
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย
ที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฏหมาย

ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการ

  ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทาย
  แหงกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้
  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ

  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้จะถือเปนความหมาย
  เดียวกันทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม

1.1   “กรมธรรมประกันภัย”  หมายความถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย เงื่อนไข ขอยกเวน ขอกําหนด
 เอกสารแนบทาย ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง และใบสลักหลัง
 กรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหลงสัญญาประกันภัย
 เดียวกัน

1.2   “บริษัท”  หมายความถึง  ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
1.3   “ผูเอาประกันภัย”  หมายความถึง  บุคคล หรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง

 กรมธรรมประกันภัย และเปนผูตรวจสอบอาคารตามคําจํากัด
 ความขอ 1.4

1.4   “ผูตรวจสอบอาคาร”  หมายความถึง  ผูไดรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร
 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.5   “การเรียกรองคาสินไหมทดแทน”  หมายความถึง  การที่ผูเอาประกันภัยไดรับการเรียกรองจากบุคคลภายนอกเปน
 ลายลักษณอักษร หรือการบอกกลาวเพื่อเรียกรอง หรือการยื่น
 เรื่องตอกระบวนการยุติธรรม หรืออนุญาโตตุลาการ

1.6   “บุคคลภายนอก”  หมายความถึง  บุคคลใดๆ ซึ่งไมรวมถึงผูเอาประกันภัย หรือลูกจางของผูเอา
 ประกันภัยขณะอยูในระหวางการที่จางหรือบุคคลผูซึ่งในขณะ
 เกิดเหตุอยูในระหวางปฏิบัติงานใหผูเอาประกันภัยภายใตสัญญา

 กิจการของผูเอาประกันภัย
 ดวยกันกับผูเอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออมกับ
 วาจางหรือการฝึกงาน หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู

1.7   “ความสูญเสียตอรางกาย”  หมายความถึง  การบาดเจ็บตอรางกาย หรือเสียชีวิต
1.8   “ความรับผิดสวนแรก”  หมายความถึง  จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองสําหรับการ

 เรียกรองแตละครั้งตามที่ระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
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  หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง
  โดยการเชื่อขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ย

  ประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระภายใตขอตกลงคุมครอง เงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวน และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรม
  ประกันภัยนี้ บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามผูเอาประกันภัย สําหรับความรับผิดตามกฏหมายในฐานะผูตรวจสอบอาคารอัน

  ประกันภัยในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบตามกฏหมายในฐานะผูตรวจสอบอาคาร
  2.    ความสูญเสียตอรางกาย และ/หรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพรองของผูเอา

  เปนผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตประเทศไทย และเปนผลทําใหเกิด

  1.    ความรับผิดสวนแรก
  กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองหรือไมรวมถึง

  1.    ความสูญเสียตอรางกาย และ/หรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผูเอาประกันภัยทํา
  การตรวจสอบอาคาร

    หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

  2.    ความเสียหายทางการเงินที่ไมไดมีสาเหตุมาจากความสูญเสียตอรางกายหรือความเสียหายตอทรัพยสิน
  3.    ความรับผิดๆ ที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมซึ่งมิใชศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสินเนื่องจาก

  คําพิพากษาของศาลไทยเพื่อบังคับคดีใหตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
  4.    ความรับผิดๆ ที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย
  5.    ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะผูเอาประกันภัยถูกเพิกถอนหรือไมมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปน

  ผูตรวจสอบอาคารที่ถูกตองตามกฏหมาย ณ วันที่ทําการตรวจสอบอาคาร
  6.    ความรับผิดใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่ใดๆ ซึ่งผูเอาประกันภัยไมไดกระทําในฐานะเปนผูตรวจสอบอาคาร

  ก.    อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบเปนผูจัดทําหรือรับผิดชอบในการออกแบบ
  รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตางๆ ของโครงสรางอาคาร การควบคุมงาน การกอสราง หรือ
  การติดตั้งอุปกรณประกอบของอาคาร

  ข.    อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส เปนเจาของหรือมีสวนรวมในการบริหาร จัดการอาคาร หรือใชเปนสถาน
  ประกอบการ

  8.    ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีผูตรวจสอบอาคารรายใหมมาตรวจสอบอาคารดังกลาวแลว

  7.    ความรับผิดใดๆ ที่ผูเอาประกันภัยดําเนินการตรวจสอบดังตอไปนี้

  9.    การสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
  10.    ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทุจริต การฉอโกง ของผูตรวจสอบอาคาร
  11.  ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมจากการปลอย หรือการรั่วไหลของมลพิษใดๆ ความสูญเสีย

  คาใชจายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อทําการทดสอบ ควบคุมดูแล ทําความสะอาด การกําจัดหรือจํากัดมลพิษ การบําบัดมลพิษตางๆ
  12.    คาปรับทางแพงคาปรับทางอาญา คาปรับโดยสัญญา
  13.  ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผูเอาประกันภัยทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูเอาประกันภัย

  จะไมเกิดขึ้น
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  14.    ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากหรือเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก
  ก.    สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม (ไมวาจะไดมีการ

  ประกาศหรือไมก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
  ข.    การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอํานาจ การกอความวุนวาย การกระทําของขบวนการโจร

  ง.    อาวุธนิวเคลียร การแผรังสีหรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่อง
  หรือของเจาหนาที่ราชการเทศบาล หรือเจาหนาที่ประจําทองถิ่นในราชอาณาจักร

  กอการราย การกระทําของผูกอการราย การปฏิวัติ การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหมี

  หมวดที่ 4 ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  การประกาศหรือคงไวซึ่งกฏอัยการศึก
  ค.    การริบ ยึด เกณฑ ทําลาย หรือทําความเสียหายแกทรัพยสินใด โดยคําสั่งของรัฐบาลโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัย

  มาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมววิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซึ่งดําเนิน
  ติดตอกันไดดวยตนเอง

  1.         จํานวนเงินจํากัดความรับผิด
  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทจะไมเกิดจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดตอเหตุการณตอป และตลอด

  ระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
  การเรียกรองตอผูเอาประกันภัยซึ่งเกิดจากความบกพรองของผูเอาประกันภัยในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

  การตรวจสอบตามกฏหมายในฐานะผูตรวจสอบอาคารครั้งเกียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันจะถือเปนเรียกรองครั้งเดียวกัน และความรับผิด
  ของบริษัทตอการชดใชคาสินไหมทดแทน คาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอการเรียกรอง
  หนึ่งครั้งที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

  บริษัทจะไมตกลงตอการเรียกรองใดโดยมิไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัย อยางไรก็ดีถาผูเอาประกันภัยปฏิเสธไม
  ยินยอมตอการตกลงใดที่บริษัทเสนอ และเลือกที่จะตอสูหรือดําเนินการทางกฏหมายตอไป ความรับผิดของบริษัทจะไมเกินจํานวนเงิน
  ซึ่งไดตกลงสําหรับการเรียกรองนั้นรวมกับคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นโดยความยินยอมของบริษัทจนถึงวันที่ผูเอา
  ประกันภัยปฏิเสธการตกลงดังกลาว
  3.         ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

  บริษัทจะรับผิดชอบตอคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัย ซึ่งคาใชจาย

  2.         การโต้แย้งข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดีและการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  นี้รวมอยูในวงเงินจํากัดความรับผิดตอเหตุการณแตละครั้งของบริษัท
  หรือถาผูเอาประกันภัยเลือกที่จะตอสูคดีเองโดยไดรับความยินยอมจากบริษัท บริษัทจะชดใชคาฤชาธรรมเนียม และ

  คาใชจายอื่นในการดําเนินคดีที่เกิดขึ้น ในวงเงินไมเกินจํานวนรอยละสิบของวงเงินจํากัดความรับผิดตอเหตุการณแตละครั้งตามที่ระบุ
  ในตารางกรมธรรมประกันภัย ซึ่งคาใชจายนี้รวมอยูในวงเงินจํากัดความรับผิดตอเหตุการณแตละครั้งของบริษัท
  4.         การประกันภัยอื่น

  หากผูเอาประกันภัยมีการประกันภัยอื่นซึ่งคุมครองถึงความรับผิดอยางเดียวกัน บบริษัทจะรับผิดตอคาเสียหายในอัตราสวน
  ของบริษัทสําหรับจํานวนเงินที่ตองจายเกี่ยวกับความรับผิดนั้น
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  5.         หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยตอง

  5.1      แจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมชักชา
  5.2      สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล หรือคําสั่ง หรือคําบังคับของศาล

  6.         การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  ใดๆ หรือฟ้องคดีได

  5.3      ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอมเสนอ หรือใหชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับความยินยอม

  6.2      ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดโดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและมีสิทธิไดรับเบี้ย
  ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  จากบริษัท เวนแตบริษัทมิไดจัดการตอการเรียกรองนั้น
  5.4      สงรายละเอียดและชวยเหลือตามความจําเปน เพื่อใหบริษัทตกลงชดใชคาสินไหมทดแทน หรือตอสูขอเรียกรอง

  6.1      บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได ดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก

  ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
  ระยะสั้นที่ไดแนบติดกับกรมธรรมประกันภัย
  7.         การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

  กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ซึ่งทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เวนแตผูเอา
  ประกันภัยจะไดแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร และบริษัทไดตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบทาย
  ที่ไดลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ
  8.         การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอุนญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
  ยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  9.         การรับช่วงสิทธิ

  ผูเอาประกันภัยจะตองไมกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดการรับชวงสิทธิของบริษัทตอผูกระทําผิดกระทบกระเทือน
  และตองรวมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใชสิทธิไลเบี้ยจากบุคคลอื่น
  10.      เงื่อนไขบังคับก่อน

  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตาม

  บริษัทไมตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัย ไดปฏิบัติถูกตองครบถวน
  ตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย
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ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฏหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละ
ของเบี้ยประกันภัยเต็มป

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละ
ของเบี้ยประกันภัยเต็มป

1 6.0 19 57.5
2 10.0 20 60.0
3 14.0 21 62.5
4 18.0 22 65.0
5 22.0 23 67.5
6 26.0 24 70.0
7 30.0 25 72.5
8 32.0 26 75.0
9 34.0 27 77.5
10 36.0 28 80.0
11 38.0 29 82.5
12 40.0 30 85.0
13 42.5 31 87.5
14 45.0 32 90.0
15 47.5 33 92.5
16 50.0 34 95.0
17 52.5 35 97.5
18 55.0 36 100.0
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