
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซธรรมชาติ

  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้ และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทใหสัญญากับผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้

  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
  ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของกรมธรรมประกันภัยนี้ จะถือเปนความหมายเดียวกัน

  ทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้
1.1  กรมธรรมประกันภัย หมายความถึง  ใบคําขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรมประกันภัย ขอตกลงคุมครองขอยกเวน

 ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป ขอระบุพิเศษ ขอรับรอง เอกสารแนบทาย
 และใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัย

1.2  บริษัท หมายความถึง  ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้

1.3  ผูเอาประกันภัย หมายความถึง  บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม
 ประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวน
 ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติ

 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
 เฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
 ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และ/หรือผูดําเนินการแทนใดๆ ที่ประกอบกิจการ

1.4  ผูไดรับความเสียหาย หมายความถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน
 จากอัคคีภัยหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติแตไมหมายความรวมถึง

 2. ลูกจางของผูเอาประกันภัยขณะอยูในระหวางการวาจาง  หรือ
 โดยตรงหรือโดยออมของผูเอาประกันภัย  หรือ
 1. ผูเอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยูดวยกันซึ่งเกี่ยวของ

 ภายใตสัญญาวาจางหรือการฝึกงาน
 3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยูในระหวางการปฏิบัติงานใหผูเอาประกันภัย

1.5  กิจการควบคุมประเภทที่ 3
 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบ
 กิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

หมายความถึง  กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ประกอบดวย
 1. คลังก๊าซธรรมชาติ 

 4. ระบบการขนสงก๊าซธรรมชาติทางทอ
 3. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
 2. สถานที่ใชก๊าซธรรมชาติ 

1.6  ความเจ็บป่วย หมายความถึง  ความเจ็บป่วยที่เปนผลมาจากอัคคีภัย หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบ
 กิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติหรือการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติในสถานที่ประกอบ
 การตามที่ระบุในตารางกรมธรรมประกันภัย

1.7  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา
 หรืออาชีพอื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป
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  3.         ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมิใชศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคําพิพากษาของ
  ศาลไทยเพื่อบังคับคดีใหตัดสินนอกราชอาณาจักรไทย

  หมวดที่ 2 ขอตกลงคุมครอง

  ก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม

  1.       

หลักเกณฑ์การชดใชคาสินไหมทดแทน
  ที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  มิใชสวนเพิ่มของจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอความสูญเสียหรือเสียหายแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  จํานวนเงินคาใชจายอันเกี่ยวของกับการฟองรอง คาธรรมเนียมศาล หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีใหถือเปนสวนหนึ่ง

  หมวดที่ 3 ขอยกเวน
  กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง

  1.         ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจการอื่นซึ่งไมใชกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามผูเอาประกันภัยกรณีผูเอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายตองชดใชคาเสียหายแกผูไดรับ
  ความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม

  ความเสียหาย ดังตอไปนี้
  ก๊าซธรรมชาติดังที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ในระหวางระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับและทําใหเกิดความสูญเสียหรือ

  1.       
  2.       

  2.       

  สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
  ความรับผิดสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายตอ  2.       
  2.1   ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยครอบครอง หรืออยูในความดูแล หรือควบคุมหรือกําลังใชหรือกําลังปฏิบัติงาน โดยผูเอาประกันภัย

  ทรัพยสินที่ลูกจางหรือตัวแทนของผูเอาประกันภัยดูแล ควบคุม กําลังใช หรือกําลังปฏิบัติงาน เพื่อผูเอาประกันภัยในระหวาง
  ทางการที่จาง

  ความเสียหายตอทรัพยสินของผูไดรับความเสียหาย โดยมีจํานวนเงินความคุมครอง และจํานวนเงินจํากัดความรับผิดเปนไปตาม
  การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บตอรางกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย ของ  ผูไดรับความเสียหาย

  ผูไดรับความเสียหายนั้น
  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูไดรับความเสียหาย หากผูไดรับความเสียหายเสียชีวิตจะชดใชใหกับทายาทตามกฎหมายของ

  2.2

  6.         คาปรับทางแพง คาปรับทางอาญา หรือคาปรับโดยสัญญา
  ความรับผิดไมวาลักษณะใดๆ  อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก  หรือเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจาก

  4.         ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเปนผลมาจากสถานประกอบการที่เอาประกันภัยอยูระหวางการกอสราง ตอเติม รื้อถอนอาคาร
  หรือสิ่งปลูกสรางใด
  ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาที่ผูเอาประกันภัยทําขึ้น ซึ่งถาไมมีสัญญาดังกลาว ความรับผิดของผูเอาประกันภัยจะไมเกิดขึ้น  5.       

  7.1   สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม (ไมวาจะมีการประกาศหรือ
  ไมก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
  การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอํานาจ การกอความวุนวาย การกอการราย การปฏิวัติ  7.2

  7.       

  การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณความไมสงบใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

  ทําลาย  หรือทําใหยานพาหนะที่ใชในการขนสงเสียหาย
  7.3   ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางหรือสืบเนื่องจากการกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐในการริบ  ยึด
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  ผูเอาประกันภัยตองปองกันหรือจัดใหมีการปองกันตามสมควร เพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุ และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
  และขอบังคับของเจาหนาที่ราชการ

  7.4

  กากนิวเคลียรใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร

  หมวดที่ 4 ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  วิทยาศาสตร หรือวัตถุประสงคอื่นในทางสันติที่คลายคลึงกัน
  ดังกลาวถูกเตรียม ขนยาย จัดเก็บ หรือใชเพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การใชในทางการแพทย การใชในทาง

  2.  เงื่อนไขบังคับกอน

  ประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว

  บริษัทจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้  หากผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาประกันภัย
  และเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

  3.  การระงับไปแหงสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

  ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดหรือคาใชจายไมวาโดยตรงหรือโดยออม อันเกิดจากหรือ มีสาเหตุ มาจาก
  การแผรังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรใดๆ หรือจาก

  เครื่องมือทางนิวเคลียร เตาปฏิกรณนิวเคลียร สวนประกอบทางนิวเคลียร หรือการประกอบชิ้นสวนทางนิวเคลียร
  สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพยสินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้ง

  1)       

  2)       

  กรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
  ประกันภัย  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญอื่น ๆ ซึ่งทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เวนแตผูเอาประกันภัยจะไดแจงใหบริษัททราบเปน
  ลายลักษณอักษร และบริษัทไดตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบทายที่ไดลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจของบริษัท
  และประทับตราของบริษัทไวเปนสําคัญ

  4.  หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

  กัมมันตภาพรังสี ขอยกเวนนี้ไมขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร เมื่อสารกัมมันตรังสี
  สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพยสินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มี

  การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท  และบริษัทไดออกบันทึกสลักหลังกรมธรรม
  1.  การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย 

  5.1
  5.2

  5.  หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
  ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยตอง

  5.3

  แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา
  สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาลหรือคําสั่งหรือคําบังคับของศาล
  ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใดโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท
  เวนแตบริษัทมิไดจัดการตอการเรียกรองนั้น

  3)       

  6.  การรับชวงสิทธิ
  ผูเอาประกันภัยจะตองไมกระทําการใดๆ ที่จะทําใหการรับชวงสิทธิของบริษัทตอผูกระทําผิดกระทบกระเทือนและตองรวมมือกับบริษัท

  ในการที่บริษัทจะใชสิทธิไลเบี้ยจากบุคคลอื่น

  5.4   สงรายละเอียดและชวยเหลือตามความจําเปนเพื่อใหบริษัทตกลงชดใชคาสินไหมทดแทน หรือตอสูขอเรียกรองใดๆ หรือฟองคดีให
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  อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังตารางตอไปนี้
  ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออก โดยคิดตาม
  ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือและ มีสิทธิไดรับเบี้ย

  7.  สิทธิของบริษัท
  บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี และมีสิทธิทําการประนีประนอมในนามของผูเอาประกันภัยตอการเรียกรองใด ๆ

  บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณีย
  8.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  ผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน
  ลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแก

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  8.1        

  9.  การสิ้นสุดความคุมครองโดยอัตโนมัติ
  หากผูเอาประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม

  ก๊าซธรรมชาติ ใหถือวากรมธรรมประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุมครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้นเชนกัน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัย

  8.2        

ระยะเวลาประกันภัย
(ไมเกิน/เดือน)

รอยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

  คืนตามอัตราสวนหากไมมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในปีรับประกันภัยนั้น

  10.  เงื่อนไขพิเศษการคงไวซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัย
  ในกรณีที่บริษัทไดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทจะคงใหความคุมครอง

  โดยไมลดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไป
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  11.  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

  ใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  ประกันภัยกับบริษัทและหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงค และเห็นควรยุติขอพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  บริษัทตกลงยินยอมและ

  วาดวยอนุญาโตตุลาการ
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