเบยีประกันภัย

ขันตาํ (ของจาํนวน

เงนิจาํกัดความรับผดิ) 

(ต่อปี) 

อตัราเบยีประกันภัย

ขันสูง (ของจํานวน

เงนิจาํกัดความรับผดิ) 

(ต่อปี) 

. คลงันาํมนั 25,000,000 บาท 0.1 %  1 %  

. สถานทีเก็บรักษานาํมนั ลกัษณะทีสาม 1,500,000 บาท 0.1 %  1 % 

. สถานีบริการนาํมนั ประเภท ก หรือประเภท ข 2,000,000 บาท 0.1 %  1 % 

. สถานีบริการนาํมนั ประเภท ค ลกัษณะทีสอง 1,000,000 บาท 0.25 % 1 % 

. สถานีบริการนาํมนั ประเภท จ ลกัษณะทีสอง 500,000 บาท 0.1 % 1 % 

. สถานีบริการนาํมนั ประเภท ฉ 

   (ก)  สถานีบริการนาํมนั ประเภท ฉ ทีเก็บนาํมนัไม่เกิน 

500,000 ลิตร 

  (ข) สถานีบริการนํามัน ประเภท ฉ  ทีเก็บนํามันเกิน 

500,000 ลิตร 

 

1,500,000 บาท 

 

20,000,000 บาท 

 

 

0.1 % 

 

0.1 % 

 

1 %  

 

1 % 

. ระบบการขนส่งนาํมนัทางท่อ  

     7.1 ต่อระบบการข นส่งนํามัน ทาง ท่อไม่ เ กิน   

กิโลเมตร 

     7.2 ต่อระบบการข นส่งนํามัน  ทางท่อไม่ เ กิน  20 

กิโลเมตร 

     7.3 ต่อระบบการข นส่งนํามัน  ทางท่อไม่ เ กิน  30 

กิโลเมตร 

     7.4 ต่อระบบการข นส่งนํามัน  ทางท่อไม่ เ กิน  40 

กิโลเมตร 

     7.5 ต่อระบบการข นส่งนํามัน  ทางท่อไม่ เ กิน  50 

กิโลเมตร 

     7.6 ต่อระบบการขนส่งนํามัน ทางท่อเกินกว่า  50 

กิโลเมตรขึนไป 

 

 

 

1,000,000 บาท 

 

2,000,000 บาท 

 

3,000,000 บาท 

 

4,000,000 บาท 

 

5,000,000 บาท 

 

5,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

0.1 % 

 

 

 

 

 

0.1 % 

 

 

 

 

 

1 % 

 

 

 

 

 

2 % 

 



สรุปสาระสําคัญเงื่อนไขความคุมครองและขอยกเวน 
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 

 
ความคุมครอง  

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามผูเอาประกันภัยกรณีผูเอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายตอง
ชดใชคาเสียหายแกผูไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 สวนท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามันภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ไดระบุไวในตาราง
กรมธรรมประกันภัย ในระหวางระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับและทําใหเกิดความสูญเสียหรือความ
เสียหาย ดังตอไปนี ้

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บตอรางกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บปวย ของผูไดรับความ
เสียหาย 

2. ความเสียหายตอทรัพยสินของผูไดรับความเสียหาย 
 
ขอยกเวน    
กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง 

1. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการอ่ืนซึ่งไมใชการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
2. ความรับผิดสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายตอ 

2.1 ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยครอบครอง หรืออยูในความดูแล หรือควบคุมหรือกําลังใชหรือกําลัง
ปฏิบัติงาน โดยผูเอาประกันภัย 
2.2 ทรัพยสินท่ีลูกจางหรือตัวแทนของผูเอาประกันภัยดูแล ควบคุม กําลังใช หรือกําลังปฏิบัติงาน เพื่อ ผู
เอาประกันภัยในระหวางทางการที่จาง 

3. ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคําพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมิใชศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือ
สืบเนื่องจากคําพิพากษาของศาลไทยเพ่ือบังคับคดีใหตัดสินนอกราชอาณาจักรไทย 

4. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเปนผลมาจากสถานประกอบการที่เอาประกันภัยอยูระหวางการกอสราง ตอ
เติม รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด 

5. ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาท่ีผูเอาประกันภัยทําข้ึน ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูเอา
ประกันภัยจะไมเกิดขึน้ 

6. คาปรับทางแพง คาปรับทางอาญา หรือคาปรับโดยสัญญา 

7. ความรับผิดไมวาลักษณะใดๆ  อันเกิดจาก หรือเก่ียวเนื่องมาจาก  หรือเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก 
7.1 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม (ไม
วาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง 
7.2 การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอํานาจ การกอความวุนวาย การกอการราย 
การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณความไมสงบใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือ
คงไวซึ่งกฎอัยการศึก 
7.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางหรือสืบเนื่องจากการกระทําโดยเจาหนาที่ของ
รัฐในการริบ  ยึด  ทําลาย  หรือทําใหยานพาหนะที่ใชในการขนสงเสียหาย 
7.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดหรือคาใชจายไมวาโดยตรงหรือโดยออม อันเกิดจากหรือมี
สาเหตุ มาจาก 



1) การแผรังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปอนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง
นิวเคลียรใดๆ หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร 
2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอ่ืน หรือทรัพยสินซึง่ปนเปอนซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร เตาปฏิกรณนิวเคลียร สวนประกอบทางนิวเคลียร หรือการ
ประกอบชิ้นสวนทางนิวเคลียร 
3) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอ่ืน หรือทรัพยสินซึ่งปนเปอนซึ่งมีสาเหตุ
มาจากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ขอยกเวนนี้ไมขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอ่ืนใดนอกเหนือไปจาก
เชื้อเพลิงนิวเคลียร เมื่อสารกัมมันตรังสีดังกลาวถูกเตรียม ขนยาย จัดเก็บ หรือใชเพ่ือการพาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม การใชในทางการแพทย การใชในทางวิทยาศาสตร หรือวัตถุประสงคอ่ืนในทางสันติที่
คลายคลึงกัน 

 
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวน จากกรมธรรมประกันภัยโดยละเอียด หากมีขอความ

ใดในเอกสารนี้ขัดหรือแยงกับขอความที่ปรากฎในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความตามท่ีปรากฎในกรมธรรม
ประกันภัยบังคับแทน 

 



ใบคาํขอเอาประกันภัย 

สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทท ี3 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํามันเชือเพลงิ ส่วนทเีกยีวกบัการประกอบกจิการควบคุมนํามนั 

1. ชือผูข้อเอาประกนัภยั : 

ทีอยู/่สถานทีขอเอาประกนัภยั  : 

2. อาณาเขตความคุม้ครอง: เฉพาะบริเวณแนวเขตทียืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที  ส่วนทีเกียวกบัการประกอบ

กิจการควบคุมนาํมนัภายในอาณาเขตประเทศไทย 

3. กิจการควบคุมประเภทที 3 : การประกอบกิจการควบคุมนาํมนั 

 (1) คลงันาํมนัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 25,000,000 บาท 

 (2) สถานทีเก็บรักษานาํมนั ลกัษณะทีสาม จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,500,000 บาท 

 (3) สถานีบริการนาํมนั ประเภท ก หรือประเภท ข จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

 (4) สถานีบริการนาํมนั ประเภท ค ลกัษณะทีสอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

               ( ) สถานีบริการนาํมนั ประเภท จ ลกัษณะทีสอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 500,000 บาท 

 ( ) สถานีบริการนาํมนั ประเภท ฉ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั เป็นดงัต่อไปนี 

 (ก) สถานีบริการนาํมนั ประเภท ฉ ทีเก็บนาํมนัไม่เกิน 500,000  ลิตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,500,000  บาท 

 (ข) สถานีบริการนาํมนั ประเภท ฉ ทีเก็บนาํมนัเกิน 500,000  ลิตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  20,000,000  บาท 

 (7) ระบบการขนส่งนาํมนัทางท่อ 

           ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อมีความยาวทงัสิน (โปรดระบุ) ..........................................กิโลเมตร 

 7.1 ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อความยาวไม่เกิน  กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

 7.2 ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

 7.3 ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 3,000,000 บาท 

 7.4 ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 4,000,000 บาท 

 7.5 ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท    

7.6 ระยะทางการขนส่งนาํมนัทางท่อความยาวเกินกวา่ 50 กิโลเมตรขึนไป จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท       

 เลขทีใบอนุญาต........................................วนัทีออกใบอนุญาต....................................... วนัทีใบอนุญาตหมดอาย.ุ...................................... 

ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจอืนๆ : 

ในการประกอบกิจการของท่านเฉพาะบริเวณแนวเขตทียืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 ส่วนทีเกียวกบัการ

ประกอบกิจการควบคุมนาํมนั มีการประกอบกิจการประเภทอืนนอกเหนือจากกิจการทีระบุไวข้า้งตน้หรือไม่ เช่น ร้านอาหาร เครืองดืม 

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ฯลฯ  

              ไม่มี   

               มี  (โปรดระบุโดยละเอียด)…………………………………………………………………………………………………… 

4. ระยะเวลาประกนัภยั  :  เริมตน้  วนัที                                        เวลา                   น. สินสุด  วนัที                          เวลา  16.30  น. 

5. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิด 

 



 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง จํานวนเงนิจํากดัความรับผดิ 

4. เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงชดใช ้200,000 บาทต่อคน 

ทงันีในกรณี ขอ้ 1 และ 2 รวมกนัไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 5. ค่ารักษาพยาบาลทีไดช้ดใชต้ามความเสียหายทีแทจ้ริงแต่ไม่เกิน 

200,000 บาทต่อคน 

6. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

ชดใชต้ามความเสียหายทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอา

ประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที 3 ส่วนที

เกียวกบัการประกอบกิจการควบคุมนาํมนั 

ความสูญเสีย หรือเสียหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 , 2 , และ 3 รวมกนัไม่เกิน.......................................................บาทต่อครัง 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเงือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัทีบริษทัไดใ้ชส้าํหรับการประกนัภยันี และขา้พเจา้ขอ

รับรองวา่รายละเอียดต่างๆ ขา้งตน้นีถูกตอ้งและสมบูรณ์  ขา้พเจา้ตกลงทีจะใหค้าํขอเอาประกนัภยันีเป็นมูลฐานของสญัญาระหวา่งขา้พเจา้

และบริษทั  

 

วนัที ………… เดือน ………………………………….. พ.ศ. ……………………… 

 
 

……………………………………………… 
         (                                               ) 

            ลายมือชือผูข้อเอาประกนัภยั 

  การประกนัภยัโดยตรง     ตวัแทนประกนัวนิาศภยั..................    นายหนา้ประกนัวนิาศภยั................  ใบอนุญาตเลขที...................       

คาํเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 

ให้ตอบคาํถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกนัภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเท็จ จะมผีลให้สัญญานตีกเป็น

โมฆยีะ ซึงบริษัทมสิีทธบิอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865  และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 



หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทท ี3 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํามันเชือเพลงิ ส่วนทเีกยีวกบัการประกอบกจิการควบคุมนํามนั 

ผูเ้อาประกันภัยดังระบุนามในตารางแห่งหนังสือฉบับนี ตกลงชําระเบียประกันภัยตามจาํนวนทีระบุไวใ้นตารางแห่งหนังสือฉบับนี

ให้แก่………………………………… ซึงต่อไปนีเรียกว่า "บริษทั" เพือเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการ

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ค ว บ คุ ม ป ร ะ เ ภ ท ที  3 ส่ ว น ที เ กี ย ว กับ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ค ว บ คุ ม นํ า มัน  ต า ม ก ร ม ธ ร ร ม์ป ร ะ กัน ภัย ฉ บั บ เ ดิ ม

เลขที…………………….………………..เป็นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัใหม่เลขที………………………….…….โดยมีรายละเอียดดงันี 

7. ชือผูเ้อาประกนัภยั : 

ทีอยู ่: 

8. ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจ (ระบุตามหมวดที 1 คาํจาํกดัความ ขอ้ 1.5 ในกรณีระบบการขนส่งทางท่อโปรดระบุความยาวของท่อทงัหมด)   

      เลขทีใบอนุญาต.................................................วนัทีออกใบอนุญาต.......................................วนัทีใบอนุญาตหมดอาย.ุ..................................... 

9. สถานทีประกอบการ/สถานทีเอาประกนัภยั : 

10. อาณาเขตความคุม้ครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตทียืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที  ส่วนที

เกียวกบัการประกอบกิจการ     ควบคุมนาํมนัภายในอาณาเขตประเทศไทย 

11. ระยะเวลาประกนัภยั  :  เริมตน้ วนัที                                                    เวลา                    น. สินสุด วนัที                     เวลา    16.30   น. 

12. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิด : 

ข้อตกลงคุ้มครอง จํานวนเงนิจํากดัความรับผดิ 

7. เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงชดใช ้200,000 บาทต่อคน 

ทงันีในกรณี ขอ้ 1 และ 2 รวมกนั ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 8. ค่ารักษาพยาบาลทีไดช้ดใชต้ามความเสียหายทีแทจ้ริงแต่ไม่เกิน  

200,000 บาทต่อคน 

9. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

ชดใช้ตามความเสียหายทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอา

ประกนัภยัตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที 3 ส่วนทีเกียวกบั

การประกอบกิจการควบคุมนาํมนั 

ความสูญเสีย หรือเสียหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 , 2 , และ 3 รวมกนัไม่เกิน.......................................................บาทต่อครัง 

.  เอกสารแนบทา้ย 

.  เบียประกนัภยัสุทธิ.......................บาท   อากรแสตมป์.................บาท   ภาษีมูลค่าเพมิ...............บาท   เบียประกนัภยัรวม............................บาท 

  การประกนัภยัโดยตรง     ตวัแทนประกนัวนิาศภยั.................    นายหนา้ประกนัวนิาศภยั..............  ใบอนุญาตเลขที...................              

วนัทาํหนงัสือรับรอง 

เพือเป็นหลกัฐาน บริษทั โดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั ไดล้งลายมือชือและประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นสาํคญั ณ สาํนกังานของบริษทั 

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

           กรรมการ - Director      กรรมการ - Director      ผูรั้บมอบอาํนาจ - Authorized Signature 
 

หมายเหตุ : 1. ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเงือนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3  ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคุมนาํมนัเชือเพลิง ส่วนทีเกียวกบัการประกอบกิจการควบคุมนาํมนั (ตรวจสอบรายละเอียดเงือนไข ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท้าง

เวบ็ไซตข์องบริษทั ..............................................................................) 

2.หนังสือรับรองการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมนัเชือเพลิง ส่วนที

เกียวกบัการประกอบกิจการควบคุมนาํมนั ถือว่าเป็นส่วนหนึงของสัญญาความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบ

กิจการควบคุมประเภทที 3 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมนาํมนัเชือเพลิง ส่วนทีเกียวกบัการประกอบกิจการควบคุมนาํมนั 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที........................... 



 
 


