
  กฎระเบ ยีบ 2017



สมาคมเจา้ของเร อื 
 การแก้ไขกฎระเบ ยีบป ี 2017 

สมาช กิควรใหค้วามสนใจตอ่การเปล ีย่นแปลงในกฎระเบ ยีบตา่งๆ ส ำาหรบัป ี 2017 การแก ้ไขไดท้ำาข ึ น้ดงัตอ่ไปน ี ้ 

กฎขอ้ท ี ่ 1  หลกัเกณฑก์ารค ุม้ครอง 

กฎขอ้ท ี ่ 2 มาตรฐานการค ุม้ครอง 

  มาตรา 10: การจงู 

  มาตรา 12: หน ีส้ นิซากเร อื

  มาตรา 14: หน ีส้ นิส นิคา้    

กฎขอ้ท ี ่ 4  การค ุม้ครองพ เิศษส ำาหรบั Salvors, Charterers และผ ูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดำาเน นิการ

  ภาคท ี ่ 1: Salvors

  ภาคท ี ่ 2: Charterers

กฎขอ้ท ี ่ 25 หน ีส้ นิไมร่วมถงึสงคราม ช วีภาพเคม แีละความเส ีย่งไวรสัคอมพ วิเตอร ์ 

กฎขอ้ท ี ่ 28  หน ีส้ นิไมร่วมถงึการใหเ้รอืก ูภ้ยั เรอืขดุเจาะ, Dredgers และผ ูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดำาเนนิการอ ืน่ๆ

กฎขอ้ท ี ่ 33 การจำาแนกและการรบัรองตามกฎหมายของเร อื

กฎขอ้ท ี ่ 34 การส ำารวจของเร อื

กฎขอ้ท ี ่ 36 การขอสมคัรเขา้

กฎขอ้ท ี ่ 46 ส ิ น้สดุการประกนัภยั 

กฎขอ้ท ี ่ 56 ผลตอบแทนท ี ่ไดว้างไว ้  

กฎขอ้ท ี ่ 66 คำาน ยิาม

รายละเอยีดเพ ิม่เต มิของการเปล ีย่นแปลงท ีม่ กีารกำาหนดไว ้ในหนงัส อืเวยีนเช ญิประชมุวสิามญั ณ วนัพธุท ี ่ 11 

มกราคม 2017 ออกเม ืว่นัท ี ่ 30 พฤศจกิายน 2016 น ีส้ามารถหาดไูด ้ในเวบ็ไซตข์องเรา:  
www.shipownersclub.com



  รายละเอ ยีดการตดิตอ่



4 I กฎระเบ ยีบ 2017 I www.shipownersclub.com

ลกัแซมเบ ริก์
16, Rue Notre-Dame  

L–2240 Luxembourg 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ info@shipowners.lu 

ส ำ�หรบัแฟกซ:์ +352 22 97 10 22 2 

ส ำ�หรบัโทรศพัท:์ +352 22 97 10 1  

สำ�หรบัแวบ็ไซต:์ www.shipownersclub.com

ผ ูจ้ดัการทั ว่ไป
ป�สค�ล ม�นน ์ (Pascal Herrmann)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +352 621 298 102  

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ pascal.herrmann@shipowners.lu

คณะกรรมการบร หิาร

ประธาน
ฟ ลิลปิ โอรม์ (Philip Orme) 

ดไูบ 

รองประธาน 
เดวดิ เจมสินั (David Jamieson)

สหร�ชอ�ณ�จกัร

ผ ูอ้ ำานวยการ
โทน ี ่ บร จิส ์ (Tony Briggs) 

ออสเตรเลยี

วลิเล ีย่ม เอเวอร�รด์, CBE (William Everard, CBE)

สหร�ชอ�ณ�จกัร 

อ�ล ี ก รูร์นั (Ali Gürün)

ตรุก ี

ดร. เดวดิ โฮ, JP (Dr. David Ho, JP) 

ฮอ่งกง 

อลัเฟรด ฮบัเน ริจ์ (Alfred Hübner) 

ช ลิ ี

ร ชิ�รด์ ไนท ์ (Richard Knight) 

สหร�ชอ�ณ�จกัร

ลมิ เทค ชงุ (Lim Teck Cheng) 

สงิค ์โปร ์

โดนลัด ์ เอ เมค็เลยีด ์ (Donald A. MacLeod) 

ค�น�ด� 

แคธ ี มดิส ์ (Kathy Meads) 

น วิซ แีลนด์

ด�โตะ๊ เคป อ�หมดั ซฟู นิ (Dato’ Capt. Ahmad Sufian) 

ม�เลเซ ยี

ดร. อสี ์ แวกเนอร ์ (Dr. Yves Wagner) 

ลกัเซมเบ ริก์ 

เอยีน แวบ็-วลิสนั (Iain Webb-Wilson) 

สหร�ชอ�ณ�จกัร

ม�รก์ ว ทิเทเคอร ์ (Mark Whitaker) 

สหร�ชอ�ณ�จกัร
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คณะผ ูบ้ร หิาร

ประธานเจา้หนา้ท ีบ่ร หิาร 
ไซมอน สว�เลอร ์ (Simon Swallow)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7917 275798  

สำ�หรบัอเีมล:์ simon.swallow@shipownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยการจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย์ 
เอยีน เอดเวดิส ์ (Ian Edwards)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7917 725415 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ ian.edwards@shipownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยการพาณ ชิย ์
สต ฟี แรนดอล (Steve Randall)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 9221 6826 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ steve.randall@shipownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการ - ฝา่ยปอ้งกนัการสญูเส ยี
หลยุส ์ ฮอล (Louise Hall)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7771 665655 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ louise.hall@shipownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการ - หวัหนา้นกัคณ ติศาสตร์
ประกนัภยั
ม�รค์สั ท�รแ์รนท ์ (Marcus Tarrant)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7790 679336 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ marcus.tarrant@

                          shipsownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยการเร ยีกรอ้ง
และฝา่ยกฎหมาย
บร ทิ พคิเคอร ิง่ (Britt Pickering)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7703 254282 

สำ�หรบัอเีมล:์ britt.pickering@shipownersclub.com

ประธานเจา้หนา้ท ีฝ่า่ยการเง นิ
ไซมอ่น พคีอ๊ค (Simon Peacock)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7464 546122

สำ�หรบัอเีมล:์ simon.peacock@shipownersclub.com

ผ ูบ้ร หิารระดบัสงู – สาขาส งิค์โปร/์ผ ู้
อ ำานวยการฝา่ยปฎ บิตั กิารสว่นภมู ภิาค
เดวดิ ฮ สีเสเดน (David Heaselden)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8366 3086 

สำ�หรบัอเีมล:์ david.heaselden@shipownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการ - ฝา่ยพฒันาการผลติ
เอยีน เฟ ริน์ส ์ (Ian Ferns)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7876 230589 

สำ�หรบัอเีมล:์ ian.ferns@shipownersclub.com
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สาขาลอนดอน
St Clare House  
30–33 Minories  
London EC3N 1BP

ย�้ยส ำ�นกัง�น นบัต ั ง้แตว่นัท ี ่ 3 เมษ�ยน 2017 

ส ำ�นกัง�นส�ข�ลอนดอนของเร�จะต ั ง้อย ูท่ ี:่

The Shipowners’ Protection Limited
White Chapel Buildings, 2nd Floor
10 Whitechapel High Street
London E1 8QS

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ info@shipownersclub.com 

ส ำ�หรบัแฟกซ:์ +44 207 480 5806 

ส ำ�หรบัโทรศพัท:์ +44 207 488 0911

หวัหนา้ฝา่ยจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์
ม�รค์ ฮ�รร์งิตนั (Mark Harrington)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7876 252359 

สำ�หรบัอเีมล:์ mark.harrington@shipownersclub.com

หวัหนา้ฝา่ยการเร ยีกรอ้ง 
เบน ฮ�รสิ (Ben Harris)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7825 333367  

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ ben.harris@shipownersclub.com

คณะกรรมการอเมร กิา

การจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์
ด�แรน เวบ็ (Darren Webb)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7469 852202 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ darren.webb@shipownersclub.com

พอล เกรฮ�น (Paul Grehan)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7788 318351 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ paul.grehan@shipownersclub.com

ฟ ลิลปิ ทอมสนั (Philip Thompson)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7780 956171 

สำ�หรบัอเีมล:์ philip.thompson@shipownersclub.com

โอลเิวอร ์ เชลเมอรด์ นิ (Oliver Shelmerdine)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7795598322 

สำ�หรบัอเีมล:์ oliver.shelmerdine@

                           shipownersclub.com

การเร ยีกรอ้ง
เอยีน ค�สแซล (Iain Cassell)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7867 369892 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ iain.cassell@shipownersclub.com

นทัท�เน ยีล ฮ�รด์ ิง้ (Nathaniel Harding)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7467 147146 

สำ�หรบัอเีมล:์ nathaniel.harding@shipownersclub.com

ซ�ร�่ ทวกิเกอร-์ทอมสนั (Sarah Twigger-Thompson)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7917 096346 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์  sarah.twigger-thompson@

shipownersclub.com

จสีแซล วลิลนันวู� (Giselle Villanueva)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7769 112986 

สำ�หรบัอเีมล:์ giselle.villanueva@shipownersclub.com
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คณะกรรมการยโุรปและอัฟร กิา

การจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์
อดมั โฮว ์ (Adam Howe)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7917 133671 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ adam.howe@shipownersclub.com

ดมิ ทิร สิ บ�ท�ลสิ (Dimitris Batalis)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7557 479284 

สำ�หรบัอเีมล:์ dimitris.batalis@shipownersclub.com

ร เูพ ริต์ ค�ร ยี ์ (Rupert Carey)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7876 234455 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ rupert.carey@shipownersclub.com

รอ๊บ คกุ (Rob Cook)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7725 731804 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ rob.cook@shipownersclub.com

ม�รค์ กร นีแลนด์ (Mark Greenland)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7554 016106 

สำ�หรบัอเีมล:์ mark.greenland@shipownersclub.com

เบอรต์ ี ด ุค๊ (Bertie Duke)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7702 029256 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ bertie.duke@shipownersclub.com

อลซิ�เบท็ โตบ นิ (Elizabeth Tobin)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7464 546217 

สำ�หรบัอเีมล:์ elizabeth.tobin@shipownersclub.com

ช�รล์ ี เวเตอรลิล ์ (Charlie Weatherill)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7387 023734 

สำ�หรบัอเีมล:์ charlie.weatherill@

                           shipownersclub.com

การเร ยีกรอ้ง
โจแอล เร ยีลแลนด์ (Joelle Rialland)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7788 318252 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ joelle.rialland@shipownersclub.com

ม ดู ทิ ซ งิก ์ (Mudit Singh)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7788 318398 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ mudit.singh@shipownersclub.com

ช วี�น อลัก�ม� (Shevan Algama)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7900 611197 

สำ�หรบัอเีมล:์ shevan.algama@shipownersclub.com

มลิล ี ่ บร ูค๊ส ์  (Milly Brooks) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7393 148316 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ milly.brooks@shipownersclub.com

โจอนั ก ดูดอล (Joanne Goodall)

ส ำ�หรบัม อืถอื:+44 7469 851707 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ jo.goodall@shipownersclub.com

ม�รเ์ร ยีส ว ทิสั (Marius Vitas)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7802 813486 

สำ�หรบัอเีมล:์ marius.vitas@shipownersclub.com
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คณะกรรมการนอกฝ ั ง่

การจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์ 
วลิเล ีย่ม โทบ นิ (William Tobin)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7876 347782 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ william.tobin@shipownersclub.com

เฮเลน โทด (Helen Todd)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7917 524402 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ helen.todd@shipownersclub.com

เซ ยีฟ นั ค�สเซล (SiewFun Cassell)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7584 575198 

สำ�หรบัอเีมล:์ siewfun.cassell@shipownersclub.com 

เจน เฟรเซอร ์ (Jane Fraser)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7795 807361 

สำ�หรบัอเีมล:์ jane.fraser@shipownersclub.com

เกเบร ยีล พคิเคอร ิง่ (Gabriel Pickering)

ส ำ�หรบัโทรศพัท:์ +44 7393 765927 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ gabriel.pickering@

                          shipownersclub.com

อเลก็ซ�นเดอร ์ ม ลิล�ร ์ (Alexander Millar)

ส ำ�หรบัโทรศพัท:์ +44 7392 090527 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ alexander.millar@

                          shipownersclub.com

การเร ยีกรอ้ง 
อเลก็ซ�นเดอร ์ แมกคกุ (Alexander McCooke) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7798 747876 

สำ�หรบัอเีมล:์ alex.mccooke@shipownersclub.com

เมททวิ เบว�น (Matthew Bevan)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7789 985703 

สำ�หรบัอเีมล:์ matthew.bevan@shipownersclub.com

ฟ ิโอน�่ เพ�ส ์ (Fiona Pounds)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 207 423 7137 

สำ�หรบัอเีมล:์ fiona.pounds@shipownersclub.com

เดซ ี ่ เรยเ์นอร ์ (Daisy Rayner)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7788 318401 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ daisy.rayner@shipownersclub.com

เจม ี ่ โรบ นิสนั (Jamie Robinson)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7818 425260 

สำ�หรบัอเีมล:์ jamie.robinson@shipownersclub.com

หลยุส ์ เซล (Louise Sell)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7769 112942 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ louise.sell@shipownersclub.com
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คณะกรรมการเร อืยอชท์

การจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์
น ิโคล�่ คงิแมน (Nicola Kingman)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7736 129220 

สำ�หรบัอเีมล:์ nicola.kingman@shipownersclub.com

เจมส ์ ก�รเ์กรฟ (James Gargrave)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +447585 793633 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ james.gargrave@

                          shipownersclub.com

วคิตอเร ยี แอซตนั (Victoria Axton)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7387 023081

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ victoria.axton@

                          shipownersclub.com

การเร ยีกรอ้ง 
น กิก ี ้ คล�กค์ (Nicki Clarke) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7841 215626 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ nicki.clarke@shipownersclub.com

การปอ้งกนัการสญูเส ยี

ผ ูอ้ ำานวยการ - ปอ้งกนัการสญูเส ยี
หลยุส ์ ฮอล (Louise Hall)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7771 665655 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ louise.hall@shipownersclub.com

โจเซฟ เมคกวัร ์ (Joseph Maguire)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7788 238696 

สำ�หรบัอเีมล:์ joseph.maguire@shipownersclub.com

เฮยล์ ี ่ กลิ (Hayley Gill)

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ hayley.gill@shipownersclub.com

ค�รร์ ี ่ ว ดูเบ ริน์:  (Carri Woodburn)

ส ำ�หรบัม อืถอื:  +44 7392 081278 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์   carri.woodburn@

                       shipownersclub.com  

Legal

ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยการเร ยีกรอ้งและ
กฎหมาย                     
บร ทิท ์ พคิเคอร ิง่  (Britt Pickering)                                  

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7703 254282                                    

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ britt.pickering@

                          shipownersclub.com

หวัหนา้ฝา่ยกฏหมาย 
ค�มลิล�่ สเลเตอร ์ (Camilla Slater)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7788 318242 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ camilla.slater@shipownersclub.com
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สาขาส งิค์โปร ์
6 Temasek Boulevard  
#36–05 Suntec Tower 4  
Singapore 038986

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ info@shipownersclub.com.sg 

ส ำ�หรบัแฟกซ:์ +65 6593 0449 

ส ำ�หรบัโทรศพัท:์ +65 6593 0420

ผ ูบ้ร หิารระดบัสงู – สาขาส งิค์โปร/์ผ ู้
อ ำานวยการฝา่ยปฎ บิตั กิารสว่นภมู ภิาค
เดวดิ ฮ เีซลเดน (David Heaselden) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8366 3086  

สำ�หรบัอเีมล:์ david.heaselden@shipownersclub.com 

สต ฟี แรนดอล (Steve Randall)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 9221 6826 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ steve.randall@shipownersclub.com 

การจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์
เจเรม ี ่ สเลเตอร ์ (Jeremy Slater) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8366 0768 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ jeremy.slater@shipownersclub.com

โรเบ ริต์ ฮนัต ์ (Robert Hunt)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8500 9528 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ robert.hunt@shipownersclub.com

เนวลิ ซ ที (Neville Seet)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8666 8441 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ neville.seet@shipownersclub.com

เซลนิน ์ ลมิ (Celinne Lim)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8666 8443 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ celinne.lim@shipownersclub.com

ดอลฟ ์ อ ึง้ (Dolf Ng)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 9687 6135 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ dolf.ng@shipownersclub.com

แกร ี ่ แมคช นิ (Gary Machin)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8444 6211 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ gary.machin@shipownersclub.com

รอนน ี ่ ว�ก (Ronny Waage)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8666 8442  

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ ronny.waage@shipownersclub.com

การเร ยีกรอ้ง 
พอล สม ทิ (Paul Smit)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8500 9532 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ paul.smit@shipownersclub.com

กอ ซ ี ค ี (Gho Sze Kee)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8366 6302 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ sze.kee.gho@shipownersclub.com

สรุน ี เดอ เมล (Surani de Mel)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8666 8440 

สำ�หรบัอเีมล:์ surani.demel@shipownersclub.com

แมก็ก ี -้โจ แมกเกรเกอร ์ (Maggie-Jo McGregor) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 9099 8601 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ maggie.jo@shipownersclub.com

ไมค์ แฮมมอนด์ (Mike Hammond) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8366 3186  

สำ�หรบัอเีมล:์ mike.hammond@shipownersclub.com 

อนิด ู ช ทีร�น (Indu Chitran) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8444 6212 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ indu.chitran@shipownersclub.com

จอรเ์จยี ม�ลเทซ ลู (Georgia Maltezou) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8500 9533 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ georgia.maltezou@

                          shipownersclub.com

ผ ูอ้ ำานวยการฝาย่การพาณ ชิย ์
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ว เิว ีย่น ล นิ (Vivian Lin)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8715 8500 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ vivian.lin@shipownersclub.com

ไบรอนั ลวิ (Brian Liew) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8666 8445  

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ brian.liew@shipownersclub.com

เชน ตนั (Shayne Tan)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8683 6277  

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ shayne.tan@shipownersclub.com

แอชว นิ แนร ์ (Ashwin Nair) 

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8858 6301 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ ashwin.nair@shipownersclub.com

เซร นิ ออ๊ง (Serene Ong)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8484 8732 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ serene.ong@shipownersclub.com
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การปอ้งกนัการสญูเส ยี

ผ ูอ้ ำานวยการ - ปอ้งกนัการสญูเส ยี 
หลยุส ์ ฮอล (Louise Hall)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +44 7771 665655 

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ louise.hall@shipownersclub.com

ฮ�ร ฮิ�ร ์ สบุร�ม�เน ยีม (Harihar Subramaniam)  

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 9320 8728 

สำ�หรบัอเีมล:์ hari.subramaniam@shipownersclub.com

บ�สก�ร ์ น กิ�ม (Bhaskar Nigam)

ส ำ�หรบัม อืถอื: +65 8500 9531 

สำ�หรบัอเีมล:์ bhaskar.nigam@shipownersclub.com

สาขาฮอ่งกง
Suite 1612 Lippo Centre Tower 2 
89 Queensway Admiralty 
Hong Kong

ประธานเจา้หนา้ท ีบ่ร หิาร
แอนดร ู ลอว ์ (Andrew Law)

ส ำ�หรบัม อืถอื:  +852 9289 0198 (HK)  
+86 159 8989 7382 (PRC)

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ andrew.law@shipownersclub.com

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ info@shipownersclub.com 

ส ำ�หรบัแฟกซ:์ +852 2522 0977 

ส ำ�หรบัโทรศพัท:์ +852 2522 2118

การเร ยีกรอ้ง 
เชอร ี ่ เช นิ (Sherry Chen)

ส ำ�หรบัม อืถอื:  +852 9090 1153

ส ำ�หรบัอ เีมล:์ sherry.chen@shipownersclub.com

ผ ูต้อบจดหมาย

สม�ช กิและโบรกเกอรข์องเร�ไดร้บัก�รสนบัสนนุจ�กเครอืข�่ยผ ูต้อบจดหม�ยทั ว่โลก ท ีพ่รอ้มจะใหค้ำ�แนะนำ�

ด�้นปฎบิตักิ�ร และก�รสนบัสนนุในทอ้งถ ิน่ ร�ยละเอยีดก�รตดิตอ่ส ำ�หรบัผ ูต้อบจดหม�ยทั ง้หมดของสโมสร

ส�ม�รถคน้ห�ไดท้�งออนไลนท์ ี ่www.shipownersclub.com/correspondents

การเร ยีกรอ้งเม ือ่เกดิเหตฉุกุเฉ นิ

บรกิ�รตอบสนองก�รเรยีกรอ้งใหบ้รกิ�รตลอด 24 ช ัว่โมงตอ่วนั 7 วนัตอ่สปัด�หแ์ละจดัใหค้ว�มชว่ยเหลอืทนัททีัว่

โลกแกส่ม�ชกิทั ง้หมดของเร� 

ก�รโทรตดิตอ่หม�ยเลขฉกุเฉนิคอืวธิที ีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิ�พในก�รพดูโดยตรงกบัเจ�้หน�้ท ีส่ม�คมเรอื ผ ูร้บั

ก�รเรยีกรอ้งท ีอ่ย ูป่ฎบิตักิ�รในกรณที ีเ่กดิเหตกุ�รณข์ ึน้ หรอื ผ ูบ้�ดเจบ็ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเรอืท ีเ่ข�้ม�

ระหว�่งเวล�ก�รทำ�ก�ร หม�ยเลขฉกุเฉนิจะถกูโอนส�ยไปยงัสวทิซบ์อรด์ของสำ�นกัง�นตอบรบัท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

สาขาลอนดอน
+44 203 829 5858

สาขาส งิค์โปร/์สาขาฮอ่งกง 
+65 8683 3190



 เน ือ้หา



14 I กฎระเบ ยีบ 2017 I www.shipownersclub.com

กฎระเบ ยีบ 2017
  เน ือ้หา

 ภาค 1  บทนำา 19

1. หลกัเกณฑค์วามค ุม้ครอง 20

ภาค 2  ภยัพ แีอนด์ไอท ี ่ค่ ุม้ครอง  25

2. ความค ุม้ครองมาตรฐาน 26

สว่นท ี ่ 1 ความรบัผดิเก ีย่วกบัคนประจำาเร อื 26

สว่นท ี ่ 2 ความรบัผดิเก ีย่วกบัผ ู ้โดยสาร 28

สว่นท ี ่ 3 ความรบัผดิในกรณ บีคุคลอ ืน่ๆ นอกเหนอืจากคนเร อืหร อืผ ู ้โดยสาร 29

สว่นท ี ่ 4 คา่ใชจ้า่ยจากการเบ ีย่งเสน้ทาง 30

สว่นท ี ่ 5 ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วกบัคนละท ิง้หนา้ท ี ่ คนลกัลอบข ึ น้ น้เร อืและผ ูล้ ีภ้ยั 30

สว่นท ี ่ 6 ความรบัผดิเพ ือ่การชว่ยช วีติผ ูป้ระสบภยั 30

สว่นท ี ่ 7 การโดนกนักบัเร อือ ืน่ 31

สว่นท ี ่ 8 การสญูหายหรอืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิ 32

สว่นท ี ่ 9 มลพ ษิ 33

สว่นท ี ่ 10 การลากจงู 35

สว่นท ี ่ 11 ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไขการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนและสญัญาบางกรณ ี 37

สว่นท ี ่ 12 ความรบัผดิกรณ ซีากเร อื 38

สว่นท ี ่ 13 คา่ใชจ้า่ยกรณ กีารกกัตรวจโรค 39

สว่นท ี ่ 14 ความรบัผดิเก ีย่วกบัส นิคา้ 40

สว่นท ี ่ 15 สว่นเฉล ีย่ความเสยีหายทัว่ไป (general average contributions) ท ีไ่มอ่าจเรยีกใหช้ดใช ้ได  ้ 43

สว่นท ี ่ 16 สว่นของความเส ยีหายทั ว่ไปท ี ่ต่กอย ูก่บัเร อื 44

สว่นท ี ่ 17 ทรพัยส์ นิบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั 44

สว่นท ี ่ 18 คา่ทดแทนพ เิศษแกผ่ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยั 45

สว่นท ี ่ 19 คา่ปรบั 45

สว่นท ี  ่20 การสอบสวนและการดำาเน นิคดทีางอาญา 47

สว่นท ี ่ 21 ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้โดยการช ี แ้นะของผ ูจ้ดัการ 47

สว่นท ี  ่22 การเร ยีกรอ้งและปฏบิตั กิาร (Sue and labour) และคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย (legal costs) 47

3. ความค ุม้ครองพ เิศษ 48

4. ความค ุม้ครองพ เิศษส ำาหรบัผ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยั ผ ูเ้ชา่เร อื และปฏบิตั กิารของผ ูเ้ช ีย่วชาญ 48

สว่นท ี ่ 1 ผ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยั 26

สว่นท ี ่ 2 ผ ูเ้ชา่เร อื 28



เน ื อ้หา I 15

สว่นท ี ่ 3 ปฏบิตั กิารของผ ูเ้ช ีย่วชาญ 29

5. กฎสารพนั 50

6. ความค ุม้ครองส ำาหรบัการชว่ยเหลอืทางกฏหมาย ี 52

   ภาค 4   ข ั น้ตอนการเร ยีกรอ้ง  57

7. ภาระหนา้ท ี ่ในการเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายและปฏบิตั กิาร (Sue and labour) 58

8. การแจง้การเร ยีกรอ้ง 58

9. การยอมรบัผดิ 59

10. ผลของการฝา่ฝ นืไมท่ำาตามภาระหนา้ท ี ่ในกฎขอ้ท ี ่ 7, 8 และ 9 59

11. การแตง่ต ั ง้ทนายความและบคุคลอ ืน่ๆ 59

12. หลกัเกณฑก์ารแตง่ต ั ง้ 59

13. อำานาจของผ ูจ้ดัการในการจดัการและยตุ กิารเร ยีกรอ้ง 60

14. การใหป้ระกนั 60

ภาค 5   ขอ้จำากดัและขอ้ยกเวน้ 63

15. สญู 64

16. การช ำาระเง นิกอ่นโดยสมาช กิ 64

17. ไมม่คีวามรบัผดิจนกวา่สมาช กิไดช้ ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัแลว้ 64

18. ดอกเบ ี ย้และความเส ยีหายส บืเน ือ่ง 64

19. การหกักลบลบหน ี ้ 64

20. ความรบัผดิสว่นแรก 64

21 ก. ขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมในกรณ มีลพ ษิจากนำ า้มนั 65

21 ข.  ขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมในกรณคีวามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ
(overspill claims) 66

21 ค.  ขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมตอ่การชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนสำาหรบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 
และการตอ่ส ูค้ด  ี 66

21 ง. ขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผ ู ้โดยสาร คนเร อื และบคุคลอ ืน่ๆ 66

ภาค 2  ภยัพ แีอนด์ไอท ี ่ค่ ุม้ครอง (อยา่งตอ่เน ือ่ง)  25

ภาค 3   ความค ุม้ครองส ำาหรบัการชว่ยเหล อืทางกฏหมาย 51



16 I กฎระเบ ยีบ 2017 I www.shipownersclub.com

ภาค 5   ขอ้จำากดัและขอ้ยกเวน้ (อยา่งตอ่เน ือ่ง) 63

21 จ ขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมตอ่ผ ูเ้ชา่เร อื 67

22. ขอ้จำากดัความรบัผดิอ ืน่ๆ ของสมาคม 67

สว่นท ี ่ 1 ขอ้จำากดัท ั ว่ไป 26

สว่นท ี ่ 2 ขอ้จำากดัส ำาหรบับคุคลนอกเหนอืจากเจา้ของเร อื 28

23. การประกนัภยัซ ำ า้ซอ้น 67

24. ขอ้ยกเวน้กรณจีำานวนเง นิท ี ่ ีเ่อาประกนัภยัไดภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อื 68

25. การยกเวน้ความรบัผดิกรณภียัสงคราม ภยัจากสารเคม ชี วีภาพ และไวรสัคอมพ วิเตอร ์ 68

26. การยกเวน้ความรบัผดิส ำาหรบัภยัน วิเคลยีร ์ ในบางกรณ  ี 70

27. ขอ้ยกเวน้เบด็เตลด็ 71

28.  การยกเวน้ความรบัผดิในกรณ เีร อืท ีป่ฏ บิตั กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยั เร อืขดุเจาะ เคร ือ่งขดุลอก และ
ปฏบิตั กิารโดยผ ูเ้ช ีย่วชาญ 72

29. ความรบัผดิท ีถ่ กูยกเวน้ในกรณ บีคุคลากรท ี ่ไมเ่ก ีย่วกบัการเดนิเร อื 74

30. ความรบัผดิท ีถ่ กูยกเวน้ หากเป น็ผลมาจากการจงใจประพฤต มิ ชิอบ 75

31. ความรบัผดิท ีถ่ กูยกเวน้ หากการเผช ญิภยัเป น็ส ิง่ผดิกฎหมาย อนัตรายหรอืไมเ่หมาะสม 75

32.  ความรบัผดิท ีถ่กูยกเวน้ หากไมส่ามารถก ูค้นืไดจ้ากการประกนัภยัตอ่ อนัเปน็ผลมาจากการลงโทษ  
การส ัง่หา้มหรอืขอ้จำากดั ภายใตม้าตรการลงโทษของสหประชาขาต  ิกฎหมาย หรอืกฏขอ้บงัคบัของ
สหพนัธย์โุรป สหราชอาณาจกัร หร อืสหรฐัอเมร กิา 75

33. การจดัช ั น้เร อืและการรบัรองตามท ีก่ฎหมายกำาหนด 75

34. การส ำารวจของเร อืและกรรมการตรวจสอบการบร หิารจดัการ 76

35. การส ำารวจเร อืหลงัจากการหยดุใชง้าน 78

ภาค 6   การเขา้เป น็สมาช กิ และการส ิน้สดุความค ุม้ครอง  79

36. ก. การสมคัรเขา้เเป น็น็สมาช กิ 80

36. ข. การสมคัรเขา้เเป น็น็สมาช กิ 80

37. จำานวนตนัเรอืท ีเ่ขา้เป น็สมาช กิ : อตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบ (Basic Rate of Contribution) 81

38. หนงัส อืรบัรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงั 81

39. ระยะเวลาประกนัภยั 81

40. วนัเร ิม่ม ผีลของสมาช กิภาพ 81

41. การเขา้เป น็สมาช กิรว่มและผ ูเ้อาประกนัภยัรว่ม 82



เน ื อ้หา I 17

42. การประกนัภยัตอ่ 83

43. การโอนส ทิธ ิ ์ 84

44. การเปล ีย่นแปลงหร อืการตอ่อายเุง ือ่นไข 84

45. การยกเลกิการประกนัภยัโดยการแจง้ 84

46. การส ิ น้สดุความค ุม้ครอง 85

47. ผลของการส ิ น้สดุความค ุม้ครอง 87

48. การยกเลกิความค ุม้ครอง 88

49. ผลของการยกเลกิความค ุม้ครอง 88

ภาค 7  เบ ีย้ประกนัภยัและการเง นิ  91

50. ความรบัผดิในการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยั 92

51. เบ ี ย้ประกนัภยัสหการ 92

52. เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่ 93

53. เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ (overspill calls) การเร ยีกรอ้งและการใหป้ระกนั 93

สว่นท ี ่ 1 บทนำา 26

สว่นท ี ่ 2 การเร ยีกคนืจากการเร ยีกรอ้งท ีเ่ก นิจำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิชอบ (overspill claims) 28

สว่นท ี ่ 3 การช ำาระเง นิของการเร ยีกรอ้งเก นิจำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิชอบ (overspill claims) 29

สว่นท ี ่ 4 การเร ยีกรอ้งเก นิจำานวนจำากดัความรบัผดิชอบ (overspill claims) –  

 การตดัส นิของผ ูเ้ช ีย่วชาญ 26

สว่นท ี ่ 5 การเกบ็เบ ี ย้ประกนัของการเร ยีกรอ้งเก นิจำานวนจำากดัความรบัผดิชอบ (overspill claims)   28

สว่นท ี ่ 6 การป ดิป กีรมธรรมส์ ำาหรบัการเร ยีกรอ้งเก นิจำานวนจำากดัความรบัผดิชอบ (overspill claims)   29

สว่นท ี ่ 7 ความปลอดภยัส ำาหรบัการเร ยีกรอ้งเก นิจำานวนจำากดัความรบัผดิชอบ (overspill claims) 

 เม ือ่ส ิ น้สดุหร อืเลกิจา้ง    26

54. การช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยั 100

55. การส ิ น้สมาช กิภาพ 101

56. เบ ี ย้ประกนัภยัจา่ยคนืระหวา่งหยดุใชง้าน 102

57. เง นิส ำารอง 102

58. การเป ดิป ี กีรมธรรม ์ 103

59. การลงทนุ 105

ภาค 6   การเขา้เป น็สมาช กิ และการส ิน้สดุความค ุม้ครอง (อยา่งตอ่เน ือ่ง)  79



 ภาคท ี ่ 8 การบร หิารจดัการ  107

60. กฎระเบ ยีบ 108

61. หนงัส อืแจง้ 109

62. สมาช กิภาพขององคก์รรฐั และองคก์รระหวา่งประเทศ 109

63. การตกลงคา่ส นิไหมทดแทน 109

64. การมอบหมายอำานาจหนา้ท ี  ่ 110

65. ข ั น้ตอนการจดัการขอ้พ พิาท 110

66. คำาจำากดัความ 111

  หมายเหตตุอ่ทา้ยกฎ  117

  ดชัน ขีองกฎระเบ ยีบ  137

ในกรณ ขีองความแตกตา่งจากการตคีวามหมายระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทย เวอรช์ ั น่กฎฉบบัภาษา
องักฤษจะมคีวามหมายท ีเ่หน อืกวา่

18 I  กฎระเบ ยีบ 2017 I www.shipownersclub.com



กฎ	 หนา้

1.	 หลกัเกณฑค์วามค ุม้ครอง	 20

	 	ภาค	1
	 บทนำา



20 ภาค	1

1. หลกัเกณฑค์วามค ุม้ครอง

1 	สญัญาประกนัภยัทกุฉบบัท ีส่มาคมจดัใหแ้กส่มาช กิไดร้วมขอ้กำาหนดทั ง้หมดของกฎฉบบัน ี แ้ละ

ระเบ ยีบขอ้บงัคบัใดๆ	ท ีอ่อกภายใตก้ฎดงักลา่วไวด้ว้ย

2 	ความค ุม้ครองมาตรฐานท ีส่มาคมจดัใหแ้กส่มาช กิ	เป น็ไปตามท ีร่ะบไุว ้ในกฎขอ้ท ี 	่2

3 	โดยอาศยัอำานาจตามกฎขอ้ท ี ่	3	และ	4	สมาช กิอาจไดร้บัความค ุม้ครองพ เิศษส ำาหรบัภยันอกเหนอื

จากท ีร่ะบไุว ้ในกฎขอ้ท ี ่	2	โดยม เีง ือ่นไขวา่	ความค ุม้ครองพ เิศษดงักลา่วตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

4 	โดยอาศยัอำานาจตามกฎขอ้ท ี ่	6	สมาช กิอาจไดร้บัความค ุม้ครองส ำาหรบัความชว่ยเหลอืทาง

กฎหมายและการตอ่ส ูค้ดตีามท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎขอ้ท ี ่	6	โดยม เีง ือ่นไขวา่ความค ุม้ครองดงักลา่ว

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

5 	ความค ุม้ครองท ีส่มาคมจดัใหต้ามกฎขอ้ท ี 	่2,3,4	และ	6	จะตอ้งอย ูภ่ายใตข้ ั น้ตอน	ขอ้จำากดั	และ

ขอ้ยกเวน้ตา่งๆ	ท ีร่ะบไุว ้ในสว่นท ี ่	4	และ	5	และสว่นท ีเ่หลอือ ืน่ๆ	ของกฎฉบบัน ี เ้สมอ	เวน้แตผ่ ู ้

จดัการจะตกลงเป น็อยา่งอ ืน่เป น็ลายลกัษณอ์กัษร

6 	สมาช กิจะไดร้บัความค ุม้ครองแตเ่ฉพาะกรณภียัซ ึง่เกดิ	:

ก.	 จากเหตกุารณท์ ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัของเร อืท ีอ่ย ู่ในสมาคม	;

ข.	 ท ีเ่ก ีย่วกบัสว่นไดเ้ส ยีของสมาช กิท ีม่ ีในเร อืท ีเ่อาประกนัภยั;	และ

ค.	 เก ีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัโดยหรอืในนามสมาช กิ

7 	ความค ุม้ครองท ีส่มาคมจดัใหต้ามกฎขอ้ท ี 	่2,	3, 4	และ	6	อย ูภ่ายใตเ้ง ือ่นไขการช ำาระเบ ี ย้ประกนั

ภยัตามกฎขอ้ท ี 	่49	ถงึ	54	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็อยา่งอ ืน่

8 	การกระทำา	การละเลย	กระบวนการจดัการ	การละเวน้	ความลา่ชา้	หร อืการผอ่นปรน	โดยสมาคม	ใน

การบงัคบัใชก้ฎขอ้ใดๆ	ในกฎฉบบัน ี ้	หร อืขอ้กำาหนดหรอืเง ือ่นไขใดๆ	ในสญัญาของสมาคมท ีท่ ำากบั

สมาช กิ	หร อืการใหเ้วลาโดยสมาคม	ลว้นไมเ่ป น็การเส ือ่มส ทิธ ิ ์	หร อืกระทบกระเทอืนส ทิธ ิแ์ละการ

แก ้ไขเย ยีวยาของสมาคมภายใตก้ฎฉบบัน ี ห้ร อืภายใตส้ญัญาดงักลา่ว	และม ิใหถ้อืวา่กรณ นี ั น้ๆ	

กฎระเบ ยีบ	2017
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เป น็หลกัฐานการสละส ทิธ ิ ข์องสมาคม	อกีท ั ง้ไม่ใหถ้อืวา่การสละส ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งของสมาคมใน

กรณสีมาช กิฝา่ฝ นืกฎหรอืผดิสญัญาดงักลา่ว	เป น็การสละส ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งในกรณกีารฝา่ฝ นืหร อื

ผดิสญัญาในคราวตอ่ไปดว้ย	ไมว่า่ในเวลาใดๆ	สมาคมมสี ทิธ ิ ์ โดยไมจ่ำาตอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ีจ่ะย นืยนั

การใชก้ฎเหลา่น ี ้	และบงัคบัตามสญัญาท ีส่มาคมทำาไวก้บัสมาช กิอยา่งเครง่ครดั

9 	ไมว่า่กฎขอ้ท ี 	่16	จะกำาหนดไวเ้ป น็ประการใด	ในกรณ ที ีส่มาช กิไมป่ลดเปล ื อ้งความรบัผดิตาม

กฎหมายในการช ำาระคา่เส ยีหายหรอืคา่ส นิไหมทดแทนตอ่การบาดเจบ็สว่นบคุคล	ความเจบ็ปว่ย

หร อืมรณกรรมของคนเร อื	สมาคมจะปลดเปล ื อ้งความรบัผดิหร อืช ำาระความเส ยีหายดงักลา่วแทน

สมาช กิโดยตรงใหแ้กค่นเร อื	หร อืผ ูอ้ย ู่ในอปุการะของบคุคลดงักลา่ว

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

i	 	คนเร อื	หร อืผ ูท้ ีอ่ย ู่ในอปุการะไมม่ สี ทิธ ิ บ์งัคบัเร ยีกรอ้งเอากบับคุคลอ ืน่ใดและอาจทำาให ้

ม ิไดร้บัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทน

ii	 	ไมว่า่ในกรณ ีใด	จำานวนเง นิท ีส่มาคมตอ้งช ำาระจะไมเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิท ีส่มาช กิจะเร ยีก

รอ้งใหส้มาคมชดใช ้ไดภ้ายใตก้ฎฉบบัน ี แ้ละตามเง ือ่นไขการเขา้เป น็สมาช กิในสมาคม

iii	 		ในกรณ ที ีส่มาคมไมม่คีวามรบัผดิใดๆ	ตอ่สมาช กิในการเร ยีกรอ้งดว้ยเหตผุลเฉพาะตามกฎ

ขอ้ท ี 	่49	สมาคมจะยงัคงชว่ยปลดเปล ื อ้งความรบัผดิ	หร อืชดใชก้ารเร ยีกรอ้งน ั น้	แตท่วา่ใน

ฐานะตวัแทนของสมาช กิเทา่น ั น้	และสมาช กิจะตอ้งชดใชเ้ง นิท ี ่ไดช้ดใช ้ไป	ค นืใหแ้กส่มาคม

โดยครบถว้น

10 	

ก.	 	สญัญาการประกนัภยัท ั ง้หมดสามารถจา่ยใหแ้กส่มาช กิได ้โดยทางสมาคม	และกฎระเบ ยีบเหลา่น ี ้ไดท้ำา

ข ึ น้ตามขอ้ตกลงน ี ้	ซ ึง่จะควบคมุและตคีวามตามกฎหมายองักฤษ	โดยเฉพาะอยา่งย ิง่กฎระเบ ยีบตา่งๆ	

อาจม กีารรวมเขา้กบัพระราชบญัญตักิารประกนัภยัทางทะเลป ี	1906	และเม ือ่ม ผีลใชบ้งัคบัพระราช

บญัญตั ปิระกนัภยัป ี	2015	เพ ือ่บนัทกึไว ้ในขอบเขตการกระทำาดงักลา่ว	ซ ึง่ม กีารแก ้ไขหร อืยกเวน้ตามกฎ

หรอืตามเง ือ่นไขของสญัญาใดๆ	ของการประกนัภยั

ข.		 	บทบญัญตั ขิองพระราชบญัญตั ปิระกนัภยั	ป ี	2015	(“พระราชบญัญตั ”ิ)	ตอ่ไปน ี 	้ไดร้บัการยกเวน้จากกฎ

ระเบ ยีบและสญัญาใด	ๆ	ของการประกนัภยัตามตอ่ไปน ี :้

i	 	มาตรา	8	ของพระราชบญัญตั นิ ี ้ไดร้บัการยกเวน้	อนัเป น็ผลมาจากการละเลยการปฏบิตั ิ

หนา้ท ีข่องการนำาเสนอท ีเ่ป น็ธรรม	จะทำาใหส้มาคมมสี ทิธ หิลกีเล ีย่งนโยบายโดยไมค่ำานงึ

วา่การละเลยการปฏบิตั หินา้ท ีข่องการนำาเสนอท ีเ่ป น็ธรรมเป น็การอยา่งร ูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์

โดยเจตนาหรอืประมาท
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ii	 	มาตรา	10	ของพระราชบญัญตั ิไดร้บัการยกเวน้	อนัเป น็ผลทำาใหก้ารรบัประกนัท ั ง้หมดใน

กฎระเบ ยีบเหลา่น ี ห้ร อืสญัญาใดกต็าม	ของการประกนัภยัจะตอ้งปฏบิตั ติามอยา่งเครง่ครดั	

และ	หากเป น็สมาช กิและสมาช กิรว่มใดๆ	หร อืรว่มการประกนัไมป่ฏ บิตั ติามการรบัประกนั

ใดๆ	ท ีส่มาคมจะถ กูปลดออกจากความรบัผดิจากวนัท ีข่องการละเมดิ	โดยไมค่ำานงึวา่การ

ละเมดิจะถ กูรกัษาในภายหลงั

iii	 	มาตรา	11	ของพระราชบญัญตั ิไดร้บัการยกเวน้	อนัเป น็ผลทำาใหก้ฎระเบ ยีบและเง ือ่นไข

ท ั ง้หมดของสญัญาของการประกนัภยัระหวา่งสมาคมและสมาช กิและสมาช กิใดรว่ม	ๆ	หร อื

รว่มการประกนัภยัรวมทั ง้ขอ้กำาหนดท ีม่ แีนวโนม้ท ีจ่ะลดความเส ีย่งของการสญูเส ยีใดโดย

เฉพาะอยา่งย ิง่การสญูเส ยีในสถานท ีเ่ฉพาะและ/หร อื	การสญูเส ยีในชว่งเวลาโดยเฉพาะ

อยา่งย ิง่ตอ้งไดร้บัการปฏบิตั อิยา่งเครง่ครดัและหากเป น็สมาช กิและสมาช กิรว่มใดๆ	หร อื

รว่มการประกนัภยัไมป่ฏ บิตั ติามคำาดงักลา่ว	ความรบัผดิของสมาคมอาจจะถ กูยกเวน้	จำากดั	

หร อืถ กูปลดออกท ีเ่ป น็ไปตามกฎเหลา่น ี ้	แมจ้ะวา่การละเมดิไม่ไดเ้พ ิม่ความเส ีย่งของการ

สญูเส ยีท ีเ่กดิข ึ น้จรงิในสถานการณท์ ี ่ไดเ้กดิข ึ น้น ั น้

iv	 	มาตรา	13	ของพระราชบญัญตั นิ ี ้	ไดร้บัการยกเวน้	เป น็ผลทำาใหส้มาคมมสี ทิธ ทิ ีจ่ะใชส้ ทิธ ิ

ในการยกเลกิสญัญาของการประกนัภยัในสว่นของสมาช กิและสมาช กิรว่มใดๆ	หร อืรว่มการ

ประกนัภยัในกรณ ที ีก่ารเร ยีกรอ้งทจุร ติ	จะถ กูสง่โดยหรอืในนามของสมาช กิและ/หร อื	

สมาช กิรว่ม	และ/หร อืรว่มประกนัภยั

v	 	มาตรา	13ก	ของพระราชบญัญตั ิไดร้บัการยกเวน้	เป น็ผลทำาใหก้ฎระเบ ยีบและสญัญา

ระหวา่งสมาคมและสมาช กิและผ ูป้ระกนัภยัผ ู ้ใด	จะไมต่อ้งอย ูภ่ายใต ้	หร อืสมาคมจะตอ้ง

ละเมดิขอ้กำาหนดโดยนยัใด	ท ีจ่ะจา่ยเง นิกอ้นใดๆ	อนัเน ือ่งจากในสว่นของการเร ยีกรอ้งใดๆ	

ภายในเวลาอนัสมควรท ีบ่นัทกึ	ซ ึง่การละเมดิเป น็เจตนาหรอืประมาทและมาตรา	13ก	ของ

พระราชบญัญตั ทิ ี ่ไดร้บัการยกเวน้น ี เ้ทา่น ั น้

vi	 	มาตรา	14	ของพระราชบญัญตั ิไดร้บัการยกเวน้	เป น็ผลทำาใหส้ญัญาของการประกนัภยั

ระหวา่งสมาคมท ีเ่ป น็สมาช กิและสมาช กิรว่มใด	ๆ	หร อืรว่มการประกนัภยัจะถอืวา่เป น็

สญัญาของความเช ือ่ถอืท ีด่สีดุและการละเมดิหนา้ท ีข่องความเช ือ่ท ีด่ ที ีส่ดุใดๆ	จะให ้

สมาคมมสี ทิธ เิพ ือ่หลกีเล ีย่งการทำาสญัญาของการประกนัภยั

ค)		 	บนัทกึท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎขอ้ท ี ่	1.9	การค ุม้ครองท ี ่ให ้ไว ้โดยสมาคมตามท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎเหลา่น ี เ้ป น็

เพ ยีงเพ ือ่ประโยชนข์องสมาช กิท ี ่	ม ิใชม่ เีพ ือ่การบนัทกึท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎขอ้ท ี ่	1.9	วา่ส ทิธ ทิ ีค่วรจะไดม้า

จากบคุคลท ีส่ามผา่นการดำาเน นิงานของสญัญา	(ส ทิธ ขิองบคุคลท ีส่าม)	ป 	ี1999	ของสหราชอาณาจกัร	

หร อื	กฎหมายท ีค่ลา้ยกนั
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2. ความค ุม้ครองมาตรฐาน

เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	เป น็อยา่งอ ืน่	สมาช กิจะไดร้บัความค ุม้ครองส ำาหรบั

ภยัตา่งๆ	ท ีร่ะบไุว ้ในสว่นท ี ่	1	ถงึ	22	ขา้งลา่งน ี ้ในกรณ ที ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัไว ้

สว่นท ี ่ 1 ความรบัผ ดิเก ีย่วกบัคนประจำาเร อื

ก. ความเจบ็ปว่ย การบาดเจบ็ มรณกรรม การตรวจทางการแพทย์

i	 	ความรบัผดิในการช ำาระคา่เส ยีหายหรอืคา่ส นิไหมทดแทนเพ ือ่การบาดเจบ็สว่นบคุคล	ความ

เจบ็ปว่ยหร อืมรณกรรมของคนเร อื	ไมว่า่จะเกดิข ึ น้บนเร อืหร อืในโรงพยาบาล	ตลอดจนคา่

ปลงศพ	หร อืคา่ใชจ้า่ยอ ืน่ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็	ความเจบ็ปว่ย	หร อืมรณกรรมดงักลา่ว

ii	 	ความรบัผดิในการช ำาระคา่ใชจ้า่ยจากการตรวจรา่งกายคนเร อืกอ่นเร ิม่ทำางาน

ข.  คา่ใชจ้า่ยในการสง่กลบัและการจดัคนแทน

i	 	คา่ใชจ้า่ยจากการสง่กลบัคนประจำาเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ซ ึง่เจบ็ปว่ย	บาดเจบ็	หร อืเส ยีช วีติ	

หร อืหร อืจำาเป น็ตอ้งถ กูสง่กลบัเน ือ่งจากเกดิว นิาศภยักบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ii	 คา่ใชจ้า่ยจากการสง่กลบัคนประจำาเร อืท ีถ่ กูท ิง้ไวบ้นฝ ั ง่	เน ือ่งจากมภีาระผ กูพนัตาม	 	

	 กฎหมายใหเ้ป น็ไปตามเชน่น ั น้	นอกเหนอืจากขอ้ผ กูพนัภายใตส้ญัญาแรงงานทางทะเล			

	 ค.ศ.	2006

iii	 คา่ใชจ้า่ยจากการจดัคนทดแทนคนประจำาเร อืซ ึง่เจบ็ปว่ย	บาดเจบ็หร อื	เส ยีช วีติ

iv	 คา่ใชจ้า่ยจากการจดัหาคนแทนคนประจำาเร อืท ีถ่ กูท ิง้ไวบ้นฝ ั ง่หร อืท ีถ่ กูสง่กลบั	อนัเน ือ่งมา	

	 จากความเจบ็ปว่ย	การบาดเจบ็	หร อื	ดว้ยภาระผ กูพนัตามกฎหมายนอกเหนอืจากขอ้ผ กูพนั	

	 ภายใตส้ญัญาแรงงานทางทะเล	ค.ศ.	2006

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

ขอ้	ข.ในสว่นน ี จ้ะไมค่ ุม้ครองคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิหร อืเป น็ผลส บืเน ือ่งมาจาก	:

กฎระเบ ยีบ	2017

	 ภาค	2	ภยัพ แีอนด์ไอท ีค่ ุม้ครอง
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ก)	 	การสส ิ น้ น้สดุระยะเวลาทำางานของคนประจำาเร อืบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	อนัเป น็ไปตาม

เง ือ่นไขขอ้ตกลงการจา้งล กูเร อื	หร อืดว้ยความย นิยอมรว่มกนัของท ั ง้สองฝา่ย	หร อื

ข)	 การท ีส่มาช กิละเมดิขอ้ตกลงการจา้งล กูเร อื	หร อื

ค)	 การขายเร อื

ค. การชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนส ำาหรบัคา่จา้ง และการตกงานเน ือ่งจากกรณ เีร อือัปปาง

i	 	ความรบัผดิในการจา่ยคา่จา้งใหแ้กค่นเร อืบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยัในระหวา่งการรกัษาตวัหร อื

อย ู่ในโรงพยาบาล	หร อืในระหวา่งการสง่ตวักลบัเน ือ่งจากการบาดเจบ็	หร อืเจบ็ปว่ย	หร อืใน

กรณ ขีองคนเร อืท ีถ่ กูจา้งมาทำางานแทนในระหวา่งรอและในระหวา่งการสง่กลบั

ii	 	ความรบัผดิในการชดเชยใหแ้กค่นเร อืท ีส่ ญูเส ยีการจา้งงานท ีเ่ป น็ผลส บืเน ือ่งมาจากความ

เส ยีหายท ีแ่ทจ้รงิท ั ง้หมด	หร อืเสม อืนหน ึง่วา่ท ั ง้หมดของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ง.	 การสญูหายหร อืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิสว่นบคุคลของคนเร อื

ความรบัผดิในการจา่ยคา่เส ยีหายหรอืคา่ส นิไหมทดแทนตอ่การสญูหายหรอืความเส ยีหายตอ่

ทรพัยส์ นิสว่นบคุคลของคนเร อื

ทั ง้น ี ้ ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

จะไมเ่กดิส ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใช ้ใดๆ	ตอ่ความเส ยีหายท ีเ่ก ีย่วกบัเง นิสด	ตราสาร

เปล ีย่นม อืได ้	โลหะหรอืห นิมคีา่หร อืหายาก	หร อืวตัถทุ ี ่โดยลกัษณะเป น็ของมคีา่หร อืหายาก

เวน้แตจ่ะผ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	เป น็อยา่งอ ืน่	วงเง นิการชดใชส้ งูสดุตอ่คนเร อื

หน ึง่คน	ภายใต ้ในสว่นท ี ่	1	ง	น ี ้	จะจำากดัท ีจ่ำานวนเง นิ	5,000	เหร ยีญสหรฐัฯ

จ. ขอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข

หากความรบัผดิหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ตามท ีร่ะบใุนขอ้	ก	ถงึ	ขอ้	ง	ในสว่นน ี 	้เกดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไขของ

ขอ้ตกลงการจา้งลกูเรอื	และถา้ปราศจากเง ือ่นไขดงักลา่ว	ความรบัผดิหรอืคา่ใชจ้า่ยน ั น้จะไมเ่กดิข ึ น้	

ในกรณเีชน่น ีจ้ะไมม่สี ทิธ ิเ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ส ำาหรบัความรบัผดิหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว	เวน้

แตผ่ ูจ้ดัการจะไดย้ นิยอมตกลงเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	กบัเง ือ่นไขการจา้งลกูเรอืน ั น้แลว้

สว่นท ี ่ 2 ความรบัผ ดิเก ีย่วกบัผ ู้ โดยสาร

ก. ความเจบ็ปว่ย การบาดเจบ็ หร อืมรณกรรม
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ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตส้ญัญาขนสง่ท ีม่ คีา่ตอบแทนเพ ือ่การช ำาระคา่เส ยีหายหรอืคา่ส นิไหม

ทดแทนเพ ือ่การบาดเจบ็สว่นบคุคล	ความเจบ็ปว่ย	หร อืมรณกรรมของผ ู ้โดยสารคนใด	และคา่ใช ้

จา่ยในโรงพยาบาล	คา่รกัษาพยาบาล	คา่ปลงศพ	หร อืคา่ใชจ้า่ยอ ืน่ๆ	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็	

ความเจบ็ปว่ย	หร อืมรณกรรมดงักลา่ว

ข. ว นิาศภยัท ีเ่ก ดิกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตส้ญัญาขนสง่ท ีม่ คีา่ตอบแทน	ในการช ำาระคา่เส ยีหาย	หร อืคา่ส นิไหม

ทดแทนแกผ่ ู ้โดยสารบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	อนัเป น็ผลส บืเน ือ่งมาจากว นิาศภยัท ีเ่กดิกบัเร อืท ี ่

เอาประกนัภยั	รวมทั ง้	คา่ใชจ้า่ยในการสง่ผ ู ้โดยสารตอ่ไปยงัจดุหมายปลายทาง	หร อืกลบัไปยงัทา่ท ี ่

ลงเร อืมา	และคา่ด แูลผ ู ้โดยสารบนฝ ั ง่ง่

ค. การสญูหายหร อืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิสว่นบคุคล

ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตส้ญัญาขนสง่ท ีม่ คีา่ตอบแทน	ในการช ำาระคา่เส ยีหายหรอืคา่ส นิไหม

ทดแทน	เพ ือ่การสญูหายหรอืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิสว่นบคุคลของผ ู ้โดยสารคนใด	รวมทั ง้

ยานพาหนะท ีข่นสง่มากบัเร อืภายใตส้ญัญาดงักลา่ว

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ในความเส ยีหายท ีเ่ก ีย่วกบัเง นิสด	ตราสารท ีเ่ปล ีย่นม อื

ได ้	ห นิหร อืโลหะมคีา่หร อืหายาก	ของมคีา่	หร อืวตัถทุ ีม่ ลีกัษณะเป น็ของมคีา่หร อืหายาก

ง. ขอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข

i	 	จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เก ีย่วกบัความรบัผดิท ีร่ะบใุนขอ้	ก	ถงึ	ขอ้	ค	ใน

สว่นน ี 	้เวน้แตว่า่เง ือ่นไขในสญัญาขนสง่ท ีม่ คีา่ตอบแทนจะไดร้บัการตกลงย นิยอมจากผ ู ้

จดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้

ii	 	จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เก ีย่วกบัความรบัผดิท ีร่ะบใุนขอ้	ก	ถงึ	ขอ้	ค	ใน

สว่นน ี 	้ซ ึง่เป น็ผลมาจากการขนสง่ผ ู ้โดยสารทางอากาศ	ยกเวน้ในกรณ ที ีค่วามรบัผดิดงั

กลา่วเกดิข ึ น้ในระหวา่งการสง่ผ ู ้โดยสารท ีบ่าดเจบ็หร อืเจบ็ปว่ยกลบัทางอากาศ	หร อืการสง่

ผ ู ้โดยสารกลบัทางอากาศหลงัจากเกดิว นิาศภยัแกเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยั

iii	 	จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เก ีย่วกบัความรบัผดิท ีร่ะบใุนขอ้	ก	ถงึ	ขอ้	ค	ใน

สว่นน ี ้	ในกรณ ที ีผ่ ู ้โดยสารออกจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัเพ ือ่ไปทอ่งเท ีย่ว	ภายใต ้

สภาวการณอ์ยา่งใดอยา่งหน ึง่ดงัตอ่ไปน ี ้	:
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ก)	 	ไดม้ กีารทำาสญัญาแยกตา่งหากกบัผ ู ้โดยสารเพ ือ่การทอ่งเท ีย่วดงักลา่วไมว่า่จะสญัญาน ั น้

จะไดท้ำากบัสมาช กิหร อืไม่	หร อื

ข)	 	สมาช กิไดส้ละส ทิธ ิ ์ ในการไลเ่บ ี ย้เอากบัผ ูร้บัจา้งชว่งหร อืบคุคลภายนอกใดๆ	ท ีเ่ก ีย่วกบั

การทอ่งเท ีย่วน ั น้แลว้

สว่นท ี ่ 3 ความรบัผ ดิในกรณ บีคุคลอ ืน่ๆ นอกเหน อืจากคนเร อืหร อืผ ู้ โดยสาร

ก. ความเจบ็ปว่ย การบาดเจบ็ หร อืมรณกรรม

ความรบัผดิในการช ำาระคา่เส ยีหาย	หร อืคา่ส นิไหมทดแทนเพ ือ่การบาดเจบ็สว่นบคุคล	ความเจบ็

ปว่ย	หร อืมรณกรรมของบคุคลใดๆ	และคา่โรงพยาบาล	คา่รกัษาพยาบาล	หร อืคา่ปลงศพ	หร อืคา่ใช ้

จา่ยอ ืน่ใดท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็	ความเจบ็ปว่ยหร อืมรณกรรมดงักลา่ว

ข. การสญูหายหร อืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิสว่นบคุคล

ความรบัผดิในการช ำาระคา่เส ยีหาย	หร อืคา่ส นิไหมทดแทนส ำาหรบัการสญูหาย	หร อืความเส ยีหาย

ตอ่ทรพัยส์ นิสว่นบคุคลของบคุลใดๆ	ท ีอ่ย ูบ่นเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ในความเส ยีหายท ีเ่ก ีย่วกบัเง นิสด	ตราสารท ีเ่ปล ีย่นม อื

ได ้	โลหะหรอืห นิมคีา่หร อืหายาก	ของมคีา่หร อืวตัถทุ ีม่ ลีกัษณะเป น็ของมคีา่หร อืหายาก

ค. ขอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข

i	 	ความค ุม้ครองภายใตส้ว่นน ี จ้ะไมข่ยายไปถงึความรบัผดิตอ่คนเร อืหร อืผ ู ้โดยสารท ีข่นสง่

ภายใตส้ญัญาขนสง่โดยมคีา่ตอบแทนซ ึง่อาจไดร้บัความค ุม้ครองอย ูแ่ลว้ภายใตส้ว่นท ี ่		

1	หร อื	2	ของกฎขอ้น ี ้

ii	 	หากความรบัผดิใดๆ	ตามท ีร่ะบไุว ้ในขอ้	ก	และ	ขอ้	ข	ในสว่นน ี เ้กดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไขของ

สญัญา	และจะไมเ่กดิข ึ น้หากไมม่ เีง ือ่นไขดงักลา่ว	ในกรณ เีชน่น ี 	้สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีก

รอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เก ีย่วกบัความรบัผดิดงัน ั น้	เวน้แตเ่ง ือ่นไขของสญัญาดงักลา่วจะได ้

รบัความย นิยอมตกลงจากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้

iii	 	ความค ุม้ครองภายใตข้อ้	ก	และ	ขอ้	ข	ในสว่นน ี ้	จะจำากดัเฉพาะเพ ือ่ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้

จากการกระทำาท ีป่ระมาทเลนิเลอ่หร อืการละเวน้การกระทำาขณะอย ูบ่นเร อื	หร อืท ีเ่ก ีย่วกบั

เร อืท ีเ่อาประกนัภยั	หร อืท ีเ่ก ีย่วกบัการจดัการของเร อืตอ่ส นิคา้บนเร อื	นบัต ั ง้แตเ่วลาท ีร่บั
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ส นิคา้น ั น้มาจากทา่เร อืตน้ทาง	จนกระท ั ง่ถงึเวลาสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วท ีท่า่ขนถา่ย

สว่นท ี ่ 4 คา่ใชจ้า่ยจากการเบ ีย่งเสน้ทาง

คา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วกบัเช ื อ้เพลงิ	การประกนัภยั	คา่แรง	คา่ธรรมเน ยีมการจดัเกบ็	เสบ ยีง	และทา่เทยีบ

เร อืท ีเ่กดิข ึ น้		อนัเป น็ผลมาจากการเบ ีย่งเสน้ทางหร อื	ความลา่ชา้ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ี ่	

(มากกวา่	(over)	หร อืเก นิกวา่	(above)	คา่ใชจ้า่ยท ีค่วรจะเกดิข ึ น้หากไมม่ กีารเบ ีย่งเสน้ทาง	หร อื	

ความลา่ชา้ดงักลา่ว)	ท ีจ่ำาเป น็ตอ้งจา่ย	เน ือ่งจากเหตผุลดงัตอ่ไปน ี :้

ก.	 	เพ ือ่ใหค้นท ีเ่จบ็ปว่ยหร อืไดร้บับาดเจบ็ไดร้บัการรกัษาท ีจ่ำาเป น็บนฝ ั ง่หร อืเพ ือ่จดัเตร ยีมการสง่

กลบัศพท ีอ่ย ูบ่นเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ข.	 	เพ ือ่รอคนเร อืท ีม่าสบัเปล ีย่นแทนคนเร อืท ีเ่จบ็ปว่ยหร อืบาดเจบ็ซ ึง่ไดถ้ กูสง่ข ึ น้ฝ ั ง่เพ ือ่รบัการ

รกัษา

ค.	 	เพ ือ่สง่คนลกัลอบข ึ น้เร อื	ผ ูล้ ีภ้ยั	หร อืผ ูป้ระสบภยักลางทะเลท ี ่ไดร้บัการชว่ยเหลอืใหข้ ึ น้ฝ ั ง่

ง.	 เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการชว่ย	หร อืพยายามชว่ยช วีติคนในทะเล

สว่นท ี ่ 5 ความรบัผ ดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วกบัคนละท ิง้หนา้ท ี ่ คนลกัลอบข ึ น้น้เร อืและผ ูล้ ีภ้ยั

ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืจากท ี ่ไดร้บัความค ุม้ครองภายใตส้ว่นท ี ่	4	ของกฎขอ้น ี ้	ท ีเ่กดิ

กบัสมาช กิในการปฏบิตั หินา้ท ี ่ใหล้ลุว่งหร อืเพ ือ่จดัการตามท ีจ่ำาเป น็เก ีย่วกบัคนท ีล่ะท ิง้หนา้ท ี ่	

คนลกัลอบข ึ น้เร อืและผ ูล้ ีภ้ยั	หร อืคนท ี ่ไดร้บัการชว่ยเหลอืจากทะเล	รวมทั ง้คา่ใชจ้า่ยในปฏบิตั ิ

การชว่ยเหลอืผ ูป้ระสบภยั	แตต่อ้งเป น็กรณ แีละเพ ยีงเทา่ท ีส่มาช กิมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมาย

ในคา่ใชจ้า่ยน ั น้	หร อืในกรณ ที ีค่า่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิข ึ น้ดว้ยความย นิยอมของผ ูจ้ดัการ

สว่นท ี ่ 6 ความรบัผ ดิเพ ือ่การชว่ยช วี ติผ ูป้ระสบภยั

จำานวนเง นิท ีต่อ้งช ำาระตามกฎหมายใหแ้กบ่คุคลภายนอกดว้ยเหตจุากขอ้เทจ็จรงิท ีว่า่บคุคล

ภายนอกดงักลา่ว	ไดช้ว่ยหร อืพยายามชว่ยช วีติบคุคลใดๆ	ท ีอ่ย ูบ่นหร อืมาจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	

แตท่ ั ง้น ี เ้ง นิท ีช่ ำาระดงักลา่วตอ้งม อิาจเร ยีกรอ้งไดภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อืของเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัหร อืจากเจา้ของส นิคา้หร อืผ ูร้บัประกนัภยั

สว่นท ี ่ 7 การโดนกนักบัเร อือ ืน่
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ความรบัผดิท ีร่ะบใุนขอ้	ก,	ข	และ	ค	ขา้งลา่งน ี ้	ในการช ำาระคา่เส ยีหายแกบ่คุคลอ ืน่อนัเป น็ผลส บื

เน ือ่งมาจากการโดนกนัระหวา่งเร อืท ีเ่อาประกนัภยักบัเร อืลำาอ ืน่	แตท่ ั ง้น ี จ้ะตอ้งเป น็กรณ แีละ

เพ ยีงเทา่ท ีค่วามรบัผดิดงักลา่วม อิาจไดร้บัการชดใชภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อืของเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยั

ก. การโดนกนักบัเร อือ ืน่ หร อืส นิคา้ หร อืทรพัยท์ ีอ่ย ูบ่นเร อืลำาอ ืน่

หน ึง่ในส ีส่ว่น	หร อืตามสดัสว่นอ ืน่ใดท ีผ่ ูจ้ดัการอาจตกลงย นิยอมเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	ในความ

รบัผดิท ีเ่กดิจากการโดนกนัดงักลา่ว	ซ ึง่นอกเหนอืไปจากความรบัผดิท ีร่ะบไุว ้ในขอ้	ข	ของสว่นน ี ้

ข. ความรบัผ ดิอ ืน่ๆ

ความรบัผดิท ีเ่กดิจากเร อืโดนกนั	ในกรณ หีร อืท ีเ่ก ีย่วกบั	:

i	 	การยก	การเคล ือ่นยา้ย	การกำาจดั	การทำาลาย	การใหแ้สงสวา่ง	หร อืการทำาเคร ือ่งหมายแสดง

ส ิง่กดีขวาง	ซากเร อื	ส นิคา้หร อืส ิง่อ ืน่ๆ	;

ii	 	อสงัหาร มิทรพัย ์	หร อืสงัหาร มิทรพัยห์ร อืส ิง่ใดกต็าม	(ยกเวน้เร อืลำาอ ืน่	หร อืทรพัยส์ นิบน

เร อือ ืน่);

iii	 	มลพ ษิ	หร อืการปนเป ื อ้นของอสงัหาร มิทรพัย ์	หร อืสงัหาร มิทรพัย ์	ยกเวน้เร อืลำาอ ืน่ท เีร อืท ี ่

เอาประกนัภยัไปโดนและทรพัยส์ นิท ีอ่ย ูบ่นเร อือ ืน่ดงักลา่ว	;

iv	 	ส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่บนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	หร อืสว่นเฉล ีย่ความเส ยีหายทั ว่ไป	

(general	overage	contribution),	คา่ธรรมเน ยีมพ เิศษหรอืคา่ก ูซ้ากท ีจ่า่ยไปโดยเจา้ของ

ส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิน ั น้	;

v	 	การสญูเส ยีช วีติ	การบาดเจบ็หร อืความเจบ็ปว่ยของบคุคล

vi	 จำานวนเง นิท ีจ่า่ยจะเป น็ไปตามขอ้กำาหนดการจา่ยคา่ชดเชยของ	Special	compensation		

	 P&I	Club	Clause	ท ีร่วมเขา้ในขอ้ตกลง	Lloyd’s	Open	Form	of	Salvage	Agreement	เม ือ่	

	 เร อืชนกนักบัเร อืท ีเ่ขา้มา

ค. ความรบัผ ดิสว่นท ีเ่ก นิในกรณ เีร อืโดนกนั

สว่นของความรบัผดิของสมาช กิท ีเ่กดิจากกรณ เีร อืโดนกนัซ ึง่เก นิกวา่จำานวนเง นิท ีเ่ร ยีกใหช้ดใช ้

ไดภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อืของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัดว้ยเหตจุากขอ้เทจ็จงิท ีว่า่ความรบัผดิ



32 ภาค	2

ดงักลา่วเก นิกวา่ม ลูคา่เร อืท ีป่ระเม นิได ้ในกรมธรรมด์งักลา่ว

ง. ขอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข

i	 	ส ำาหรบัวตัถปุระสงคข์องการประเม นิผลของจำานวนท ีก่ ูค้ นืใดตามวรรค	ค	ของมาตราน ีค้ณะ

กรรมการอาจกำาหนดคา่ของเร อืท ีป่ระกนัไวว้า่	ควรจะไดร้บัการประกนัภยั	หากไดร้บัการ	

‘ประกนัภยัอยา่งเตม็’	ใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้ท ี 	่24	กค็วรจะมสี ทิธ ิในการก ูค้ นื	เฉพาะใน

สว่นของสว่นท ีเ่ก นิ	ถา้ม จีำานวนเง นิท ีจ่ะไดร้บัค นืตามนโยบายดงักลา่ว	หากเร อืท ี ่ไดป้ระกนั

ตามน ั น้ไดร้บัการประกนัภยัตามม ลูคา่ดงักลา่ว

ii	 	ยกเวน้ในกรณ ที ีค่ณะกรรมการกำาหนดเป น็อยา่งอ ืน่	กจ็ะมสี ทิธ ิในการเร ยีกคนืของแฟรน

ไชส ์	หร อื	การถ กูหกัโดยสมาช กิใดกต็าม	ภายใตน้โยบายเร อืของเร อืท ี ่ไดป้ระกนัไว ้

iii	 	ถา้เร อืท ี ่ไดร้บัการประกนัภยัจะเขา้มาชนกบัเร อือกีลำาหน ึง่ท ั ง้หมด	หร อื	บางสว่นท ีเ่ป น็ของ

สมาช กิ	ท ีเ่ขามสี ทิธ เิดยีวกนัของการก ูค้ นืจากสมาคม	และ	สมาคมจะมสี ทิธ เิชน่เดยีวกนั

กบัเร อือ ืน่ๆ	ท ั ง้หมดท ีเ่ป น็เจา้ของเดยีวกนั	หร อื	ตา่งกนั

iv	 	หากเร อืท ั ง้สองลำาจะถ กูตำาหน แิลว้	ตอ่ความรบัผดิของเร อืหน ึง่หร อืท ั ง้สองลำา	ในการชนกนั

จะกลายเป น็ขอ้จำากดัโดยทางกฎหมายของการเร ยีกรอ้งตามมาตราน ี ้	จะถ กูตดัส นิบนหลกั

การของความรบัผดิสถานเดยีว	แต่ในกรณอี ืน่ๆ	การเร ยีกรอ้งตามมาตราน ี ้ให เ้ป น็ตามหลกั

การของหน ีส้ นิขา้ม	เชน่ถา้เจา้ของเร อืแตล่ะท ี ่ไดร้บัการบงัคบัใหจ้า่ยเจา้ของเร อือ ืน่ๆ	ตาม

สดัสว่นดงักลา่วของความเส ยีหายของเจา้ของเร อืหลงั	ตามท ี ่ไดร้บัอนญุาตอยา่งถ กูตอ้งใน

การสอบถามยอดเง นิ	หร อืผลรวมท ีจ่า่ยจากหรอืไปยงัสมาช กิ	อนัเป น็ผลจากการชนกนั

สว่นท ี ่ 8 การสญูหายหร อืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิ

ความรบัผดิในการช ำาระคา่เส ยีหายหรอืคา่ส นิไหมทดแทนเพ ือ่การสญูหายหรอืความเส ยีหายตอ่

ทรพัยส์ นิใดๆ	หร อืเพ ือ่การละเมดิส ทิธ ิ ์	ไมว่า่บนบกหรอืในนำ า้	และไมว่า่จะเป น็ทรพัยส์ นิท ีต่ดิตรงึ

หร อืเคล ือ่นยา้ยได ้

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

ก.	 จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ภายใตส้ว่นน ี ้ในกรณ ที ีเ่ก ีย่วกบั	:

i	 	ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขของสญัญาหรอืการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใดๆ	โดยท ีค่วามรบั

ผดิดงักลา่วจะไมเ่กดิข ึ น้หากไมม่ เีง ือ่นไขเชน่วา่	น ั น้
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ii	 	ความรบัผดิท ี ่ไดร้บัความค ุม้ครองภายใตส้ว่นตา่งๆ	ของกฎขอ้น ี 	้กลา่วคอื	:

	 สว่นท ี ่	1	ง,	2	ค,	3	ข	:	ความรบัผดิเก ีย่วกบัทรพัยส์ นิสว่นบคุคล	

	 สว่นท ี ่	7	:	 การโดนกนักบัเร อือ ืน่	

	 สว่นท ี ่	9 :	 มลพ ษิ	

	 สว่นท ี ่	10 :	 การลากจงู	

	 สว่นท ี ่	12 :	 ความรบัผดิกรณ ซีากเร อื	

	 สว่นท ี ่	14 :	 ความรบัผดิกรณสี นิคา้	

	 สว่นท ี ่	17 :	 ทรพัยส์ นิบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

iii	 	ความรบัผดิท ีถ่ กูยกเวน้ไม่ไดร้บัความค ุม้ครองภายใตส้ว่นใดสว่นหน ึง่ในรายการในขอ้	ii	

ขา้งตน้	เน ือ่งจากม ขีอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข	คำารบัรอง	เง ือ่นไข	ขอ้ยกเวน้	ขอ้จำากดับาง

ประการหร อืขอ้กำาหนดในทำานองเดยีวกนัใชบ้งัคบักบัการเร ยีกรอ้งภายใตส้ว่นน ั น้ๆ

iv	 	ขดีปลอดความรบัผดิ	หร อืความเส ยีหายสว่นแรกท ีส่มาช กิตอ้งรบัภาระภายใตก้รมธรรม ์

ประกนัภยัตวัเร อืของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ข.	 	หากเร อืท ีเ่อาประกนัภยักอ่ใหเ้กดิการสญูเส ยี	หร อืความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิ	หร อืลว่งละเมดิ

ส ทิธ ิ ท์ ั ง้หมดหรอืบางสว่นของสมาช กิ	สมาช กิยงัคงมสี ทิธดิงัเดมิในการเร ยีกรอ้งการชดใชจ้าก

สมาคมและสมาคมเองกม็ สี ทิธ เิชน่เดมิเสมอืนวา่ทรพัยส์ นิหร อืส ทิธดิงักลา่วท ั ง้หมดเป น็ของ

เจา้ของเร อืคนอ ืน่

สว่นท ี  ่9 มลพ ษิ

ภายใตบ้งัคบัของกฎขอ้ท ี ่	21	ก	ความรบัผดิ	การสญูเส ยี	ความเส ยีหาย	คา่ใชจ้า่ย	(costs	and	

expenses)	ตา่งๆ	ท ีร่ะบใุนยอ่หนา้	ก	ถงึ	จ	ขา้งลา่งน ี ้	หากและเพ ยีงเทา่ท ีม่ สีาเหตหุร อืเป น็ผลส บื

เน ือ่งมาจากการปลอ่ยท ิง้หร อืการร ั ว่ไหลของนำ า้มนัหร อืสารใดๆ	จากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อืม ี

ความเส ีย่งท ีจ่ะเกดิการปลอ่ยท ิง้หร อืการร ั ว่ไหลดงักลา่ว

ก.	 ความรบัผดิเพ ือ่การสญูเส ยี	ความเส ยีหาย	หร อืการปนเป ื อ้น

ข.	 	การสญูเส ยี	ความเส ยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ท ีเ่กดิกบัสมาช กิหร อืท ีส่มาช กิตอ้งรบัผดิในฐานะผ ู ้

เขา้ทำาสญัญาโดยไดร้บัอนมุตั แิลว้จากคณะกรรมการ	รวมทั ง้คา่ใชจ้า่ย	(costs	and	expenses)	

ตา่งๆ	ท ีส่มาช กิตอ้งจา่ยในการปฏบิตั ติามภาระผ กูพนัของตนภายใตส้ญัญาดงักลา่ว

ค.	 	ตน้ทนุในการดำาเน นิมาตรการอยา่งสมเหตสุมผลเพ ือ่หลกีเล ีย่ง	หร อืบรรเทามลพ ษิหร อืการสญู

เส ยีหร อืความเส ยีหายท ีผ่ลตามมา	พรอ้มท ั ง้ความรบัผดิใดๆ	เพ ือ่การสญูเส ยีหร อืความเส ยีหาย
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ตอ่ทรพัยส์ นิอนัมสีาเหตมุาจากการใชม้าตรการดงักลา่ว

ง.	 	ตน้ทนุในการดำาเน นิมาตรการอยา่งสมเหตสุมผลเพ ือ่ปอ้งกนัอนัตรายท ี ่ใกลจ้ะถงึจากการปลอ่ยท ิง้

หร อืการร ั ว่ไหลของนำ า้มนัหร อืสารอ ืน่ใดจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

จ.	 	ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยหร อืความรบัผดิท ีเ่ป น็ผลมาจากการปฏบิตั ติามคำาส ั ง่หร อืคำาช ี แ้นะ	(direction)	

ของรฐับาลใดๆ	หร อืหนว่ยงานของรฐั	เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการปอ้งกนัหร อืลดมลพ ษิ	หร อืความ

เส ีย่งตอ่การเกดิมลพ ษิ	โดยม เีง ือ่นไขวา่ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยหร อืความรบัผดิดงักลา่วตอ้งไมอ่าจเร ยีก

รอ้งใหช้ดใช ้ไดภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อืของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ฉ.	 	ใหส้มาช กิท ีเ่อาประกนัภยัส ำาหรบัเร อืท ีเ่ป น็	“เร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้ง” (relevant ship)	ตามคำาน ยิามใน

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนในกรณ มีลพ ษิส ำาหรบัเจา้ของเร อืขนสง่น ำ า้มนัขนาดเลก็	

(Small Tanker Owners Pollution Indemnification Agreement)	หร อื	STOPIA	ป ี	ค.ศ.	

2006	(พ.ศ.	2549) (ตามท ีแ่ก ้ไข	ค.ศ.	2017)	เขา้เป น็ค ูส่ญัญาในขอ้ตกลง	STOPIA	2006 (ตาม

ท ีแ่ก ้ไข	ค.ศ.	2017)	ตลอดระยะเวลาท ีเ่ร อืดงักลา่วเอาประกนัภยัไวก้บัสมาคมเวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะ

ตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	เป น็อยา่งอ ืน่

ช.	 	ใหส้มาช กิท ีเ่อาประกนัภยัส ำาหรบัเร อืท ีเ่ป น็	“เร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้ง”ตามคำาน ยิามไว ้ในขอ้ตกลงวา่ดว้ย

การชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนในกรณ มีลพ ษิจากเร อืขนสง่น ำ า้มนั	(Tanker Oil Pollution 

Indemnity Agreement)	หร อื	TOPIA 2006 (ตามท ีแ่ก ้ไข	ค.ศ.	2017)	เขา้เป น็ค ูส่ญัญาในขอ้

ตกลง	TOPIA 2006 (ตามท ีแ่ก ้ไข	ค.ศ.	2017)	ตลอดระยะเวลาท ีเ่ร อืดงักลา่วเอาประกนัภยัไวก้บั

สมาคม	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็อยา่งอ ืน่

เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะไดต้กลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	ไวเ้ป น็อยา่งอ ืน่	หร อืเวน้แตก่รรมการจะกำาหนด

เป น็อยา่งอ ืน่	จะไมม่คีวามค ุม้ครองใดๆ	ภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	2	สว่นท ี ่	9	ใหแ้กเ่ร อืดงักลา่วในระหวา่งท ี ่

สมาช กิยงัม ิไดเ้ป น็ค ูส่ญัญาในขอ้ตกลง	TOPIA 2006 (ตามท ีแ่ก ้ไข	ค.ศ.	2017)

ซ. ขอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข

i	 	หากการปลอ่ยท ิง้หร อืการร ั ว่ไหลจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัทำาใหเ้กดิการสญูเส ยี	ความเส เีส ยี

หาย	หร อืการปนเป ื อ้นตอ่ทรพัยส์ นิท ีเ่ป น็ของสมาช กิไมว่า่ท ั ง้หมดหรอืบางสว่น	สมาช กิจะ

มสี ทิธ ิด์งัเดมิในการเร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใชจ้ากสมาคม	และฝา่ยสมาคมเองกย็งัม ี

ส ทิธ ิ เ์ชน่เดมิเสม อืนหน ึง่วา่ทรพัยส์ นิดงักลา่วท ั ง้หมดเป น็ของเจา้ของเร อืคนอ ืน่

ii	 	ม ลูคา่ของเร อื	หร อืซากเร อื	และม ลูคา่ของพสัดแุละวสัดใุดๆ	หร อืส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ท ี ่

ไดค้ล ือ่นยา้ยออกไปหรอืรกัษาไว ้ไดด้ว้ยผลจากการใชม้าตรการท ีก่ลา่วไวเ้ป น็สงัเขป	

(outlined)	ในสว่นน ี ้	ใหน้ ำามาเป น็รายรบั	(credit)	ของสมาคม	หร อืหกัออกจากคา่ส นิไหม

ทดแทนใดๆ	ท ีจ่ะไดร้บัจากสมาคม
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iii	 	เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุพ นิ จิตดัส นิใจเป น็อยา่งอ ืน่	จะไมม่ สี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่รบัการ

ชดใช ้ใดๆ	ส ำาหรบัความรบัผดิ	การสญูเส ยี	ความเส ยีหาย	ตน้ทนุหร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ	อนัส บื

เน ือ่งมาจากการปลอ่ยท ิง้หร อืการร ั ว่ไหลของของเส ยีท ีเ่ป น็อนัตราย	ซ ึง่ขนสง่มากบัเร อืท ี ่

เอาประกนัภยัในเท ีย่วกอ่นหนา้น ี ้	โดยปลอ่ยท ิง้หร อืร ั ว่ไหลมาจากแหลง่ท ิง้ขยะบนบก	หร อื

สถานท ีเ่กบ็หร อืกำาจดัของเส ยี

i	 จะไมม่ สี ทิธ ขิอเร ยีกรอ้งคนืจากสมาคมภายใตม้าตราน ี 	้เม ือ่

ก.	 การเร ยีกรอ้งเป น็อยา่งอ ืน่นอกเหนอืจากในแงข่องคา่เฉล ีย่โดยทั ว่ไป	และ

ข.	 ไมว่า่

i	 ความรบัผดิ	ความสญูเส ยี	คา่เส ยีหาย	หร อื	คา่ใชจ้า่ย	(cost	or	expenses)	ท ีก่ ูค้ นืได ้โดย	

	 เฉล ีย่ท ั ว่ไปภายใตเ้ง ือ่นไขของสญัญาของการขนสง่เร อื	หร อื

ii	 ความรบัผดิ	ความสญูเส ยี	คา่เส ยีหาย	หร อื	คา่ใชจ้า่ย	(cost	or	expenses)	ท ีอ่นญุาตไม่ได ้	

	 โดยเฉล ีย่ท ั ว่ไปภายใตเ้ง ือ่นไขของสญัญาของการขนสง่เร อื	แตอ่าจจะอนญุาตให ้ได ้	หาก	

	 สญัญาของการขนสง่เร อืไดร้วมเขา้กบัเวอรช์ ั น่ใดๆ	ของกฏ	York	Antwerp	Rules

สว่นท ี ่ 10 การลากจงู

ก. การลากจงูเร อืท ีเ่อาประกนัภยัตามปรกต ิ

ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขของสญัญาลากจงูเร อืท ีเ่อาประกนัภยัตามปรกต ิ	กลา่วคอื

i	 	การลากจงูเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการเขา้หร อืออกจากทา่หร อืการขบัเคล ือ่น	ภายในเขตทา่

ระหวา่งทำาการคา้โดยปรกต ,ิ	หร อื

ii	 	การลากจงูเร อืท ีเ่อาประกนัภยัเป น็กจิวตัรในทางการคา้ปรกตจิากทา่หน ึง่ไปอกีทา่หน ึง่	

หร อืจากท ีห่น ึง่ไปอกีท ีห่น ึง่

ข. การลากจงูเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ีน่อกเหน อืจากการลากจงูตามปรกต ิ

ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขของสญัญาลากจงูเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ีน่อกเหนอืจากการลากจงูตาม

ปรกต ซิ ึง่ไดร้บัความค ุม้ครองภายใตข้อ้	ก	ของสว่นน ี ้	แตท่ ั ง้น ี เ้ฉพาะในกรณแีละเพ ยีงเทา่ท ีค่วาม

ค ุม้ครองดงักลา่วไดร้บัการตกลงจากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้

ค. การลากจงูโดยเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

	v
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ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้จากการท ีเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัทำาการลากจงูเร อือกีลำาหน ึง่หร อืวตัถอุ ืน่

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

ความรบัผดิเพ ือ่การสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายตอ่การเคล ือ่นยา้ยซากของเร อืท ีถ่ กูลาก	หร อืวตัถ 	ุ

หร อืส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิใดๆ	ท ีอ่ย ูบ่นน ั น้	จะถ กูยกเวน้	นอกเส ยีจากวา่	:

i	 การลากจงูดงักลา่วจำาเป น็ตอ่การชว่ยเหลอืผ ูป้ระสบภยัหร อืทรพัยส์ นิในทะเล	หร อื

ii	 เร อืท ีเ่อาประกนัภยัทำาการลากจงูภายใตส้ญัญาท ี ่ไดร้บัการอนมุตั แิลว้	หร อื

iii	 ผ ูจ้ดัการไดต้กลงใหค้วามค ุม้ครองเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

ง. ในกรณ ีท่ ีม่ สีญัญากบัเจา้ของพวงเร อื (owner of the tow) สญัญาตอ่ไปน ีจ้ะไดร้บั 
 การอนมุตั เิพ ือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรา 10 ค ii

i	 	เง ือ่นไขมาตรฐานส ำาหรบัการลากจงูท ีก่ำาหนดโดยสหราชอาณาจกัร	เนเธอรแ์ลนด์	สแกน

ดเินเวยี	และเยอรมนัน ี

ii	 “โทคอน”	(Towcon) และ”โทไฮร”์ (Towhire)

iii	 แบบฟอรม์มาตรฐานขอ้ตกลงการชว่ยเหลอืก ูภ้ยัฉบบัปจัจบุนัของลอยดส์	(Lloyd’s		 	

	 Standard	Form	of	Salvage	Agreement	(ค.ศ.	1980,	1990,	1995,	2000	หร อื	2001	ไมว่า่	

	 จะรวมเขา้กบั	SCOPIC)	–	ถงึการไมจ่า่ยเม ือ่ไมม่ กีารรกัษา

iv	 	เง ือ่นไขในระหวา่งเจา้ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัฝา่ยหน ึง่กบัเจา้ของพวงเร อืและเจา้ของส นิคา้

ใดๆ	หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ท ีอ่ย ูบ่นพวงเร อือกีฝา่ยหน ึง่ซ ึง่กำาหนดใหแ้ตล่ะฝา่ยตอ้งรบัผดิชอบ

ตอ่การสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายตอ่เร อืของตนเอง	ส นิคา้	หร อืทรพัยส์ นิท ีอ่ย ูบ่นเร อืของ

ตน	และตอ่การสญูเส ยีช วีติหร อืการบาดเจบ็ของล กูจา้งของตนหรอืผ ูร้บัจา้ง	โดยไมส่ามารถ

ใชส้ ทิธ ิ ์ ไลเ่บ ี ย้ใดๆ	เอาจากอกีฝา่ยหน ึง่ได 	้กลา่วคอื	เป น็เง ือ่นไข/สญัญาสละส ทิธ ิ เ์ร ยีก

รอ้งคา่เส ยีหายซ ึง่กนัและกนั	

v	 สญัญาตามเง ือ่นไขท ีก่ำาหนดไว ้ในมาตรา	10	ง	iv	ขา้งตน้	ซ ึง่อาจเป น็ไปไดห้ร อืไม่ไดท้ ีจ่ะ	

	 ใช ้	บงัคบัท ั ง้หมด	หร อื	เพ ยีงบางสว่น	เม ือ่ไมม่ กีารใชส้ญัญาบงัคบัตอ่เจา้ของเร อืท ีเ่อา	 	

	 ประกนัภยัซ ึง่อาจเกดิข ึ น้จากการกระทำา	การละเลย	หร อืการผดิสญัญาใดๆ	ของเจา้เร อืพว่ง		

	 หร อื	บคุคลอ ืน่ใดกต็าม	และสญัญาขอ้จำากดัความรบัผดิของเจา้เร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ภายใต ้	

	 สญัญา	หร อื	ประการอ ืน่ใดแกข่อบเขตสงูสดุโดยกฎหมายท ีเ่ป น็ไปได ้
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จ. ในกรณ ที ี ่ไมม่ คีวามสมัพนัธท์างสญัญาโดยตรงกบัเจา้ของพวงเร อื

คณะกรรมการอาจตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเพ ือ่จดัทำาการค ุม้ครองเพ ือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรา	

10ค	ii	เพ ือ่การเชา่ซ ึง่เป น็ความเหน็ของเขาท ีป่ระกอบดว้ย

ก.	 เง ือ่นไขท ีต่ ั ง้ไว ้ในขอ้	10	ง	iv	ขา้งตน้ท ีค่รอบคลมุถงึทรพัยส์ นิของผ ูท้ ำาสญัญารบัชว่งของผ ูเ้ชา่		

	 เชน่เดยีวกบัทรพัยส์ นิของผ ูเ้ชา่

ข.	 ขอ้ยอ่ยตา่งหากท ีต่อ้งการใหเ้ร อืพว่งท ั ง้หมดตอ้งดำาเน นิการตามเง ือ่นไขท ี ่ไมร่า้ยแรงกวา่ท ีจ่ดัทำา	

	 ไวส้ ำาหรบัมาตรา	10	ง	iv	หร อื

ง.	 ม ฉิะน ั น้แลว้ผ ูเ้ชา่ใหป้ฏ บิตั ติามมาตรา	10	ง	iv

สว่นท ี ่ 11 ความรบัผ ดิท ีเ่ก ดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไขการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนและสญัญาบางกรณ ี

ความรบัผดิตอ่การสญูเส ยีช วีติ	การบาดเจบ็หร อืความเจบ็ปว่ยสว่นบคุคล	หร อืตอ่การสญูเส ยีหร อื

ความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไขการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาท ี ่ได ้

ใหห้ร อืทำาโดยหรอืแทนสมาช กิเก ีย่วกบัส ิง่อำานวยความสะดวกหรอืบร กิารท ีจ่ดัใหห้ร อืจะจดัใหแ้ก่

หร อืเก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	แตต่อ้งเป น็เฉพาะในกรณแีละภายในขอบเขตดงัตอ่ไปน ี ้	:

ก.	 	ผ ูจ้ดัการไดต้กลงเเป น็ลายลกัษณอ์กัษรใหค้วามค ุม้ครองภายใตเ้ง ือ่นไขท ีผ่ ูจ้ดัการอาจกำาหนด	หรอื

ข	.	 คณะกรรมการตดัส นิโดยใชด้ลุยพ นิ จิวา่สมาช กิควรไดร้บัการชดใชค้ นื

หมายเหต ุ

ภายใตเ้ง ือ่นไขท ีว่า่	ขอ้ตกลงชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาใดๆ	ไดถ้ กูสง่มอบใหผ้ ูจ้ดัการไป

แลว้ลว่งหนา้เพ ือ่ใหก้ารตกลงใหค้วามค ุม้ครองจะไดท้ำาเป น็ลายลกัษณอ์กัษรและสลกัหลงัลงบน

หนงัส อืรบัรองการประกนัภยั	สมาคมอาจใหค้วามค ุม้ครองแกค่วามรบัผดิท ีเ่กดิจากขอ้ตกลงการ

ชดใชค้า่ส นิไหมทดแทน	หร อืสญัญาดงักลา่วดงัตอ่ไปน ี ้

i	 	ความรบัผดิตามกฎหมายท ีเ่ป น็ลายลกัษณอ์กัษรหร อืกฎหมายตามจาร ตีประเพณ หีร อื

ความรบัผดิตามสญัญาท ีร่บัภาระมาภายใตข้อ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญา

ในกรณ ที ีม่ กีารระบใุหค้ ูส่ญัญาแตล่ะฝา่ยในการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาตอ้งรบั

ผดิชอบตอ่การสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายของอปุกรณเ์คร ือ่งม อืเช ื อ้เพลงิ	หร อืทรพัยส์ นิ ิ

อ ืน่ๆ	ของตนเอง	และอปุกรณเ์คร ือ่งม อื	เช ื อ้เพลงิ	หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ๆ	ของผ ูร้ว่มเส ีย่งภยั

ของตน	หร อืผ ูร้บัจา้งอ ืน่ๆ	และตอ่มรณกรรม	หร อืการบาดเจบ็ของล กูจา้งของตนเอง	และ

ล กูจา้งของผ ูร้ว่มเส ีย่งภยัของตนหรอืของผ ูร้บัจา้งอ ืน่ๆ	โดยไมค่ำานงึวา่จะเป น็ความผดิหร อื
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การละเลยของอกีฝา่ยหน ึง่หร อืไม่

ii	 	ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาดงักลา่วในการ

จา่ยคา่เส ยีหาย	หร อืคา่ส นิไหมทดแทนเพ ือ่การสญูเส ยีช วีติ	การบาดเจบ็หร อืความเจบ็ปว่ย

ของคนเร อืคนใดบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งสญัญาจา้งงานของบคุคลน ั น้

iii	 	ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาดงักลา่วในการ

จา่ยคา่เส ยีหาย	หร อืคา่ส นิไหมทดแทนเพ ือ่การสญูเส ยีช วีติ	การบาดเจบ็หร อืความเจบ็ปว่ย

ของบคุคลใดๆ	นอกเหนอืจากคนเร อื	ท ีอ่ย ูบ่นหร อืใกลก้บัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

iv	 	ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาดงักลา่วเพ ือ่การ

สญูเส ยี	ความเส ยีหาย	การแทรกแซง	หร อืการลว่งละเมดิส ทิธ ิต์า่งๆ	ท ีเ่ก ีย่วกบัเร อื	ทา่เร อื	

ท ีจ่อดเร อื	ทา่เทยีบเร อื	สะพานเทยีบเร อืแผน่ดนิ	หร อืส ิง่ตดิตรงึ	หร อืเคล ือ่นท ี ่ได ้ไมว่า่จะ

เป น็อะไรกต็าม

v	 	ความรบัผดิภายใตเ้ง ือ่นไขขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญาดงักลา่วเพ ือ่การ

สญูเส ยีหร อืความเส ยีหายตอ่ส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่

สว่นท ี ่ 12 ความรบัผ ดิกรณ ซีากเร อื

ก.	 	หน ีส้ นิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการยกเร ือ่งข ึ น้	การกำาจดั	การทำาลาย	แสงสวา่ง	หร อื

เคร ือ่งหมายของซากเร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยั	หร อืของอปุกรณก์ารขนสง่ส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ๆ	ซ ึง่

เป น็	หร อื	ไดร้บัการดำาเน นิการเก ีย่วกบัเร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยั	เม ือ่ถ กูยกข ึ น้มา	เชน่การกำาจดั	การ

ทำาลาย	แสงสวา่ง	หร อืเคร ือ่งหมาย	ซ ึง่เป น็ภาคบงัคบัตามกฎหมายหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วท ีถ่ กู

ตอ้งตามกฎหมายจะไดร้บัค นืจากสมาช กิ

ข.	 	ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิกบัสมาช กิอนัเป น็ผลมาจากการยก	การเคล ือ่นยา้ย	การทำาลาย	

การใหแ้สงสวา่ง	หร อืการทำาเคร ือ่งหมายซากของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	หร อืซากส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิ

อ ืน่ดงัท ีก่ลา่วมาแลว้	หร อืความพยายามในการดำาเน นิการดงักลา่ว

ค.	 	ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิกบัสมาช กิอนัเป น็ผลมาจากการปรากฏอย ูห่ร อืการยา้ยท ี ่โดยม ิได ้

ต ั ง้ใจของซากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อืส นิคา้ใดๆหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ท ีถ่ กูขนสง่หร อืไดถ้ กูขนสง่มา

บนซากเร อืดงักลา่ว	หร อืท ีเ่ป น็ผลมาจากการท ีส่มาช กิไมท่ำาการยก	เคล ือ่นยา้ย	ทำาลาย	ใหแ้สง

สวา่งหร อืทำาเคร ือ่งหมายแสดงซากเร อื	หร อืส นิคา้	หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ดงักลา่ว

ง.	 ขอ้กำาหนดเป น็เง ือ่นไข

i	 	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เวน้แตเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัไดก้ลายเป น็
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ซากเร อืเน ือ่งจากว นิาศภยัท ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัของเร อืดงักลา่ว	แต่ใน

กรณ นี ีส้มาคมจะยงัคงมคีวามรบัผดิตอ่ไปในความเส ยีหายท ีเ่ร ยีกรอ้งโดยไมค่ำานงึวา่ใน

กรณอี ืน่ๆ	แลว้	ความรบัผดิของสมาคมจะตอ้งส ิ น้สดุลงตามกฎขอ้ท ี ่	46

ii	 	ในกรณกีารเร ยีกคา่ส นิไหมทดแทนตามขอ้	ก	ในสว่นน ี ้	ม ลูคา่ของพสัดแุละวสัดทุ ั ง้หมดของ

เร อืท ีร่กัษาไว ้ได ้	ตลอดจนม ลูคา่ของตวัซากเอง	ม ลูคา่ของส นิคา้หร อืทรพัยส์ นิท ั ง้หมดท ี ่

รกัษาไว ้ไดแ้ละเป น็ส ทิธ ขิองสมาช กิคา่ตอบแทนการชว่ยเหลอืก ูภ้ยัท ีส่มาช กิไดร้บั	และ

จำานวนเง นิอ ืน่ใดท ีส่มาช กิเร ยีกคนืไดจ้ากบคุคลภายนอก	จะตอ้งนำามาหกัออกจากหรอืหกั

กลบลบหน ี ก้บัความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยดงัท ีก่ลา่วมาแลว้เส ยีกอ่น	และเฉพาะแตย่อดคง

เหลอื	ถา้หากม 	ีจงึจะสามารถเร ยีกรอ้งใหส้มาคมชดใชค้ นืได ้

iii	 	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ภายใตส้ว่นน ี ้	หากสมาช กิได ้โอนสว่นได ้

เส ยีของตนในซากเร อื	โดยปราศจากการตกลงของผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	(นอกเหนอื

จากการสละท ิง้กรรมส ทิธ ิ ์ ใหแ้กผ่ ูร้บัประกนัภยัตวัเร อืและเคร ือ่งจกัร)	กอ่นการยก	การ

เคล ือ่นยา้ย	การทำาลาย	การใหแ้สงสวา่งหร อืการทำาเคร ือ่งหมายซากเร อื	หร อืกอ่นเกดิ

เหตกุารณท์ ีก่อ่ใหเ้กดิความรบัผดิ

iv	 	เม ือ่มคีวามรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยเกดิข ึ น้	ภายใตเ้ง ือ่นไขของสญัญาหรอืการชดใชค้า่ส นิไหม

ทดแทนใดๆ	โดยท ีห่ากไมม่ เีง ือ่นไขดงักลา่วความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยน ั น้จะไมเ่กดิข ึ น้	

สมาคมจะใหค้วามค ุม้ครองแกค่วามรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพ ยีงในกรณแีละภายใน

ขอบเขต	ดงัน ี ้

ก	 ผ ูจ้ดัการไดต้กลงย นิยอมรบัเง ือ่นไขท ีก่ลา่วขา้งตน้แลว้เป น็ลายลกัษณอ์กัษร	หร อื

ข	 คณะกรรมการตดัส นิโดยดลุยพ นิ จิวา่สมาช กิควรไดร้บัการชดใชค้ นื

v	 	ยกเวน้ในกรณ ที ีค่ณะกรรมการเหน็สมควรเป น็อยา่งอ ืน่จะตอ้งตรวจสอบจะไมม่ สี ทิธ ิในการ

ก ูค้ นืจากสมาคมตามมาตราน ี 	้ถงึหน ีส้ นิคา่ใชจ้า่ยและคา่ใชจ้า่ยหร อืสว่นใดสว่นหน ึง่:

ก.	 	จะไม่ไดร้บัวา่ม กีารเกดิข ึ น้ได ้	เม ือ่เร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัไดร้บัการ	‘ประกนัภยัอยา่งเตม็ท ีเ่พ ือ่

การใหส้อดคลอ้งกบัความหมายของคำาเหลา่น ี ้ในกฎขอ้ท ี 	่24	หร อื

ข	 	ท ีเ่กดิข ึ น้มานานกวา่สองป หีลงัจากท ีเ่ร อืส นิคา้	อปุกรณ ์	หร อื	ทรพัยส์ นิอ ืน่ๆ	ไดก้ลายเป น็

ซากหรอืหายไป

สว่นท ี ่ 13 คา่ใชจ้า่ยกรณ กีารกกัตรวจโรค
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คา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เต มิท ีส่มาช กิตอ้งจา่ยอนัส บืเน ือ่งโดยตรงมาจากการเกดิโรคระบาด	รวมทั ง้คา่ใช ้

จา่ยจากการกกัตรวจโรคและฆา่เช ื อ้	และความเส ยีหายสทุธ ทิ ีเ่กดิกบัสมาช กิ	(ท ีม่ากกวา่และเก นิ

กวา่คา่ใชจ้า่ยท ีค่วรเกดิข ึ น้ตามปรกต หิากไมเ่กดิโรคระบาดดงักลา่ว)	ท ีเ่ก ีย่วกบัน ำ า้มนัเช ื อ้เพลงิ	

ประกนัภยั	คา่จา้ง	พสัดเุสบ ยีงและคา่ธรรมเน ยีมทา่เร อื

สว่นท ี ่ 14 ความรบัผ ดิเก ีย่วกบัส นิคา้

ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ	ท ีร่ะบตุ ั ง้แตข่อ้	ก	ถงึ	ขอ้	ง	ขา้งลา่งน ี เ้ฉพาะในกรณแีละเพ ยีงเทา่

ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัส นิคา้ท ีต่ ั ง้ใจจะใหข้นสง่หร อืกำาลงัถ กูขนสง่หร อืไดถ้ กูขนสง่โดยเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ก. การสญูเส ยี การขาดจำานวน ความเส ยีหาย หร อืความรบัผ ดิชอบอ ืน่นใด
ความรบัผดิตอ่การสญูเส ยี	การขาดจำานวน	ความเส ยีหาย	หร อืความรบัผดิชอบอ ืน่ใดท ีเ่กดิจาก

การฝา่ฝ นืภาระผ กูพนัโดยสมาช กิหร อืบคุคลใดๆ	ท ีส่มาช กิอาจตอ้งรบัผดิตามกฎหมายในการกระ

ทำา	การละเลยหรอืการผดิสญัญาของบคุคลน ั น้	ในการบรรทกุ	จดัการ	จดัวาง	ขนสง่	เกบ็	ด แูล

รกัษา	ขนถา่ยหร อืสง่มอบส นิคา้	หร อืจากการท ีเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัไมอ่ย ู่ในสภาพท ีพ่รอ้มออก

ทะเล	หร อืไมเ่หมาะสม

ข. การกำาจดัส นิคา้ท ีเ่ส ยีหาย
คา่ใชจ้า่ย	(costs	and	expenses)	เพ ิม่เต มิท ีม่ากกวา่	และเก นิกวา่ท ีค่วรจะเกดิข ึ น้กบัสมาช กิไม่

วา่ในกรณ ีใดๆ	ภายใตส้ญัญาขนสง่	จากการขนถา่ย	หร อืกำาจดัส นิคา้ท ีเ่ส ยีหายหรอืไรค้า่	แตต่อ้ง

เฉพาะกรณแีละเพ ยีงเทา่ท ีส่มาช กิไมอ่าจไดร้บัการชดใชค้า่ใชจ้า่ยดงักลา่วคนืจากบคุคลอ ืน่

ค. กรณ ผี ูร้บัตราสง่ไมเ่คล ือ่นยา้ยส นิคา้
ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เต มิท ีเ่กดิกบัสมาช กิท ีม่ากกวา่และเก นิกวา่ท ีค่วรจะเป น็ถา้หาก

ส นิคา้ไดถ้ กูรบัไปหร อืเคล ือ่นยา้ยออกไป	เน ือ่งจากผ ูร้บัตราสง่ไมม่ารบัหร อืเคล ือ่นยา้ยส นิคา้จาก

ทา่ขนถา่ยหร อืสถานท ีส่ง่มอบส นิคา้	แตท่ ั ง้น ี ต้อ้งเป น้กรณ แีละเพ ยีงเทา่ท ีค่วามรบัผดิหร อืคา่ใช ้

จา่ยดงักลา่วเก นิกวา่รายรบัท ี ่ไดจ้ากการขายส นิคา้	และสมาช กิไมส่ามารถใชส้ ทิธ ิไลเ่บ ี ย้ตอ่บคุคล

อ ืน่ใดเพ ือ่เร ยีกใหช้ดใชค้วามรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วได ้

ง. ใบตราสง่ชน ดิครอบคลมุการขนสง่หลายทอดหร อืการถา่ยลำาเร อื
ความรบัผดิตอ่การสญูเส ยี	การขาดจำานวน	ความเส ยีหาย	หร อืความรบัผดิชอบอยา่งอ ืน่ท ีเ่ก ีย่ว

กบัส นิคา้ท ีข่นสง่ทางอ ืน่นอกเหนอืจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	เม ือ่ความรบัผดิดงักลา่วเกดิข ึ น้ภาย

ใต ้ใบตราสง่	ชนดิครอบคลมุการขนสง่หลายทอดหรอืการถา่ยลำาเร อืหร อืภายใตส้ญัญาแบบอ ืน่ท ี ่

ไดร้บัอนมุตั จิากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษรซ ึง่ระบใุหก้ารขนสง่บางชว่งกระทำาโดยเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยั
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จ. ขอ้กำาหนดเเป น็นเง ือ่นไข

i กฎเฮก (Hague Rules) และเฮก-ว สิบ ี ้ (Hague-Visby Rules)

	 	เวน้แตว่า่สมาช กิจะไดร้บัความค ุม้ครองพ เิศษภายใตข้อ้ตกลงกบัผ ูจ้ดัการมาแลว้กอ่นหนา้

น ี ้	หร อืคณะกรรมการใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนดเป น็อยา่งอ ืน่	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคม

เพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ในกรณ เีก ีย่วกบัความรบัผดิซ ึง่จะไมเ่กดิข ึ น้	หร อืจำานวนเง นิซ ึง่สมาช กิ

จะไมต่อ้งจา่ย	ถา้หากส นิคา้ไดร้บัถ กูขนสง่ภายใตเ้ง ือ่นไขท ีเ่ป น็คณุตอ่สมาช กิไมน่อ้ยไป

กวา่ท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎเฮกหรอืเฮก-วสิบ ี ้	ยกเวน้ในกรณ ที ีส่ญัญาขนสง่ม เีง ือ่นไขท ีเ่ป น็คณุ

ตอ่สมาช กินอ้ยกวา่ท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎเฮกหรอืเฮก-วสิบ ี ้	ดว้ยเหตผุลเพ ยีงประการเดยีววา่

เง ือ่นไขการขนสง่ดงักลา่วเป น็เง ือ่นไขภาคบงัคบั

ii กฎระเบ ยีบวา่ดว้ยเง ือ่นไขและว ธิ กีารขนสง่
	 	คณะกรรมการมอีำานาจในการออกกฎระเบ ยีบเป น็คร ั ง้คราวเพ ือ่กำาหนดให ้ใช เ้ง ือ่นไขท ี ่

เฉพาะเจาะจงหร อืกำาหนดแบบของสญัญาให ้ใช เ้ป น็การท ั ว่ไป	หร อืในธรุกจิการคา้เฉพาะ

อยา่งหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัระบบและวธิ กีารขนสง่	การเกบ็รกัษา	การคมนาคม	การเกบ็ไว ้ใน

อารกัขาและการจดัการส นิคา้ท ีต่ ั ง้ใจจะขนสง่หร อืกำาลงัขนสง่หร อืถ กูขนสง่แลว้บนเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยั	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิบอกปดัหร อืลดคา่เส ยีหายท ีเ่ร ยีกรอ้งเอาจาก

สมาคมเน ือ่งจากการท ีส่มาช กิไมป่ฏ บิตัตามเง ือ่นไขของกฎระเบ ยีบดงักลา่ว

iii การเบ ีย่งเสน้ทาง
	 	เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนดเป น็อยา่งอ ืน่	หร อืผ ูจ้ดัการไดต้กลงใหค้วาม

ค ุม้ครองเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	กอ่นท ีจ่ะม กีารเบ ีย่งเสน้ทาง	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่

สมาคมเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เก ีย่วกบัความรบัผดิ	คา่ใชจ้า่ย	(costs and expenses)	อนัเกดิ

จากการเบ ีย่งเสน้ทางท ีม่ ลีกัษณะเป น็การแยกออกไปจากหรอืความลา่ชา้ในการรกัษาเท ีย่ว

การเดนิทางหร อืการเส ีย่งภยัตามท ี ่ไดต้กลงกนัตามสญัญา	หร อืจากเหตกุารณท์ ีเ่กดิข ึ น้ใน

ระหวา่งหร อืภายหลงัจากการเบ ีย่งเสน้ทาง	ถา้หากผลของการเบ ีย่นเสน้ทางทำาใหส้มาช กิ

หมดส ทิธ ิ ย์กขอ้ตอ่ส ู ้ใดๆ	หร อืส ทิธ ิ ์ ในการจำากดัความรบัผดิท ีต่นพงึม เีพ ือ่ขจดัหร อืลด

ภาระความรบัผดิของตนเองได ้

iv ขอ้ยกเวน้ความค ุม้ครองบางประการ
	 	เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนดเป น็อยา่งอ ืน่	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคม

เพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	เก ีย่วกบัความรบัผดิ	คา่ใชจ้า่ย	(costs and expenses)	ใดๆ	ท ีเ่กดิจาก:

ก)	 	การออกใบตราสง่,	เวยบ์ ลิ	หร อืเอกสารอ ืน่ท ีม่ หีร อืเป น็หลกัฐานแสดงถงึสญัญาขนสง่	ซ ึง่

ออกภายใตก้ารรบัร ูข้องสมาช กิหร อืนายเร อืของสมาช กิ	โดยบรรยายรายละเอยีดของส นิคา้	

ปร มิาณ	หร อื	สภาพของส นิคา้อยา่งไมถ่ กูตอ้ง
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ข)	 	การออกใบตราสง่	เวยบ์ ลิ	หร อืเอกสารอ ืน่ท ีม่ หีร อืเป น็หลกัฐานแสดงถงึสญัญาขนสง่ท ีม่ ี

ขอ้ความฉอ้ฉล	รวมทั ง้การออกใบตราสง่ลงวนัท ีย่อ้นหลงัหร อืลงวนัท ีล่ว่งหนา้

ค)	 	การจดัสง่ส นิคา้ใหด้ำาเน นิการภายใตก้ารเร ยีกเกบ็เง นิตอ่รองของน ้ ำาหนกับรรทกุ	หร อื

เอกสารท ีค่ลา้ยกนั	(รวมถงึการเร ยีกเกบ็เง นิอ เิลก็ทรอน กิสข์องน ้ ำาหนกับรรทกุ)	โดยการ

ผลติของใบเบ กิโดยบคุคลท ีส่ง่มอบท ีท่ ำาให ้	(หร อืเทยีบเทา่ดงักลา่วในกรณ ที ีม่ กีารเร ยีกเกบ็

เง นิอ เิลก็ทรอน กิสข์องน ้ ำาหนกับรรทกุ	)	ยกเวน้ในกรณ ที ีก่ารขนสง่ส นิคา้ไดร้บัการดำาเน นิ

การเก ีย่วกบัเร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยั	ภายใตเ้ง ือ่นไขของการเร ยีกเกบ็เง นิท ี ่ไมต่อ่รองของน ้ ำา

หนกับรรทกุ,	ใบนำาสง่ส นิคา้หร อือ ืน่ๆ	ท ี ่ไมส่ามารถตอ่รองดว้ยเอกสารได ้	และแมจ้ะไดร้บั

การสง่มอบอยา่งถ กูตอ้งตามท ีก่ำาหนดไว ้ในเอกสารท ีร่บัผดิ	แตย่งัคงเกดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไข

ของ	การเร ยีกเกบ็เง นิตอ่รองของน ้ ำาหนกับรรทกุหร อืเอกสารอ ืน่ๆ	ท ีค่ลา้ยกนัของช ือ่	(ท ี ่

ออกโดยหรอืในนามของบคุคลอ ืน่ท ี ่ไม่ใชส่มาช กิ)	ใหส้ ำาหรบัการขนสง่ในสว่นของผ ูป้ระกนั

ภยั	เม ือ่เร อืและในสว่นท ีอ่ย ูบ่นเร อือ ืน่	หร อืโดยโหมดการขนสง่อยา่งอ ืน่

ง)	 	การสง่มอบส นิคา้ท ีข่นสง่ภายใตเ้วยบ์ ลิ	หร อืเอกสารท ี ่โอนเปล ีย่นม อืไม่ได ้ในทำานอง

เดยีวกนัใหแ้กบ่คุคลท ีม่ ิใชผ่ ูท้ ีผ่ ูส้ง่ระบใุหเ้ป น็ผ ูร้บัมอบส นิคา้

จ)	 การขนถา่ยส นิคา้ท ีท่า่เร อืหร อืสถานท ีอ่ ืน่นอกเหนอืจากท ีร่ะบใุนสญัญาขนสง่

ฉ)	 	ความลา่ชา้ในการมาถงึ	หร อืการไมม่าเลยของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัยงัทา่เร อืหร อืสถานท ี ่

บรรทกุส นิคา้	หร อืการไมบ่รรทกุ	หร อืมคีวามลา่ชา้ในการบรรทกุส นิคา้อยา่งใดอยา่งหน ึง่	

นอกเหนอืจากความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้ภายใต ้ใบตราสง่ท ีอ่อกใหแ้ลว้

ช)	 การจงใจฝา่ฝ นืสญัญาขนสง่โดยฝา่ยสมาช กิ	หร อืผ ูจ้ดัการของสมาช กิ

v มลูคา่ท ีแ่จง้ในใบตราสง่
	 	ในกรณ ที ีม่ ลูคา่ของส นิคา้ใดๆ	ท ีแ่จง้ในใบตราสง่เป น็ตวัเลขท ีเ่ก นิกวา่	2,500	เหร ยีญ

สหรฐัฯ	(หร อืเทยีบเทา่หากแจง้ม ลูคา่ส นิคา้เป น็สกลุเง นิอ ืน่)	ตอ่หนว่ย	ช ิ น้	หร อืห บีหอ่	

ส ทิธ ทิ ีจ่ะไดร้บัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนจากสมาคมภายใตก้ฎในสว่นน ี จ้ะไมเ่ก นิ	2,500 

เหร ยีญสหรฐัฯ	ตอ่หนว่ย	ช ิ น้	หร อืห บีหอ่	เวน้แต่	ผ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	

เป น็อยา่งอ ืน่

vi ส นิคา้หายากและม คีา่
	 	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ท ีเ่ก ีย่วกบัการขนสง่เหร ยีญท ีเ่ป น็เง นิ

ตราทองแทง่	เง นิแทง่	โลหะหรอืห นิมคีา่	แผน่โลหะ	งานศ ลิปะหรอืวตัถอุ ืน่ท ีม่ คีา่หร อืหา

ยาก	ธนบตัร	หร อืเง นิตราในรปูแบบอ ืน่พนัธบตัร	หร อืตราสารเปล ีย่นม อืไดอ้ ืน่ๆ	เวน้แตผ่ ู ้

จดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	เป น็อยา่งอ ืน่
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vii ทรพัยส์ นิของสมาช กิ
	 	ในกรณสี นิคา้ใดๆ	ท ีส่ ญูหายหรอืเส ยีหายขณะอย ูบ่นเร อืท ีเ่อาประกนัภยัเป น็ทรพัยส์ นิของ

สมาช กิ	สมาช กิมสี ทิธ เิชน่เดมิในการเร ยีกรอ้งใหส้มาคมชดใชค้า่ส นิไหมทดแทน	และ

สมาคมกม็ สี ทิธ ิด์งัเดมิเสม อืนวา่ส นิคา้ดงักลา่วเป น็ของบคุคลภายนอกและบคุคลภายนอก

น ั น้ไดเ้ขา้ทำาสญัญาขนสง่ส นิคา้กบัสมาช กิภายใตเ้ง ือ่นไขท ีอ่ยา่งนอ้ยท ีส่ดุกเ็ป น็คณุตอ่

สมาช กิเทยีบเทา่กบักฎเฮก-วสิบ ี ้

viii เร อืประมง
	 	ในกรณ ที ีเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัเป น็เร อืประมง	สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการ

ชดใชค้า่ส นิไหมทดแทน	ภายใตก้ฎสว่นน ี ้	ในความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยเก ีย่วกบัสตัวน์ ำ า้ท ี ่

เร อืท ีเ่อาประกนัภยัจบัมา	หร อืปลา	หร อืผลติภณัฑป์ลาท ีบ่รรทกุอย ู่ในเร อืดงักลา่ว

ix การทำาธรุก จิแบบไรเ้อกสาร
	 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรใหม้คีวามค ุม้ครองพ เิศษ	สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ ิ

เร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใดๆ	ในความรบัผดิ	ตน้ทนุ	หร อืคา่

ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้หร อืเป น็ผลส บืเน ือ่งมาจาก	:

ก)	 	การท ีส่มาช กิเขา้ไปมสีว่นรว่มหร อืใชร้ะบบหรอืการดำาเน นิการทางสญัญาใดๆ	ท ีม่ ี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพ ือ่การแทนท ีร่ะบบเอกสารท ี ่ใชก้ระดาษในธรุกจิการขนสง่	และ/หร อื	การ

คา้ระหวา่งประเทศ	ดว้ยการสง่ขอ้ความทางอเิลคทรอนคิ	ซ ึง่รวมถงึและไมจ่ำากดัเพ ยีงระบบ

โบเลโร	(Bolero)	(ท ั ง้น ี ต้อ่ไปในขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขน ี จ้ะกลา่วถงึระบบหรอืการจดัการ

ในลกัษณะน ี ว้า่	“ระบบไร เ้อกสาร”)	หร อื

ข)	 	เอกสารท ีท่ ำาข ึ น้หร อืสง่ออกไปภายใตร้ะบบไร เ้อกสารโดยท ีเ่อกสารดงักลา่วม หีร อืเป น็หลกั

ฐานท ีแ่สดงถงึสญัญาการขนสง่;	หร อื

ค)	 การขนสง่ส นิคา้ท ีเ่ป น็ไปตามสญัญาการขนสง่ดงักลา่ว

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

คณะกรรมการอาจมดีลุยพ นิ จิใหจ้า่ยในจำานวนท ีเ่ป น็สดัสว่นหร อืท ั ง้หมด	ของความรบัผดิและคา่

ใชจ้า่ย	(costs and expenses)	ใดๆ	ตามท ีค่ณะกรรมการพ จิารณาแลว้เหน็วา่ความรบัผดิและคา่

ใชจ้า่ย	(costs and expenses)	ดงักลา่วจะตอ้งเกดิข ึ น้และอย ูภ่ายใตค้วามค ุม้ครองท ีส่มาคมจดั

ใหถ้า้หากสมาช กิม ิไดเ้ขา้รว่ม	หร อืใชร้ะบบไร เ้อกสารและไดม้ สีญัญาการขนสง่อย ู่ในหร อืปรากฏ

เป น็หลกัฐานโดยเอกสารท ีเ่ป น็กระดาษ
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สว่นท ี ่ 15 สว่นเฉล ีย่ความเส ยีหายทั ว่ไป (general average contributions) ท ี ่ไมอ่าจเร ยีกใหช้ดใช ้ ได้

สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยอนัเป น็ความเส ยีหายทั ว่ไป	(general	average	expenditure)	คา่ใชจ้า่ยพ เิศษ	

(special	charges)	หร อืคา่ก ูภ้ยั	(salvage)	ท ีส่มาช กิม ี	หร อืจะมสี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งจากฝา่ยส นิคา้

หร อืจากฝา่ยอ ืน่ใดท ีร่ว่มในการเส ีย่งภยัทะเล	และไมส่ามารถเร ยีกใหช้ดใช ้ไดห้ลงัจากการหมดวธิ ี

การแก ้ไขท ั ง้หมดทาง	กฏหมายอนัเน ือ่งจากการผดิสญัญาขนสง่

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

i	 	บรรดาขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขทั ง้หมดในสว่นท ี	่14	จะใชบ้งัคบัแกก่ารเรยีกรอ้งในสว่นน ีด้ว้ย

ii	 เวน้แตส่มาช กิจะไดร้บัความค ุม้ครองพ เิศษท ีจ่ดัใหภ้ายใตข้อ้ตกลงกบัผ ูจ้ดัการกอ่นหนา้น ี ้		

	 ใหถ้อืวา่สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ยอนัเป น็ความเส ยีหายทั ว่ไป	ท ีส่มาช กิม ี	หร อืจะมสี ทิธ ิ เ์ร ยีก	

	 รอ้งจากฝา่ยส นิคา้	หร อื	จากฝา่ยอ ืน่ใดท ีร่ว่มในการเส ยีงภยัทางทะเลไดร้บัการประเม นิตาม	

	 เวอรช์ ั น่ท ีย่งัไม่ไดแ้ก ้ไขใดๆ	ของ	กฏยอรค์/แอนทเ์วริป์	(York/Antwerp	Rules)	และส ทิธ ิ		

	 ของสมาช กิในการไดร้บัชดใชจ้ากสมาคมจะถ กูจำากดัตามน ั น้	

สว่นท ี ่ 16 สว่นของความเส ยีหายทั ว่ไปท ี ่ต่กอย ูก่บัเร อื

สว่นของความเส ยีหายทั ว่ไปท ีต่กอย ูก่บัเร อื	คา่ใชจ้า่ยพ เิศษและคา่ก ูภ้ยัท ี ่ไมอ่าจเร ยีกรอ้งใหช้ดใช ้

ไดภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อืและเคร ือ่งจกัรเน ือ่งจากวา่ม ลูคา่ในสภาพปกตขิองเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัเม ือ่ประเม นิแลว้เพ ือ่รว่มเฉล ีย่ในความเส ยีหายทั ว่ไป	คา่ใชจ้า่ยพ เิศษ	หร อืคา่ก ูภ้ยั	ม ี

ม ลูคา่ท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิท ีเ่ร อืดงักลา่วควรไดเ้อาประกนัภยัไวห้ากเป น็การ	“ประกนัภยัเตม็

ม ลูคา่”	ตามความหมายของกฎขอ้ท ี ่	24

สว่นท ี ่ 17 ทรพัยส์ นิบนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ความรบัผดิเพ ือ่การสญูเส ยี	หร อืความเส ยีหายตอ่อปุกรณ ์ใดๆ	เช ื อ้เพลงิหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่บนเร อื

ท ีเ่อาประกนัภยั	นอกเหนอืจากส นิคา้และทรพัยส์ นิสว่นตวั	ของบคุคลใดๆ	บนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

ก.	 	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใชใดๆ	ภายใตก้ฎสว่นน ี 	้ส ำาหรบัการสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายตอ่

ทรพัยส์ นิใดๆ	ท ีป่ระกอบเป น็สว่นหน ึง่ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อืท ีเ่ป น็กรรมส ทิธ ิ ข์อง	หร อืถ กู

เชา่หร อืวา่จา้ง	มาโดยสมาช กิหร อืโดยบร ษิทัใดๆ	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งหร อือย ูภ่ายใตก้ารบร หิารงาน
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เดยีวกนักบัสมาช กิ	และ

ข.	 	เวน้แตส่มาช กิจะไดร้บัความค ุม้ครองพ เิศษท ีจ่ดัให ้โดยเฉพาะภายใตข้อ้ตกลงกบัผ ูจ้ดัการ	สมาช กิ

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใช ้ในความรบัผดิใดๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตส้ญัญา

หรอืขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนท ีต่นทำาไว ้โดยท ีค่วามรบัผดิดงักลา่วจะไมเ่กดิข ึ น้หาก

ม ิไดม้ สีญัญาหรอืขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนดงักลา่ว

สว่นท ี ่ 18 คา่ทดแทนพ เิศษแกผ่ ูช้ว่ยเหล อืก ูภ้ยั

ก.	 	ความรบัผดิของสมาช กิในการชดใช ้ใหแ้กผ่ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัเพ ือ่	“คา่ใชจ้า่ยท ี ่

เกดิข ึ น้โดยสมควร”	ท ีบ่คุคลน ั น้ไดจ้า่ยไป	(พรอ้มท ั ง้เง นิเพ ิม่เต มิใดๆ	ท ี ่ให เ้ป น็เง นิรางวลั)	ภายใต ้

ขอ้ยกเวน้หลกัการท ีว่า่	“ไมส่ ำาเรจ็-ไมจ่า่ย”	ท ีร่ะบใุนขอ้	1(ก)	ของแบบมาตรฐานสญัญาการชว่ย

เหลอืก ูภ้ยัของลอยดส์	ค.ศ.	1980 (LOF 1980)

ข.	 ความรบัผดิของสมาช กิในการจา่ย	“คา่ทดแทนพ เิศษ”	ใหแ้กผ่ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	

	 ตามความหมายท ีร่ะบใุนมาตรา	14	ของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการชว่ยเหลอืก ูภ้ยั	ค.ศ.		

	 1989	(International	Convention	on	Salvage	1989)	ซ ึง่ไดบ้ญัญตั ิใหเ้ป น็สว่นหน ึง่ของแบบ	 	

	 มาตรฐานสญัญาก ูภ้ยัของลอยด์		(LOF	ค.ศ0	1990	หร อื	1995)	หร อืตามท ีร่ะบไุว ้ในแบบ	 	

	 มาตรฐาน	ของสญัญาการชว่ยเหลอืก ูภ้ยัท ี ่ไดร้บัอนมุตั เิทา่เทยีมกนัโดยสมาคม	ส ำาหรบัปฏบิตั กิาร	

	 ในการปอ้งกนั	หร อื	บรรเทาความเส ยีหายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

ค.	 	ความรบัผดิของสมาช กิในการจา่ยใหแ้กผ่ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัพ เิศษภายใตข้อ้

กำาหนดของการจา่ยคา่ชดเชยพ เิศษของสมาคม	(Special	Compensation	P&I	Club	(SCOPIC)	

Clause)	ตามท ี ่ไดร้วมเขา้เป น็รปูแบบเป ดิของสญัญาชว่ยเหลอืก ูภ้ยัของลอยด์	หร อืสญัญาการ

ชว่ยเหลอืก ูภ้ยัแบบ	“ไมร่กัษา-ไมจ่า่ย”	(No	Cure-No	Pay)	อ ืน่ใดท ี ่ไดร้บัการอนมุตั ิโดยสมาคม

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

i	 	ในกรณกีารเร ยีกรอ้งตามขอ้	ค	ในสว่นน ี ห้ากเป น็กรณกีารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัเร อืหร อืทรพัยส์ นิ

ใดๆ	บนเร อืและม ิไดร้บัเง นิรางวลัตามมาตรา	13 (Article 13 award)	ตามความในขอ้กำา

หนดสโคป คิ	(Scopic Clause)	ใหน้ ำาม ลูคา่คงเหลอื	(residual value)	ของเร อืและของ

ทรพัยส์ นิใดๆ	ท ีเ่ป น็ส ทิธ ขิองสมาช กิ	มาหกัออกจากหรอืหกักลบลบหน ี ก้บัความรบัผดิดงั

กลา่วเส ยีกอ่น	และเฉพาะสว่นท ีเ่หลอืเทา่น ั น้จงึจะสามารถเร ยีกรอ้งไดจ้ากสมาคม

ii	 	เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนดเป น็อยา่งอ ืน่สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่

สมาคมเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ภายใตส้ว่นน ี ้	หากความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ย	(costs and 

expenses)	หร อืสว่นใดๆ	ของส ิง่ดงักลา่วจะไมเ่กดิข ึ น้ถา้หากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัได ้	“เอา

ประกนัภยัเตม็ม ลูคา่”	ตามความหมายท ีร่ะบใุนกฎขอ้ท ี ่	24
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สว่นท ี ่ 19 คา่ปรบั

คา่ปรบัตา่งๆ	ท ีร่ะบไุว ้ในขอ้	ก	ถงึ	ขอ้	ง	ขา้งลา่งน ี ้	จะเป น็กรณ แีละเพ ยีงเทา่ท ีค่า่ปรบัดงักลา่วใช ้

บงัคบักบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	โดยคำาส ั ง่ศาลท ีม่ เีขตอำานาจ	อนญุาโตตลุาการ	(tribunal)	หร อื

หนว่ยราชการ	และบงัคบักบัสมาช กิ	หร อืคนเร อืคนใดท ีส่มาช กิอาจมคีวามรบัผดิตามกฎหมายท ี ่

ตอ้งชดใชค้ นืหร อืไดช้ดใชค้ นืใหต้ามความเหมาะสมภายใตก้ารตกลงกบัผ ูจ้ดัการ

ก.	 	กรณกีารสง่มอบส นิคา้ขาดหรอืเก นิจำานวน	หร อืการไมป่ฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบเก ีย่วการส ำาแดงของ	

หร อืการจดัทำาเอกสารเก ีย่วกบัส นิคา้	แตท่ ั ง้น ี ส้มาช กิตอ้งไดร้บัความค ุม้ครองจากสมาคมในความ

รบัผดิเก ีย่วกบัส นิคา้ภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	2	สว่นท ี ่	14	และอย ูภ่ายใตข้อ้กำาหนดของกฎดงักลา่ว

ข.	 กรณกีารฝา่ฝ นืกฎหมายหรอืระเบ ยีบวา่ดว้ยคนเขา้เม อืง

ค.	 	กรณกีารร ั ว่ไหลหรอืการปลอ่ยท ิง้น ำ า้มนัหร อืสารอ ืน่ใดโดยอบุตั เิหตจุากเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ง.	 	กรณ นีายเร อืหร อืล กูเร อืทำาการลกัลอบหนภีาษศีลุกากรหร อืละเมดิกฎหมายศลุกากรใดๆหรอืขอ้

บงัคบันอกเหนอืจากท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัส นิคา้ท ีข่นบนเร อื

จ. ขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไข
i	 	ไมว่า่กฎขอ้ท ี 	่27	ขอ้	1	จะกำาหนดไวเ้ป น็ประการใดกต็าม	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิ

ยอมรบัการเร ยีกรอ้งเพ ือ่ความสญูเส ยีของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	หลงัจากการยดึเร อือนัเป น็

ท ีส่ดุแลว้โดยศาลท ีม่ เีขตอำานาจ	อนญุาโตตลุาการ	หร อืหนว่ยงานราชการ	เน ือ่งจากการ

ฝา่ฝ นืกฎหมายหรอืระเบ ยีบใดๆ	เก ีย่วกบัศลุกากร	ท ั ง้น ีภ้ายในขอบเขตท ีค่ณะกรรมการเหน็

สมควร	อน ึง่	จำานวนเง นิท ีเ่ร ยีกรอ้งขอรบัการชดใชจ้ะตอ้งไมเ่ก นิกวา่ม ลูคา่ตลาดของเร อืท ี ่

เอาประกนัภยั	ณ	วนัท ีก่ารยดึเร อืถงึท ีส่ดุโดยไมต่อ้งคำานงึถงึวา่เร อืมภีาระผ กูพนัภายใต ้

สญัญาเชา่เร อื	หร อืพนัธะใดๆ	หร อืไม่

ii	 	จะไมม่ สี ทิธ ทิ ีจ่ะไดร้บัการชดใช ้ใดๆ	ภายใตส้ว่นน ีส้ ำาหรบัคา่ปรบัท ีเ่กดิจากการละเมดิหร อื

การฝา่ฝ นื	หร อืการไมป่ฏ บิตั ติามขอ้กำาหนดท ีว่า่ดว้ยการสรา้ง	การประยกุตแ์ละอปุกรณ ์

ของเร อืท ีร่ะบไุว ้ในอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลพ ษิจากเร อื	ค.ศ.	1973 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973)	

ตามท ี ่ไดป้รบัปรงุโดยพธิสีารป ี	ค.ศ	1978	และตามท ี ่ไดป้รบัปรงุหร อืแก ้ไขโดยพธิสีาร

ฉบบัใดๆ	ตอ่มา	หร อืกฎหมายของประเทศใดๆ	ท ีก่อ่ใหเ้กดิผลบงัคบัตามอนสุญัญาดงักลา่ว	

แตท่ ั ง้น ีค้ณะกรรมการอาจใชด้ลุพนิจิยอมรบัการเรยีกรอ้งเพ ือ่คา่ปรบัดงักลา่วเพยีงเทา่ท ีเ่หน็วา่
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เหมาะสมกไ็ด ้

iii	 	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ภายใตส้ว่นน ีส้ ำาหรบัคา่ปรบัท ีเ่กดิข ึ น้จากการ

ละเมดิหร อืการฝา่ฝ นื	หร อืการไมป่ฏ บิตั ติามขอ้กำาหนดในไอเอสเอม็	โคด้	(ISM Code)	หร อื	

ไอเอสพ เีอสโคด้	(ISPS Code)	แตท่ ั ง้น ีค้ณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิยอมรบัขอ้เร ยีกรอ้ง

ใหช้ดใชค้า่ปรบัดงักลา่วเพ ยีงเทา่ท ีเ่หน็วา่เหมาะสมก ็ได ้

สว่นท ี  ่20 การสอบสวนและการดำาเน นิคด ทีางอาญา

ก.	 	คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิกบัสมาช กิในการปกปอ้งสว่นไดเ้ส ยีของตนในระหวา่งการสอบสวนของรฐับาลหรอื

หนว่ยงานราชการในกรณคีวามสญูเส ยี	หร อืว นิาศภยัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ข.	 	คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิกบัสมาช กิเก ีย่วกบัการตอ่ส ูค้ดอีาญาท ีฟ่ อ้งรอ้งนายเร อืหร อืคนเร อืบนเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัหร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนของสมาช กิหร อืบคุคลอ ืน่ใดท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสมาช กิ

ค. ขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไข
ตน้ทนุหร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ไมอ่าจไดร้บัการชดใชภ้ายใตก้ฎสว่นน ี ้	เวน้แต่	:

i	 คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิข ึ น้โดยความตกลงของผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	หร อื

ii	 	คณะกรรมการใชด้ลุยพ นิ จิตดัส นิวา่ตน้ทนุหร อืคา่ใชจ้า่ยน ั น้ควรไดร้บัการชดใชจ้ากสมาคม

สว่นท ี ่ 21 ความรบัผ ดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ดิข ึ น้โดยการช ี แ้นะของผ ูจ้ดัการ

ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีส่มเหตผุล	และจำาเป น็ท ีเ่กดิข ึ น้กบัหร อืตอ้งรบัภาระโดยสมาช กิเพ ือ่

วตัถปุระสงค	์หร อืเป น็ผลมาจากการดำาเน นิการตามการช ี แ้นะของผ ูจ้ดัการโดยเฉพาะเจาะจงและ

เป น็ลายลกัษณอ์กัษรในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

สว่นท ี  ่22 การเร ยีกรอ้งและปฏ บิตั กิาร (Sue and labour) และคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย (legal costs)

ก.	 	คา่ใชจ้า่ยพ เิศษ	(extraordinary	costs	and	expenses)	(นอกเหนอืจากท ีร่ะบใุนขอ้	ข	ของสว่นน ี ้)	

ท ีเ่กดิข ึ น้อยา่งสมเหตผุลในขณะหรอืภายหลงัการเกดิว นิาศภยั	เหตกุารณ ์	หร อืกรณ ีใดๆ	ท ีอ่าจจะ

นำามาซ ึง่ส ทิธ ิ ์ ในการเร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่การขอรบัการชดใช ้	และเกดิข ึ น้เพ ือ่วตัถปุระสงคท์ ี ่

จะหลกีเล ีย่งหร อืบรรเทา	ความรบัผดิหร อืรายจา่ยใดๆ	ท ีส่มาช กิไดเ้อาประกนัภยัไวก้บัสมาคม

ทั ง้หมดหรอืเพ ยีงบางสว่น	ดว้ยเหตทุ ีเ่ป น็ความเส ยีหายสว่นแรกหรอืดว้ยเหตปุระการอ ืน่

ข.		 	คา่ธรรมเน ยีมและคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมายท ีเ่ก ีย่วกบัความรบัผดิหร อืรายจา่ยใดๆ	ท ีส่มาช กิไดเ้อา
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ประกนัภยัไวก้บัสมาคมทั ง้หมด	หร อืบางสว่นเน ือ่งจากเป น็ความเส ยีหายสว่นแรกหรอืดว้ยเหต ุ

ประการอ ืน่	แตท่ ั ง้น ี ต้อ้งอย ูภ่ายในขอบเขตท ีว่า่คา่ฤชาธรรมเน ยีมและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิข ึ น้

โดยม ขีอ้ตกลงกบัผ ูจ้ดัการแลว้	หร อื	คณะกรรมการใชด้ลุยพ นิ จิตดัส นิใจวา่สมาช กิควรไดร้บัการ

ชดใชจ้ากสมาคม

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ภายใตก้ฎขอ้น ีส้ ำาหรบัคา่ใชจ้า่ย	(costs and expenses)	

ใดๆ	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเร ยีกคา่ไถ่	การรดีเอาทรพัย ์	การกรรโชกทรพัยก์ารใหส้ นิบน	หร อืการจา่ย

เง นิท ีผ่ ดิกฎหมายอ ืน่ๆ

3. ความค ุม้ครองพ เิศษ

1 	ผ ูจ้ดัการอาจยอมรบัเร อืท ีเ่ขา้รบัการประกนัภยัภายใตเ้ง ือ่นไขพ เิศษในเร ือ่งเบ ี ย้ประกนัภยั	หร อืให ้

ความค ุม้ครองกรณภียัพ เิศษหรอืภยัเพ ิม่เต มิ	ท ั ง้น ี ้	ลกัษณะและขอบเขตของภยัตลอดจนขอ้

กำาหนดและเง ือ่นไขของการประกนัภยัท ีร่ะบเุง ือ่นไขพ เิศษดงักลา่วจะเป น็ไปตามท ีผ่ ูจ้ดัการตกลง

เป น็ลายลกัษณอ์กัษร

2 	ไมว่า่กฎขอ้ท ี 	่1	ในขอ้ท ี ่	6	จะกลา่วไวเ้ป น็ประการใดกต็าม	สมาช กิอาจไดร้บัการประกนัภยับน

เง ือ่นไขพ เิศษท ีว่า่ภยัท ีเ่อาประกนัภยัไวอ้าจเกดิข ึ น้นอกเหนอืไปจากท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัหร อืปฏบิตั กิารของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	แตท่ ั ง้น ี จ้ะตอ้งไดค้วามย นิยอมตกลงจากผ ู ้

จดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเส ยีกอ่น

4. ความค ุม้ครองพ เิศษส ำาหรบัผ ูช้ว่ยเหล อืก ูภ้ยั ผ ูเ้ชา่เร อื และปฏ บิตั กิารของผ ูเ้ช ีย่วชาญ

1	 ผ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยั

แมจ้ะม กีฎขอ้ท ี 	่28	โดยม เีง ือ่นไขวา่การค ุม้ครองพ เิศษท ี ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผ ูบ้ร หิารทาง

ลายลกัษณอ์กัษร	และการรบัรองในหนงัส อืรบัรองการประกอบธรุกจิประกนัภยั	และใหเ้ขาไดจ้า่ย

เง นิการเร ยีกรอ้ง	เชน่อาจตามท ีต่อ้งการโดยผ ูจ้ดัการ	สมาช กิท ีเ่ป น็เจา้ของ	หร อืผ ูป้ระกอบการ

ของ	การกอบก ู ้	การดงึ	หร อืเร อือ ืน่ๆ	ท ีป่ระสงคจ์ะใชส้ ำาหรบัการดำาเน นิการกอบก ู ้	(รวมถงึ

วตัถปุระสงคข์องกฎขอ้ท ี 	่4	น ี ,้	กำาจดัซาก)	อาจไดร้บัการค ุม้ครองดงัตอ่ไปน ี :้

ก.	 ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วกบัภยัท ี ่ไดร้บัการค ุม้ครองภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	2

ข.	 	ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีม่ สีาเหตมุาจากมลพ ษินำ า้มนัในระหวา่งปฏบิตั กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยั	ไม่

วา่ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเก ีย่วกบัสว่นไดเ้ส ยีของสมาช กิในเร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อื

ไมก่ต็าม
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ค.	 	ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ี ่ไม่ไดร้บัการค ุม้ครองภายใตข้อ้	1	ก	หร อื	ขอ้	ข	ของกฎน ี ้	อนัมสีาเหต ุ

มาจากเหตกุารณท์ ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งปฏบิตั กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัไมว่า่ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยดงั

กลา่วจะเก ีย่วกบัสว่นไดเ้ส ยีของสมาช กิในเร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อืไมก่ต็าม	ความค ุม้ครองภายใต ้

ขอ้	ค	ของกฎขอ้น ี จ้ะม ีให ้ในกรณ ที ีผ่ ูจ้ดัการย นิยอมตกลงเป น็การเฉพาะเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	

และไดส้ลกัหลงัรบัรองไว ้ในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัโดยไดม้ กีารช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่เต มิ

ตามท ีผ่ ูจ้ดัการอาจกำาหนดแลว้

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

i	 	จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่การชดใช ้ใดๆ	ภายใตก้ฎขอ้น ี ้	ส ำาหรบัความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตเ้ง ือ่นไขขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนหรอืสญัญา	เวน้แต่

เง ือ่นไขขอ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทน	หร อืสญัญาดงักลา่วไดร้บัความย นิยอมตกลง

จากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้

ii	 	ความค ุม้ครองท ีจ่ดัใหภ้ายใตก้ฎขอ้น ี ้	ท ีเ่ก ีย่วกบัปฏบิตั กิารหร อืความพยายามในปฏบิตั ิ

การชว่ยเหลอืก ูภ้ยัใดๆ	จะเหมอืนกนัทกุประการกบัความค ุม้ครองท ีจ่ดัใหภ้ายใตก้ฎขอ้ท ี ่	2	

ท ีว่า่ดว้ย	การปฎบิตังิานของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ยกเวน้	ในกรณคีวามค ุม้ครองท ีจ่ดัใหภ้าย

ใตข้อ้	1	ข	หร อื	ขอ้1	ค	ของกฎขอ้น ี ้	ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

หร อืการใชง้านเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ี ่ไมค่วรจะตอ้งเกดิข ึ น้	แตท่ ั ง้น ีค้วามรบัผดิและคา่ใช ้

จา่ยดงักลา่วน ั น้ตอ้งเก ีย่วขอ้งกบัธรุกจิของสมาช กิในฐานะผ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยั

iii	 	การใหค้วามค ุม้ครองภายใตก้ฎขอ้น ี ม้ เีง ือ่นไขวา่สมาช กิตอ้งสมคัรเพ ือ่ขอรบัการประกนัภยั

จากสมาคมใหก้บัเรอืทกุลำาท ีต่ ั ง้ใจจะนำาไปใชเ้ก ีย่วกบั	ปฏบิตักิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัในเวลาเม ือ่ได ้

รบัการประกนัภยัไว 	้และหลงัจากน ั น้อยา่งนอ้ย	30	วนั	กอ่นเร ิม่ตน้ป กีรมธรรม ์ในแตล่ะป ี

2	 ผ ูเ้ชา่เร อื

เม ือ่การบนัทกึเขา้ของเร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัในสมาคมท ีอ่ย ู่ในช ือ่ของ	หร อืในนามของผ ูเ้ชา่เร อืท ี ่ได ้

ประกนัภยั	หร อืสว่นหน ึง่	(นอกเหนอืจากการตาย	หร อืเหมา	เร อืเปลา่)	ท ีห่น ีส้ นิตอ่ไปน ี ้	และคา่ใช ้

จา่ยท ีอ่าจไดร้บัการค ุม้ครองตามเง ือ่นไขดงักลา่วและ	เง ือ่นไขท ีอ่าจจะตกลงโดยผ ูจ้ดัการเป น็ลาย

ลกัษณอ์กัษร

ก.	 	ความรบัผดิของผ ูเ้ชา่เร อื	พรอ้มคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความรบัผดิดงักลา่วในการชดใชค้า่ส นิไหม

ทดแทนใหแ้กเ่จา้ของเร อืหร อืผ ูเ้ป น็เสม อืนเจา้ของ	(disponent	owner)	เร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ส ำาหรบั

ภยัตา่งๆ	ท ีร่ะบใุนกฎขอ้ท ี ่	2
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ข.	 	ความรบัผดิของผ ูเ้ชา่เร อื	พรอ้มคา่ใชจ้า่ย	(costs	and	expenses)	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความรบัผดิดงั

กลา่วในความสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายตอ่เร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ท ั ง้น ี ้โดยมติอ้งคำานงึวา่ขอ้	1,2	

และ	3	ของกฎขอ้ท ี ่	27	จะระบไุวเ้ป น็ประการใดกต็าม

ค.	 	ความสญูเส ยีท ีเ่กดิแกผ่ ูเ้ชา่เร อืท ีเ่ป น็ผลมาจากการสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายตอ่นำ า้มนัเร อื	เช ื อ้

เพลงิ	หร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดของผ ูเ้ชา่เร อืท ีอ่ย ูบ่นเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ท ั ง้น ี ้โดยมติอ้งคำานงึวา่ขอ้	2	

ของกฎขอ้ท ี ่	27	จะระบไุวเ้ป น็ประการใดกต็าม

3	 การปฏบิตั กิารของผ ูเ้ช ีย่วชาญ

สมาช กิอาจไดร้บัการค ุม้ครองส ำาหรบัความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้จากหร อืในระหวา่ง

การปฏบิตั กิารใดๆ	ท ีถ่ กูยกเวน้หร อืจำากดัความค ุม้ครองภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	28	หร อืโดยประการอ ืน่

ภายใตก้ฎฉบบัน ี ้	ท ั ง้น ีค้วามค ุม้ครองท ี ่ไดร้บัจะตอ้งเป น็ไปตามขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขท ีผ่ ูจ้ดัการ

ตกลงย นิยอมเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

5. กฎสารพนั

ไมว่า่จะม ขีอ้กำาหนดในกฎฉบบัน ี ร้ะบไุวเ้ป น็อยา่งอ ืน่กต็าม	ใหค้ณะกรรมการมอีำานาจใชด้ลุยพ นิ จิ

ยอมรบัส ทิธ ขิองสมาช กิในการไดร้บัการชดใชเ้ก ีย่วกบัความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

ธรุกจิการเป น็เจา้ของหร อืผ ู ้ใช 	้หร อืผ ูบ้ร หิารจดัการเร อืซ ึง่คณะกรรมการเหน็วา่อย ูภ่ายในขอบเขต

ความค ุม้ครองตามกฎขอ้ท ี 	่2, 3	หร อื	4

ทั ง้น ี ้ โดยม เีง ือ่นไขวา่

ก.	 	จำานวนเง นิใดๆ	ท ีเ่ร ยีกรอ้งภายใตก้ฎขอ้น ี ้	ซ ึง่หากปราศจากกฎขอ้น ี แ้ลว้	จะถ กูยกเวน้โดยชดัโดย

กฎขอ้อ ืน่ๆ	จะจา่ยไดต้อ่เม ือ่ไดร้บัมต เิป น็เอกฉนัทจ์ากสมาช กิของคณะกรรมการท ีอ่ย ูร่ว่มประชมุ

ในขณะพจิารณาขอ้เร ยีกรอ้งดงักลา่ว

ข.	 	จำานวนเง นิใดๆ	ท ีเ่ร ยีกรอ้งภายใตก้ฎขอ้น ี จ้ะไดร้บัการชดใชเ้พ ยีงเทา่ท ีก่ำาหนดโดยดลุยพ นิ จิของ

คณะกรรมการ
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6.	 ความค ุม้ครองส ำาหรบัการชว่ยเหล อืทางกฏหมาย

1 �ผ ูจ้ดัการอาจยอมรบัเร อืท ีเ่ขา้เป น็สมาช กิเพ ือ่ขอรบัความค ุม้ครองส ำาหรบัการชว่ยเหลอืตาม

กฎหมายและการตอ่ส ูค้ดตีามท ีก่ำาหนดไว ้ในกฎขอ้ท ี ่�6�แตจ่ะไมจ่ดัความค ุม้ครองดงักลา่วใหแ้ก่

สมาช กิ�หากไมม่ กีารตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรจากผ ูจ้ดัการ

2 �ข ึ น้อย ูก่บัขอ้�6,�7,�8�และ�9�ของกฏขอ้ท ี ่�6�และ�กฏขอ้ท ี ่�21ค�เร ือ่งความค ุม้ครองส ำาหรบัการชว่ย

เหลอืทางกฏหมายในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบั�“คา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย”�ส ำาหรบัวตัถปุระสงคข์องกฏขอ้น ี ซ้ ึง่

มคีวามหมายดงัตอ่ไปน ี ้

ก.� คา่ธรรมเน ยีมและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้จากการขอรบัคำาปร กึษาใดๆ�ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้ 

� พ พิาท�หร อืของการดำาเน นิคดตีามท ีบ่รรยายไว ้ในขอ้�3�ของกฎขอ้น ี ้

ข.� คา่ธรรมเน ยีมและคา่ใชจ้า่ยของ�หร อื�เหตกุารณข์องขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืการดำาเน นิคดนี ั น้� 

� รวมทั ง้คา่ธรรมเน ยีมท ีส่มาช กิอาจตอ้งรบัผดิชอบจา่ยใหแ้กค่ ูก่รณอี ืน่ใดตามขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้� �

� พ พิาท�หร อืการดำาเน นิคดนี ั น้

3 ความค ุม้ครองส ำาหรบัการชว่ยเหลอืทางกฎหมายท ีส่มาคมจดัใหจ้ะใชก้บัขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�  

� หร อืการดำาเน นิคดตีา่งๆ

i �ภายใตส้ญัญาเชา่เร อื�ใบตราสง่�สญัญาจา้งเหมาระวางบรรทกุ�หร อืสญัญาอ ืน่�รวมทั ง้�แต่

ไมจ่ำากดัเพ ยีงขอ้เร ยีกรอ้งและขอ้พ พิาทเก ีย่วกบัการเชา่�การระงบัการเชา่�(off-hire)�การหกั

กลบลบหน ี ้�คา่ระวาง�คา่ระวางข ั น้ตำา่�(deadfreight)�ระยะเวลาขนถา่ยหร อืบรรทกุโดยไม่

ตอ้งเส ยีเง นิเพ ิม่�(laytime)�คา่เร อืเส ยีเวลา�(demurrage)�และ/หร อื�คา่เส ยีหายจากการ

หนว่งเหน ีย่ว�(detention)�การจดัสง่�การขนถา่ยหร อืบรรทกุท ีท่ ำาเสรจ็กอ่นเวลา�(despatch)�

ความเรว็�การปฏบิตังิานและลกัษณะของเร อืความปลอดภยัของทา่เร อื�และคำาส ั ง่ท ีอ่อกให ้

แกเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ii �ภายใตส้ญัญาเชา่เร อื�ใบตราสง่�สญัญาเหมาระวางบรรทกุหร อืสญัญาอ ืน่�การใชห้ร อืการ

อา้งส ทิธ ิใดๆ�อนัเกดิมาจากส ิง่ท ีก่ลา่วขา้งตน้�หร อืโดยทั ว่ไป�รวมทั ง้แต่ไมจ่ำากดัเพ ยีงส ทิธ ิ

ในการถอน�หร อืการใชส้ ทิธ ยิ ดึหนว่ง�และการเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายอนัเกดิมาจากส ิง่ท ีก่ลา่ว

มาแลว้

กฎระเบ ยีบ�2017
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iii �ท ีเ่ก ีย่วกบัการเลกิสญัญาเชา่เร อื�หร อืสญัญาอ ืน่

iv �ท ีเ่ก ีย่วกบัการสญูเส ยี�ความเส ยีหายตอ่�หร อืการหนว่งเหน ีย่วเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

v �ท ีเ่ก ีย่วกบัการจดัใหซ้ ึง่เช ื อ้เพลงิ�วสัด ุ�หร อือปุกรณ ์�หร อืส ิง่จำาเป น็อยา่งอ ืน่ท ีด่อ้ยคณุภาพ�

ไมน่า่พอใจหร อืไมเ่หมาะสม

vi �ส ำาหรบัการซอ่มแซมหรอืดดัแปลงเร อืท ีเ่อาประกนัภยัอยา่งประมาทเลนิเลอ่หร อืไมถ่ กูตอ้ง

vii �ท ีเ่ก ีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยหร อืสว่นเฉล ีย่ความเส ยีหายทั ว่ไป�และ/หร อื�ความเส ยีหายเฉพาะ

viii �ท ีเ่ก ีย่วกบัการบรรทกุ�การลำาเลยีง�การจดัวาง�การเกล ีย่�หร อืการขนถา่ยส นิคา้ท ี ่ไมถ่ กูตอ้ง

ix �ท ีเ่ป น็กรณ แีละเก ีย่วขอ้งกบัคา่ใชจ้า่ย�การเบ กิจา่ย�บญัช คีา่ใชจ้า่ยท ี ่ไดร้บัจากตวัแทนคน

งานขนถา่ยส นิคา้�คนขายอปุกรณเ์ร อืนายหนา้�ศลุกากร�เจา้ทา่�หร อืหนว่ยราชการอ ืน่ใด�

หร อืบคุคลอ ืน่ๆ�ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดำาเน นิงาน�การบร หิารจดัการและการใชง้านเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยั

x �ท ีเ่ก ีย่วกบัจำานวนเง นิท ีถ่งึกำาหนดไดร้บัจากหรอืตอ้งจา่ยใหแ้กผ่ ูร้บัประกนัภยัหร อืบคุคล

อ ืน่ใด�และ/หร อื�บร ษิทั�ท ีด่ำาเน นิธรุกจิประกนัภยัทางทะเลนอกเหนอืจากจำานวนเง นิท ีถ่งึ

กำาหนดตอ้งจา่ยใหห้ร อืไดร้บัจากสมาคม

xi �ท ีเ่ก ีย่วกบับร กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัหร อืลากจงูท ีก่ระทำาโดยเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�เวน้แต่ใน

กรณ ที ีเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัเป น็เร อืลากจงูเพ ือ่ชว่ยเหลอืก ูภ้ยัหร อืเร อือ ืน่ใดท ีถ่ กูใชห้ร อื

ต ั ง้ใจท ีจ่ะน ำามาใช ้ในปฏบิตั กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัและการเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้เป น็ผลมาจาก

หรอือย ู่ในระหวา่งปฏบิตั กิารหร อืความพยายามในปฏบิตั กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยั

xii �ท ีก่ระทำาโดยหรอืตอ่ผ ู ้โดยสารท ีต่ ั ง้ใจจะขนสง่หร อืกำาลงัถ กูขนสง่�หร อืไดถ้ กูขนสง่มาบนเร อื

ท ีเ่อาประกนัภยั�หร อืผ ูแ้ทนสว่นตวั�หร อืผ ูอ้ย ู่ในอปุการะของผ ู ้โดยสารดงักลา่ว

xiii �โดยหร อืตอ่เจา้หนา้ท ีเ่ร อื�ล กูเร อื�คนลกัลอบลงเร อืหร อืบคุคลอ ืน่ใดท ีอ่ย ูบ่นเร อืใกลเ้คยีง

กบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

xiv ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการตอ่เร อื�การซ ื อ้�หร อืการขายเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

xv ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผ ูแ้ทนของสมาช กิในการตรวจสอบของทางการ�การไตส่วนคด �ีหร อืการ� �

� สอบสวนอ ืน่ใดตามท ีเ่ก ีย่วขอ้งถงึเร อืท ีเ่อาประกนัภยั
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xvi ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการตอ่เร อื�การซ ื อ้�หร อืการขายของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ท ั ง้น ี ้โดยม เีง ือ่นไขวา่�:

การเร ยีกรอ้งท ีเ่ก ีย่วกบัการตอ่เร อื�หร อื�การซ ื อ้เร อืจะอย ูภ่ายใตค้วามค ุม้ครองของสมาคมเฉพาะ

ในกรณ ที ีเ่ร อืไดเ้ขา้มาอย ู่ในสมาคม�โดยม ผีลต ั ง้แตว่นัท ีข่องสญัญาการตอ่เร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้ง�หร อื�

สญัญาส ำาหรบัการซ ื อ้�หร อืการขายของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�หร อื�ตามวนัท ีท่ ีผ่ ูจ้ดัการอาจตกลง

เป น็ลายลกัษณอ์กัษร

4 �คณะกรรมการมอีำานาจใชด้ลุยพ นิ จิขยายความค ุม้ครองใหแ้กส่มาช กิในเร ือ่งการเร ยีกรอ้ง�ขอ้

พ พิาท�หร อืการดำาเน นิคด ีใดๆ�ซ ึง่ไมว่า่จะ

xvii ไม่ไดร้บัความค ุม้ครองภายใตข้อ้�3�ก�ของกฎขอ้น ี �้ซ ึง่ในความเหน็ของคณะกรรมการใหต้ก�

� อย ูภ่ายในขอบเขตความค ุม้ครองในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย�หร อื

xviii ผ ูจ้ดัการไม่ไดพ้ จิารณาถงึเหตผุลของโอกาสความส ำาเรจ็ตามท ีก่ำาหนดไว ้ในขอ้�6�ของกฏขอ้ 

� น ี ้

5 ยกเวน้ม กีารระบคุวามค ุม้ครองเป น็อยา่งอ ืน่ภายใตก้ฎขอ้น ี ้�ซ ึง่ตอ้งข ึ น้อย ูก่บัข ั น้ตอนการเร ยีก�

� รอ้ง�ขอ้จำากดั�และขอ้ยกเวน้ท ีก่ำาหนดไว ้ในภาค�4�และ�5�และสว่นท ีเ่หลอืของกฎขอ้ตา่งๆ�เหลา่น ี ้

6 

ก.� จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งใดๆ�ตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใชภ้ายใตข้อ้�2�ของกฎขอ้น ี ้�เวน้แต่

���������������������ผ ูจ้ดัการจะตดัส นิใจดว้ยเหตผุลวา่ขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อื�การดำาเน นิคดขีองสมาช กิม ี

���������������������โอกาสของความส ำาเรจ็

ข� เม ือ่พ จิารณาถงึเหตผุลของโอกาสความส ำาเรจ็ส ำาหรบัวตัถปุระสงคข์องขอ้น ี �้ผ ูจ้ดัการจะ

���������������������พ จิารณาประกอบถงึเร ือ่งใดกต็ามท ีอ่าจเกดิข ึ น้เก ีย่วกบัพวกเขา�รวมทั ง้แต่ไมจ่ำากดัถงึ

i �ความนา่เช ือ่ถอืของขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืคดคีวาม�ท ีส่มาช กิประสงคจ์ะไดค้วาม

ค ุม้ครองจากสมาคม

ii �เปา้หมายการขอรกัษาความปลอดภยัส ำาหรบัการเร ยีกรอ้งของสมาช กิ

iii เปา้หมายนำาการใหร้างวลั�หร อืการตดัส นิพ จิารณามาใชต้ามความชอบของสมาช กิ�และ

i

ii
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ความคุม้ครองสำาหรบัการ
ชว่ยเหลอืทางกฎหมายและ

การต่อส
ูค้ด
ีภาค�3

iv ความม เีหตผุลของสมาช กิ

v ขนาดของจำานวนเง นิท ีเ่ป น็ขอ้พ พิาทเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยทางกฏหมายท ีต่อ้งใชเ้พ ือ่ยตุ ขิอ้ 

� เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืการดำาเน นิคด ี

7 �เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิตดัส นิเป น็อยา่งอ ืน่�จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใช ้

ใดๆ�ภายขอ้�3�ของกฎขอ้น ี ้�หากจำานวนเง นิตน้ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืคด ี

ความนอ้ยกวา่�2,000�เหร ยีญสหรฐั

8 �โดยการอา้งองิถงึกฎขอ้ท ี ่�24�ขอ้�2�ส ทิธ ิในการเร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใดๆ�

ภายใตก้ฎขอ้น ี จ้ะไดร้บัการประเม นิบนพ ื น้ฐานวา่ขดีปลอดความรบัผดิ�(franchise)�ความรบัผดิ

สว่นแรก�หร อืสว่นหกัลดใดๆ�ในกรมธรรมป์ระกนัตวัเร อืจะถอืวา่ไมเ่ก นิรอ้ยละ�25�ของม ลูคา่ท ีเ่อา

ประกนัภยัของเร อื

9 ส ทิธ ขิองการขอรบัคา่ชดใช ้

10 

ก.� �การประเม นิส ทิธ ขิองสมาช กิในการเร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใชจ้ากสมาคม�จะตอ้งพ จิารณาถงึคา่

ใชจ้า่ย�(costs)�ใดๆ�ท ีจ่า่ยหร อืหกักลบลบหน ี ้โดนค ูก่รณอีกีฝา่ยหน ึง่ในขอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท

หรอืคดคีวาม�และส ทิธ ิ ข์องสมาช กิในการไดร้บัชดใชจ้ากสมาคมจะจำากดัเพ ยีงคา่ใชจ้า่ย�(costs)�

สทุธ ทิ ีส่มาช กิตอ้งจา่ยเทา่น ั น้

ข.� �ในกรณกีารยตุ ขิอ้เร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืคดคีวามโดยท ีค่ ูก่รณอีกีฝา่ยหน ึง่ไมร่ว่มในการออกคา่

ใชจ้า่ย�(costs)�ของสมาช กิ�คณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนดจำานวนเง นิท ีส่มาช กิตอ้งถ กู

จำากดัส ทิธ ิ ์ ในการเร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใชจ้ากสมาคม
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7. ภาระหนา้ท ี ่ในการเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายและปฏ บิตั กิาร (SUE AND LABOUR)

1 	ใหเป น็หนา้ท ีข่องสมาช กิและตวัแทนเสมอไมว่า่จะกอ่น	ในขณะ	ระหวา่ง	หร อืภายหลงัการเกดิ

เหตกุารณห์ร อืกรณ ีใดๆ	ท ีม่ แีนวโนม้จะนำามาซ ึง่ส ทิธ ขิองสมาช กิในการเร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการ

ชดใชจ้ากสมาคม	ท ีจ่ะตอ้งดำาเน นิการทกุอยา่งไมว่า่จะเก ีย่วขอ้งกบักจิการของตนหรอืเก ีย่วกบัเร อื

ท ีเ่อาประกนัภยัหร อืไมอ่ยา่งไรกต็าม	ซ ึง่การดำาเน นิการดงักลา่วเป น็ส ิง่สมควรเพ ือ่ท ีจ่ะหลบเล ีย่ง

หร อืบรรเทาคา่ใชจ้า่ยหร อืความรบัผดิใดๆ	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรณ ที ีส่มาช กิอาจไดร้บัความค ุม้ครอง

จากสมาคม

2 	หนา้ท ีท่ ีก่ ำาหนดใหแ้กส่มาช กิและตวัแทนตามท ีร่ะบใุนสว่นน ี ้ไดแ้กก่ารดำาเน นิการตามท ีพ่ งึจะ

คาดหมายไดจ้ากเจา้ของเร อืท ีม่ ิไดเ้อาประกนัภยัซ ึง่ม ปีระสบการณแ์ละความรอบคอบภายใต ้

สถานการณอ์ยา่งเดยีวกนัหร อืคลา้ยคลงึกนัและจะไมพ่ จิารณาถงึพฤตกิารณ ์ใดๆ	ท ีเ่ป น็เร ือ่ง

เฉพาะตวัของสมาช กิเชน่การขาดเคร ือ่งม อืหร อืไมม่คีวามสามารถในการจดัหาเง นิทนุท ีจ่ำาเป น็ไม่

วา่ดว้ยเหตใุดกต็าม

8. การแจง้การเร ยีกรอ้ง

สมาช กิตอ้งปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้

1 	แจง้ผ ูจ้ดัการใหท้ราบทกุคร ั ง้	โดยไมช่กัชา้	ถงึเหตกุารณห์ร อืกรณ ที ีม่ แีนวโนม้วา่จะนำามาซ ึง่การ

เร ยีกรอ้งจากสมาคมและทกุๆ	เหตกุารณห์ร อืกรณ ี	ตลอดจนคดคีวามทางกฎหมายหรอื

อนญุาโตตลุาการท ีด่ำาเน นิการกบัสมาช กิซ ึง่ม แีนวโนม้จะทำาใหส้มาช กิเกดิความรบัผดิ	หร อืมคีา่

ใชจ้า่ยท ีอ่าจไดร้บัความค ุม้ครองจากสมาคม

2 	แจง้ใหผ้ ูจ้ดัการทราบทกุคร ั ง้โดยไมช่กัชา้ถงึการส ำารวจหร อืโอกาสท ีจ่ะม กีารส ำารวจเก ีย่วกบั

เหตกุารณห์ร อืกรณดีงัท ีก่ลา่วขา้งตน้

3 	แจง้ใหผ้ ูจ้ดัการทราบตลอดเวลาโดยไมช่กัชา้เก ีย่วกบัขอ้ม ลู	เอกสารหร อืรายงานใดๆ	เก ีย่วขอ้งกบั

เหตกุารณห์ร อืกรณดีงักลา่วขา้งตน้	ซ ึง่อย ู่ในความครอบครอง	อำานาจ	หร อืการรบัร ูข้องสมาช กิ

หร อืตวัแทนของตน

กฎระเบ ยีบ	2017
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4 	เม ือ่ใดกต็ามท ี ่ไดร้บัการรอ้งขอจากผ ูจ้ดัการ	สมาช กิตอ้งแสดงและ/หร อืย นิยอมโดยไมช่กัชา้	ใหผ้ ู ้

จดัการหร อืตวัแทนเขา้ตรวจสอบส ำาเนาหร อืภาพถา่ยตลอดจนบรรดาเอกสารท ีเ่ก ีย่วขอ้งไมว่า่ใน

ลกัษณะใดท ีอ่ย ู่ในความครอบครองหร อือำานาจของสมาช กิหร อืตวัแทนของสมาช กิ

5 	ย นิยอมใหผ้ ูจ้ดัการหร อืตวัแทนทำาการสอบปากคำาพนกังาน	ตวัแทน	หร อืบคุคลอ ืน่ใดท ีอ่าจไดร้บั

การวา่จา้งโดยสมาช กิในขณะใดขณะหน ึง่	ท ีส่มาช กิอาจพจิารณาเหน็วา่นา่จะม ขีอ้ม ลูโดยตรงหร อื

โดยทางออ้มเก ีย่วกบักรณดีงักลา่วหร อือาจเป น็ผ ูท้ ีม่ หีนา้ท ี ่ในชว่งเวลาน ั น้ๆ	ท ีจ่ะตอ้งรายงานให ้

สมาช กิทราบถงึกรณ ที ีเ่กดิข ึ น้

9. การยอมรบัผ ดิ

หากไม่ไดร้บัความย นิยอมตกลงจากผ ูจ้ดัการเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	สมาช กิตอ้งไมต่กลงยตุ ิ	หร อื

ยอมรบัความผดิในความเส ยีหายใดๆ	โดยท ีค่วามรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้จากกรณ นี ั น้

อาจไดร้บัความค ุม้ครองจากสมาคม

10. ผลของการฝา่ฝ นืไมท่ ำาตามภาระหนา้ท ี ่ในกฎขอ้ท ี ่ 7, 8 และ 9

หากสมาช กิไมท่ำาตามภาระหนา้ท ี ่ในกฎขอ้ท ี 	่7, 8	และ	9	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิปฏ เิสธ

การเร ยีกรอ้งของสมาช กิตอ่สมาคมท ีเ่กดิจากเหตกุารณห์ร อืกรณ ีใดๆ	หร อืลดจำานวนเง นิซ ึง่ควรได ้

รบัการชดใชจ้ากสมาคมในกรณ นี ั น้ๆ	ไปตามท ีค่ณะกรรมการอาจกำาหนด

11. การแตง่ตั ง้ทนายความและบคุคลอ ืน่ๆ

โดยม เิป น็การเส ือ่มเส ยีส ทิธ 	ิ(without prejudice)	ตอ่ขอ้กำาหนดอ ืน่ๆ	ในกฎฉบบัน ี ้	และโดยไม่

เป น็การสละส ทิธ ิ ์ ใดๆ	ของสมาคมภายใตก้ฎฉบบัน ี ้	ไมว่า่ในเวลาใดๆ	ผ ูจ้ดัการอาจทำาการในนาม

ของสมาช กิภายใตเ้ง ือ่นไขท ีผ่ ูจ้ดัการเหน็สมควรในการแตง่ต ั ง้ทนายความ	ผ ูส้ ำารวจหร อืบคุคลอ ืน่

ใดเพ ือ่ใหด้ แูลจดัการกรณ ีใดๆ	ท ีม่ แีนวโนม้วา่จะนำามาซ ึง่การเร ยีกรอ้งโดยสมาช กิตอ่สมาคมซ ึง่

รวมถงึและไมจ่ำากดัเพ ยีง	การสอบสวน	หร อืการใหค้ำาปร กึษาในเร ือ่งดงักลา่ว	หร อืดำาเน นิคดหีร อื

ตอ่ส ูค้ด ทีางกฎหมาย	หร อืในกระบวนการอ ืน่ๆ	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร ือ่งดงักลา่ว	ท ั ง้น ี ผ้ ูจ้ดัการอาจ

ยกเลกิการแตง่ต ั ง้ดงักลา่วเม ือ่ใดก ็ไดต้ามท ีเ่หน็สมควร

12. หลกัเกณฑก์ารแตง่ตั ง้

บรรดาทนายความ	ผ ูส้ ำารวจ	และบคุคลอ ืน่ใดท ี ่ไดร้บัการแตง่ต ั ง้โดยผ ูจ้ดัการแทนสมาช กิ	หร อืท ี ่

ไดร้บัการแตง่ต ั ง้โดยไดร้บัความย นิยอมกอ่นหนา้น ี จ้ากผ ูจ้ดัการ	จะถอืวา่ไดร้บัการแตง่ต ั ง้บน

เง ือ่นไขท ีว่า่บคุคลเหลา่น ั น้ไดร้บัคำาส ั ง่จากสมาช กิใหค้อยใหค้ำาปร กึษา	และรายงานตอ่ผ ูจ้ดัการใน

เร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งโดยไมต่อ้งนำาเสนอตอ่สมาช กิกอ่น	และจะตอ้งสง่มอบเอกสารหร อืขอ้ม ลูใดๆ	ท ี ่
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เก ีย่วขอ้งกบักรณดีงักลา่วท ีม่ ีไว ้ในครอบครองหร อือย ู่ในอำานาจของตนใหแ้กผ่ ูจ้ดัการโดยไมต่อ้ง

นำาเสนอตอ่สมาช กิแตป่ระการใด	เสมอืนวา่บคุคลน ั น้ไดร้บัการแตง่ต ั ง้ใหก้ระทำาการและไดก้ระทำา

การแทนสมาคมโดยเสมอมา	โดยมติอ้งคำานงึวา่คำาปร กึษา	รายงาน	เอกสาร	หร อืขอ้ม ลูดงัท ีก่ลา่ว

มาแลว้น ั น้จะตกอย ูภ่ายใตเ้อกส ทิธ ิต์ามกฎหมายหรอืในรปูแบบอ ืน่ใดกต็าม

13. อำานาจของผ ูจ้ดัการในการจดัการและยตุ กิารเร ยีกรอ้ง

1 	ผ ูจ้ดัการมสี ทิธ ิแ์ต่ไมม่ ภีาระผ กูพนัใดๆ	หากตดัส นิใจท ีจ่ะเขา้ควบคมุคมุหร อืช ี แ้นะการปฏบิตั ิ

การใดๆ	เก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งหร อืคดคีวามหรอืกระบวนการอ ืน่ใดท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความรบัผดิหร อื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ	ซ ึง่สมาช กิไดห้ร อือาจไดร้บัความค ุม้ครองท ั ง้หมดหรอืบางสว่น	หร อืท ีอ่าจนำามาซ ึง่

การเร ยีกรอ้งโดยสมาช กิตอ่สมาคม	และมสี ทิธ ิ เ์ร ยีกใหส้มาช กิตกลง	ประน ปีระนอมยอมความหรอื

จดัการดว้ยประการอ ืน่ใดเพ ือ่ยตุ กิารเร ยีกรอ้งหร อืกระบวนการดงักลา่วในวธิ กีารและเง ือ่นไขท ีผ่ ู ้

จดัการเหน็สมควร

2 	หากสมาช กิไมท่ำาความตกลง	ประน ปีระนอมยอมความ	ยตุ 	ิหร อืปฏบิตั กิารใดๆ	เพ ือ่จดัการกบัการ

เร ยีกรอ้งหร อืคดคีวาม	ตามท ีผ่ ูจ้ดัการสมาคมกำาหนดใหต้อ้งกระทำาตามขอ้	1	ของกฎขอ้น ี ้	จำานวน
เง นิใดๆ	ท ีส่มาช กิไดร้บัการชดใช ้ในท ีส่ดุจากสมาคมเก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งหร อืคดคีวามดงักลา่วจะ

จำากดัไว ้ไมเ่ก นิจำานวนเง นิท ีส่มาช กิควรจะเร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใช ้ไดห้ากไดป้ฏ บิตั ติามท ีผ่ ู ้

จดัการกำาหนด

3 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	เป น็อยา่งอ ืน่	เม ือ่สมาคมไดช้ดใชก้ารเร ยีกรอ้งใหแ้ก่

สมาช กิหร อืแทนสมาช กิไปแลว้	ใหน้ ำาเง นิท ีเ่ร ยีกรอ้งคนืไดท้ ั ง้หมดจากบคุคลภายนอกในกรณ ี

น ั น้ๆ	มาเขา้บญัช รีายรบั	และจา่ยใหแ้กส่มาคม	ในจำานวนท ีเ่ทา่กนักบัท ีส่มาคมไดจ้า่ยไปพรอ้ม

ดอกเบ ี ย้ใดๆ	ของเง นิดงักลา่วท ี ่ไดร้บัชดใชค้ นื	อยา่งไรกต็าม	ม เีง ือ่นไขวา่	โดยเหตทุ ีม่ คีวามเส ยี

หายสว่นแรกเป น็เง ือ่นไขในการเขา้เป น็สมาช กิของสมาคม	หากสมาช กิมสีว่นรว่มในการชดใชก้าร

เร ยีกรอ้ง	ในกรณ เีชน่น ี ้ใหแ้บง่สรรดอกเบ ี ย้ในระหวา่งสมาช กิและสมาคมตามสว่น	โดยพจิารณา

จากเง นิท ีช่ ำาระโดยแตล่ะฝา่ยและวนัท ี ่ไดม้ กีารช ำาระเง นิ

14. การใหป้ระกนั

1 	สมาคมไมม่ภีาระผ กูพนัในการจดัใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนัใดๆ	เก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งท ีก่ระทำาตอ่

สมาช กิ	ไมว่า่ภายใตพ้ฤตกิารณ ์ใดๆ	ท ั ง้ส ิ น้	หากผ ูจ้ดัการจะพ จิารณาจดัใหป้ระกนัหร อืหลกัประ

กนัใดๆ	กรณดีงักลา่วจะตอ้งอย ูภ่ายใตเ้ง ือ่นไขบงัคบักอ่นดงัตอ่ไปน ี ้	:

ก.	 สมาช กิได ้ใหค้ำาสญัญาแกส่มาคมตามเง ือ่นไขท ีผ่ ูจ้ดัการอาจกำาหนด
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ข.	 	สมาช กิไดส้ง่เง นิคา่เส ยีหายสว่นแรกท ีอ่าจเก ีย่วขอ้งกบักรณกีารเร ยีกรอ้งน ั น้	ตลอดจนเบ ี ย้

ประกนัภยั	หร อืเง นิจำานวนอ ืน่ใดท ีค่า้งช ำาระใหแ้กส่มาคมแลว้

ค.	 	สมาคมมสี ทิธ ิ ์ ไดร้บัคา่นายหนา้จากสมาช กิในอตัรารอ้ยละ	1	ของเง นิประกนัหร อืหลกัประกนัท ี ่

สมาคมจะจดัให ้

ไมว่า่ในกรณ ีใดๆ	สมาคมจะไมจ่ดัใหป้ระกนัเป น็เง นิสด

2 	ในกรณ ที ีส่มาคมจดัประกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใหเ้ก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งท ีก่ระทำาตอ่สมาช กิ	จะไม่

เป น็การเส ือ่มเส ยีส ทิธ ติอ่ภาระหนา้ท ีข่องสมาช กิและส ทิธ ขิองสมาคมภายใตก้ฎฉบบัน ี แ้ตอ่ยา่ง

ใด	และจะไม่ใชเ่ป น็การยอมรบัส ทิธ ิ ์ ในการขอรบัการชดใชจ้ากกองทนุของสมาคมส ำาหรบักรณกีาร

เร ยีกรอ้งท ีส่มาคมไดจ้ดัประกนัหร อืหลกัประกนัอยา่งอ ืน่ให ้ไปแลว้
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15. สญู

16. การช ำาระเง นิกอ่นโดยสมาช กิ

เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุพ นิ จิตดัส นิเป น็อยา่งอ ืน่�ใหถ้อืเป น็เง ือ่นไขบงัคบักอ่นวา่ส ทิธ ขิอง

สมาช กิในการไดร้บัชดใชจ้ากกองทนุของสมาคมในความรบัผดิ�คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ (costs or 

expenses)�กต็อ่เม ือ่สมาช กิไดป้ลดเปล ื อ้งภาระหร อืช ำาระเง นิไปกอ่นแลว้

17. ไมม่ คีวามรบัผ ดิจนกวา่สมาช กิไดช้ ำาระเบ ีย้ประกนัภยัแลว้

ทั ง้น ี ้โดยไมเ่ป น็�เป น็�การเส ือ่มส ทิธ ิใดๆ�ท ีร่ะบไุว ้ในสว่นอ ืน่ๆ�ของกฎฉบบัน ี ้�ใหถ้อืเป น็เง ือ่นไข

บงัคบักอ่นวา่สมาช กิจะมสี ทิธ ิ ์ ไดร้บัการชดใชจ้ากกองทนุของสมาคมส ำาหรบัความรบัผดิ�คา่ใชจ้า่ย

ใดๆ�(costs�or�expenses)�ไดก้ต็อ่เม ือ่เบ ี ย้ประกนัภยัและเง นิจำานวนอ ืน่ใด�ซ ึง่สมาช กิถงึกำาหนด

ช ำาระใหแ้กส่มาคมไดร้บัการช ำาระแลว้เตม็จำานวนโดยไมม่ กีารหกักลบลบหน ี ห้ร อืหกัลดใดๆ

18. ดอกเบ ีย้และความเส ยีหายส บืเน ือ่ง

สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ ิ ์ ไดร้บัการชดใชด้อกเบ ี ย้ในคา่ส นิไหมทดแทนท ีต่นเร ยีกรอ้งจากสมาคม�และ

เวน้แต่�คณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิเป น็อยา่งอ ืน่�สมาช กิไมม่ สี ทิธ ิ ์ ไดร้บัการชดใชค้วามเส ยีหาย

ท ีเ่ป น็ผลส บืเน ือ่งมาจากความลา่ชา้หร อืการไมป่ฏ บิตั ิในสว่นของสมาคมในการชดใชเ้ง นิค นืใหแ้ก่

สมาช กิ

19. การหกักลบลบหน ี ้

โดยไมเ่ป น็การเส ือ่มส ทิธ ิ ์ ใดๆ�ท ีร่ะบไุว ้ในสว่นอ ืน่ๆ�ของกฎฉบบัน ี �้สมาคมมสี ทิธ ิ ท์ ีจ่ะทำาการหกั

กลบลบหน ี เ้ง นิจำานวนใดๆ�ท ีส่มาช กิถงึกำาหนดช ำาระใหส้มาคม�กบัเง นิจำานวนใดๆ�ท ีส่มาคมถงึ

กำาหนดตอ้งช ำาระใหแ้กส่มาช กิรายน ั น้

20. ความรบัผ ดิสว่นแรก

ส ทิธ ขิองสมาช กิในการขอรบัการชดใชจ้ากสมาคม�เก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งใดๆ�ตอ้งอย ูภ่ายใตบ้งัคบั

ความรบัผดิสว่นแรกตามท ี ่ไดผ้ ูจ้ดัการอาจตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร�หากเหตกุารณเ์ดยีวท ีก่อ่ให ้

เกดิส ทิธ ิในการเร ยีกรอ้งหลายรายการท ีม่ เีง ือ่นไขความรบัผดิสว่นแรกแตกตา่งกนั�จำานวนรวมทกุ

กฎระเบ ยีบ�2017

� �ภาค�5�ขอ้จำากดัและขอ้ยกเวน้
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การเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จากเหตกุารณด์งักลา่วจะตกอย ูภ่ายใตบ้งัคบัของความรบัผดิสว่นแรกท ีเ่ป น็

จำานวนเง นิสงูสดุท ี ่ใช ้ไดก้บัการเร ยีกรอ้งใดๆ�ท ีอ่ย ู่ในบรรดาการเร ยีกรอ้งเหลา่น ั น้

21 ก. ขอ้จำากดัความรบัผ ดิของสมาคมในกรณ มีลพ ษิจากนำ า้มนั

1 �ความรบัผดิของสมาคมตอ่การเร ยีกรอ้งในกรณ มีลพ ษิจากนำ า้มนัจะจำากดัอย ูเ่พ ยีง�1,000�ลา้น

เหร ยีญสหรฐัฯ�ตอ่หน ึง่อบุตั เิหตหุร อืการเกดิเหต ุ

2 �ขอ้จำากดัความรบัผดิท ี �่1,000�ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�จะใชบ้งัคบัโดยไมต่อ้งคำานงึถงึวา่อบุตั เิหตหุร อื

การเกดิเหตกุารณน์ ั น้จะเก ีย่วขอ้งกบัการร ั ว่ไหลของนำ า้มนัจากเร อืลำาเดยีวหร อืหลายลำา�และใชก้บั

บรรดาการเร ยีกรอ้งท ั ง้หมดของสมาช กิหร อืสมาช กิรว่มเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัในกรณ ี

อบุตั เิหตหุร อืการเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว�ไมว่า่จะเป น็การเร ยีกรอ้งภายใตส้ว่นใดของกฎขอ้ท ี ่�2�

เพ ยีงสว่นเดยีวหร อืมากกวา่หน ึง่สว่น�ท ั ง้น ี ้�หากจำานวนรวมของการเร ยีกรอ้งเก นิกวา่�1,000�ลา้น

เหร ยีญสหรฐัฯ�ความรบัผดิของสมาคมตอ่การเร ยีกรอ้งแตล่ะรายจะเป น็สดัสว่นของเง นิจำานวน�

1,000 ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�กบัการเร ยีกรอ้งน ั น้ตอ่จำานวนรวมทกุการเร ยีกรอ้ง�ถา้และสมาช กิม ี

ประกนัภยัอ ืน่เพ ือ่ค ุม้ครองการเร ยีกรอ้งจากมลพ ษินำ า้มนั�โดยท ีก่ารประกนัภยัอ ืน่น ั น้ม ิไดท้ำาไว ้

เฉพาะเพ ือ่ค ุม้ครองสว่นท ีเ่ก นิกวา่�1,000�ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�ในกรณ เีชน่น ี ข้อ้จำากดัความรบัผดิ

ท ี ่�1,000 ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�จะลดลงดว้ยจำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีร่ะบไุว ้ในการประกนัภยั

อ ืน่ดงักลา่ว�และจะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบัการชดใชเ้ก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งใดๆ�หากการเร ยีก

รอ้งน ั น้ไมเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีร่ะบไุว ้ในการประกนัภยัอ ืน่

3 �ในกรณ เีร อืท ีเ่อาประกนัภยัได ้ใหก้ารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัหร อืใหค้วามชว่ยเหลอือ ืน่ๆ�แกเ่ร อือกีลำาหน ึง่

หลงัการเกดิอบุตั เิหต ุ�การเร ยีกรอ้งของสมาช กิเร ยีกรอ้งเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัในสว่นของ

มลพ ษิจากนำ า้มนัท ีเ่กดิจากการชว่ยเหลอืก ูภ้ยั�การใหค้วามชว่ยเหลอื�หร อือบุตั เิหตดุงักลา่วจะนำา

มารวมไวก้บัความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ�ท ีเ่ก ีย่วกบัมลพ ษิจากนำ า้มนัในอบุตั เิหตรุายเดยีวกนั�

ถา้หากเร อืลำาอ ืน่น ั น้�:

i� �ไดร้บัความค ุม้ครองจากสมาคมส ำาหรบักรณ มีลพ ษิจากนำ า้มนั�หร อื

ii� �ไดร้บัความค ุม้ครองส ำาหรบัภยัตา่งๆ�จากสมาคมอ ืน่ท ีร่ว่มอย ู่ในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั�

(Pooling Agreement)�และกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ่สว่นเก นิกล ุม่�(Group excess 

reinsurance policy)

�ในกรณดีงักลา่วมาน ี ้ ี �้ขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมจะเป น็สดัสว่นของเง นิจำานวน�1,000�ลา้น

เหร ยีญสหรฐัฯ�กบัจำานวนเง นิการเร ยีกรอ้งโดยสมาช กิเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�ตอ่จำานวนเง นิ

รวมของการเร ยีกรอ้งท ั ง้หมด
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21 ข. ขอ้จำากดัความรบัผ ดิของสมาคมในกรณ คีวามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผ ดิ

(OVERSPILL CLAIMS)

โดยไมเ่ป น็การเส ือ่มส ยีส ทิธ ติอ่ขอ้จำากดัความรบัผดิอ ืน่ๆ�ท ี ่ใชบ้งัคบัอย ู�่จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้ง

เพ ือ่การชดใช ้ใดๆ�ในกรณคีวามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ�เวน้แตจ่ะเป น็

กรณตีามกฎขอ้ท ี ่�52

21 ค. ขอ้จำากดัความรบัผ ดิของสมาคมตอ่การชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนส ำาหรบัความชว่ยเหล อืทาง

กฎหมายและการตอ่ส ูค้ด ี

โดยไมเ่ป น็การเส ยีส ทิธ ติอ่ดลุยพ นิ จิการพ จิารณาใหค้วามค ุม้ครองตามท ีก่ลา่วในขอ้�6�ของกฎขอ้

ท ี ่�6�ความรบัผดิรวมของสมาคมตอ่การเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตก้ฎขอ้ท ี ่�6�ขอ้ท ี ่�3�i)�ถงึ�xv)�ไม่

วา่ในกรณ ีใดๆ�จะจำากดัอย ูท่ ีจ่ ำานวน�5�ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�ตอ่แตก่ารเร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืคด ี

ความแตล่ะราย

โดยไมเ่ป น็การเส ยีส ทิธ ติอ่ดลุยพ นิ จิการพ จิารณาใหค้วามค ุม้ครองตามท ีก่ลา่วในขอ้�6�ของกฎขอ้

ท ี ่�6�ความรบัผดิรวมของสมาคมตอ่การเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตก้ฎขอ้ท ี ่�6�ขอ้ท ี ่�3�xvi�จะไมว่า่ใน

กรณ ีใดๆ�จะจำากดัอย ูท่ ี ่�1�ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�ตอ่การเร ยีกรอ้ง�ขอ้พ พิาท�หร อืคดคีวามแตล่ะราย

21 ง. ขอ้จำากดัความรบัผ ดิของสมาคมท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผ ู้ โดยสาร คนเร อื และบคุคลอ ืน่ๆ

1 �ความรบัผดิรวมของสมาคมตอ่การเร ยีกรอ้งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผ ู ้โดยสารจะจำากดัท ีจ่ำานวนเง นิ�2,000�

ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�ตอ่อบุตั เิหตหุร อืการเกดิเหตแุตล่ะคร ั ง้

2 �ความรบัผดิของสมาคมตอ่การเร ยีกรอ้งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผ ู ้โดยสารและคนเร อืจะจำากดัท ีจ่ำานวนเง นิ

รวมไมเ่ก นิ�3,000�ลา้นเหร ยีญสหรฐั�ตอ่อบุตั เิหต ุ�หร อืการเกดิเหตแุตล่ะคร ั ง้

ท ั ง้น ี ้ ้โดยม เีง ือ่นไขวา่

ในกรณ ที ีก่ารเร ยีกรอ้งไดก้ระทำาตอ่สมาคมอ ืน่ๆ�ท ีเ่ขา้รว่มในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั�(Pooling 

Agreement)�จำานวนเง นิรวมของการเร ยีกรอ้งท ั ง้หมดท ีเ่กดิจากอบุตั เิหตหุร อืการเกดิเหตแุตล่ะ

รายในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัความรบัผดิตอ่ผ ู ้โดยสารหร อืคนเร อืจะจำากดัตามจำานวนเง นิท ีร่ะบขุา้งตน้�

และความรบัผดิของแตล่ะสมาคมจะจำากดัตามสดัสว่นของจำานวนเง นิท ีร่ะบขุา้งตน้น ั น้กบัการเร ยีก

รอ้งท ีบ่คุคลดงักลา่วสามารถเร ยีกรอ้งไดจ้ากสมาคมตอ่จำานวนเง นิรวมของการเร ยีกรอ้งท ั ง้หมด

หากวา่เร ยีกรอ้งไดจ้ากสมาคมน ี ห้ร อืสมาคมอ ืน่ๆ
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เพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามวตัถปุระสงคข์องกฎขอ้น ี เ้ทา่น ั น้�ใหค้ำาวา่�“ผ ู ้โดยสาร”�หมายถงึบคุคลซ ึง่ถ กู

ขนสง่บนเร อืภายใตส้ญัญาขนสง่�หร อืผ ูท้ ี ่ไดร้บัความย นิยอมจากผ ูข้นสง่ใหต้ดิตามไปกบัยาน

พาหนะ�หร อืสตัวม์ ชี วีติ�ซ ึง่ถ กูขนสง่ภายใตส้ญัญาขนสง่ของ�และใหค้ำาวา่�“คนเร อื”�หมายถงึบคุคล

อ ืน่ใดท ีอ่ย ูบ่นเร อืซ ึง่ม ิใชผ่ ู ้โดยสาร

21 จ ขอ้จำากดัความรบัผ ดิของสมาคมตอ่ผ ูเ้ชา่เร อื

ในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัโดยหรอืแทนสมาช กิท ีเ่ป น็ผ ูเ้ชา่เร อืท ีม่ ิใชผ่ ูเ้ชา่เร อืเปลา่�

ความรบัผดิของสมาคมตอ่สมาช กิดงักลา่วในกรณกีารเร ยีกรอ้งท ั ง้หมดจะจำากดัท ี �่350�ลา้น

เหร ยีญสหรฐัฯ�ตอ่อบุตั เิหตหุร อืการเกดิเหตแุตล่ะคร ั ง้�ในกรณ ที ีม่ ผี ูเ้ชา่เร อืมากกวา่หน ึง่รายท ี ่

ม ิใชผ่ ูเ้ชา่เร อืเปลา่ไดเ้อาประกนัภยัเร อืลำาเดยีวกนัไวก้บัสมาคมน ี ห้ร อืสมาคมอ ืน่ท ีร่ว่มอย ู่ในขอ้

ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั�(Pooling Agreement)�และกรมธรรมป์ระกนัภยัตอ่สว่นเก นิกล ุม่�(group 

excess reinsurance policy)�จำานวนเง นิชดใชร้วมท ีจ่ะเร ยีกรอ้งได ้�(aggregate recovery) 

ทั ง้หมดท ีผ่ ูเ้ชา่เร อืดงักลา่วท ั ง้หมดเร ยีกรอ้งอนัเน ือ่งมาจากอบุตั เิหตหุร อืการเกดิเหตรุายใดราย

หน ึง่จะไมเ่ก นิกวา่�350�ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�และความรบัผดิของสมาคมน ีต้อ่ผ ูเ้ชา่เร อืแตล่ะรายท ี ่

ไดร้บัความค ุม้ครองโดยสมาคมจะจำากดัตามสดัสว่นของจำานวนเง นิ�350�ลา้นเหร ยีญสหรฐัฯ�กบั

การเร ยีกรอ้งของผ ูเ้ชา่เร อืรายน ั น้ตอ่จำานวนเง นิรวมของการเร ยีกรอ้งท ั ง้หมดท ีส่ามารถเร ยีกรอ้ง

ไดจ้ากสมาคมน ี แ้ละสมาคมอ ืน่ๆ

22. ขอ้จำากดัความรบัผ ดิอ ืน่ๆ ของสมาคม

1� ขอ้จำากดัความรบัผดิท ั ว่ไป

ภายใตบ้งัคบัของกฎฉบบัน ี ้�สมาคมยอมรบัประกนัภยัความรบัผดิของสมาช กิท ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัตามท ี ่ไดร้บัการช ี ข้าด�และกำาหนดในท ีส่ดุโดยกฎหมายซ ึง่รวมถงึกฎหมายตา่งๆ�ท ี ่

เก ีย่วกบัการจำากดัความรบัผดิของเจา้ของเร อื�แต่ไมว่า่ในกรณ ีใดๆ�สมาคมไมต่อ้งรบัผดิในจำานวน

เง นิท ีเ่ก นิกวา่ความรบัผดิตามกฎหมาย�หากเร อืลำาใดเอาประกนัภยัไวก้บัสมาคมโดยไมเ่ตม็ตนักรอ

สทั ง้หมด�(full�gross�tonnage)�สมาช กิรายน ั น้จะมสี ทิธ ิ ข์อรบัการชดใชเ้พ ยีงเทา่ท ีเ่ป น็สดัสว่น

ระหวา่งจำานวนตนักรอสท ีเ่อามาประกนัภยักบัจำานวนเตม็ตนักรอสของเร อืลำาน ั น้

2� ขอ้จำากดัความรบัผดิตอ่บคุคลอ ืน่ๆ�นอกจากเจา้ของเร อื

หากสมาช กิไดน้ ำาเร อืมาประกนัภยัไวก้บัสมาคมโดยท ีส่มาช กิผ ูน้ ั น้ม ิไดจ้ดทะเบ ยีนเป น็เจา้ของ

เร อื�หร อืเป น็ผ ูเ้ชา่เร อืเปลา่�ผ ูจ้ดัการหร อืผ ู ้ใช เ้ร อืลำาน ั น้�หร อืเป น็ผ ูร้บัประกนัภยัเพ ือ่การปกปอ้ง

และชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนส ำาหรบัความเส ีย่งภยัเก ีย่วกบับคุคลตามท ี ่ไดก้ลา่วมาแลว้�ในกรณ ี

เชน่น ี ้�หากผ ูจ้ดัการม ิไดต้กลงเป น็อยา่งอ ืน่เป น็ลายลกัษณอ์กัษร�ความรบัผดิของสมาคมตอ่การ

เร ยีกรอ้งของสมาช กิท ีเ่ก ีย่วกบัเร อืดงักลา่วจะไมเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิท ีส่มาช กิผ ูน้ ั น้ควรจะจำากดั

ความรบัผดิของตนได ้�ถา้หากสมาช กิดงักลา่วเป น็เจา้ของเร อืท ีจ่ดทะเบ ยีนและม ิไดถ้ กูปฏ เิสธ

ส ทิธ ิ ์ ในการจำากดัความรบัผดิ
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23. การประกนัภยัซ ำ า้ซอ้น

1 �เวน้แตค่ณะกรรมการจะว นิ จิฉยัเป น็อยา่งอ ืน่�จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเก ีย่วกบัความรบัผดิ

หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีส่ามารถเร ยีกรอ้งไดภ้ายใตก้ารประกนัภยัรายอ ืน่หร อืท ีค่วรจะเร ยีกรอ้งได �้:

ก.� �นอกเหนอืจากเง ือ่นไขใดๆ�ในการประกนัภยัรายอ ืน่ท ีย่กเวน้หร อืจำากดัความรบัผดิอนัเน ือ่งจากการ

ประกนัภยัซ ำ า้ซอ้น�และ

ข.� �หากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัม ิไดเ้ขา้เป น็สมาช กิของสมาคมโดยไดร้บัความค ุม้ครองภยัท ีร่ะบไุว ้ในกฎ

ฉบบัน ี ้

2 �ไมว่า่ในกรณ ีใดๆ�สมาคมไมต่อ้งรบัผดิในขดีปลอดความรบัผดิ�(franchise)�ความรบัผดิสว่นแรก�

หร อืการหกัลดใดๆ�ในทำานองเดยีวกนัท ีส่มาช กิตอ้งรบัภาระไวเ้องภายใตก้ารประกนัภยัรายอ ืน่

24. ขอ้ยกเวน้กรณ จีำานวนเง นิท ี ่ ีเ่อาประกนัภยัไดภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร อื

เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็อยา่งอ ืน่�หร อืคณะกรรมการจะว นิ จิฉยัเป น็

อยา่งอ ืน่�สมาคมไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ�ตอ่ความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยั�ซ ึง่�:

1 �สมาช กิควรจะไดร้บัการประกนัภยั�หากในวนัท ีเ่กดิเหตกุารณอ์นัน ำามาซ ึง่ความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ย

ดงักลา่ว�เร อืท ีเ่อาประกนัภยัไดร้บัการประกนัภยัไวเ้ตม็ม ลูคา่ภายใตก้รมธรรรมป์ระกนัภยัตวัเร อื�

บนเง ือ่นไขท ี ่ไมแ่คบไปกวา่เง ือ่นไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลของลอยดส์�ซ ึง่แนบดว้ยขอ้

กำาหนดของสถาบนัวา่ดว้ยการประกนัภยัตวัเร อืแบบกำาหนดเวลา�1/10/83 (Institute Time 

Clauses�(Hulls) 1/10/83)

2 �ไมอ่าจเร ยีกรอ้งขอรบัการชดใชต้ามกรมธรรม ์ไดด้ว้ยเหตผุลเร ือ่งขดีปลอดความรบัผดิ�(franchise)�

ความรบัผดิสว่นแรก�หร อืการหกัลดในทำานองเดยีวกนัท ีก่ำาหนดไว ้ในกรมธรรมด์งักลา่ว

คำาวา่�“ประกนัภยัเตม็ม ลูคา่”�ในขอ้�1�ของกฎขอ้น ี ห้มายถงึ�การเอาประกนัภยัตามม ลูคา่เอา

ประกนัภยัท ีค่ณะกรรมการมดีลุยพ นิ จิเหน็วา่เป น็ม ลูคา่เตม็ตามราคาตลาดของเร อืท ีเ่อาประกนั

ภยัน ั น้โดยมติอ้งคำานงึวา่เร อืดงักลา่วจะถ กูนำาไปใช ้ในการเชา่หร อืในกจิการอ ืน่ใด

25. การยกเวน้ความรบัผ ดิกรณภียัสงคราม ภยัจากสารเคม ชี วีภาพ และไวรสัคอมพ วิเตอร ์

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งใดๆ�ตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใช ้ในความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ�ไมว่า่

สาเหตทุ ีร่ว่มกอ่ใหเ้กดิความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะมาจากความละเลยของสมาช กิหร อื

ล กูจา้งหร อืตวัแทนของสมาช กิหร อืไมก่ต็าม�ถา้หากเหตกุารณอ์นัเป น็ท ีม่าของความรบัผดิหร อืคา่

ใชจ้า่ยน ั น้ม สีาเหตดุงัตอ่ไปน ี ้
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1 �สงคราม�สงครามกลางเม อืง�การปฏวิตั ิ�การกบฎ�การจลาจล�หร อืความว ุน่วายท ีเ่กดิข ึ น้ตามมา�

หร อืการกระทำาอนัเป น็ปฏปิกัษ ์โดยหร อืตอ่อำานาจฝา่ยปรปกัษ ์�หร อืโดยการกระทำาใดๆ�อนัเป น็การ

กอ่การรา้ย

2 �การจบั�การยดึ�การจบักมุ�การหนว่งเหน ีย่ว�การกกั�(ยกเวน้�การฉอ้โกงหร อื�โจรสลดั)�และผลส บื

เน ือ่งจากเหตหุร อืความพยายามในการกอ่เหตดุงักลา่ว

3 �กบัระเบดิ�ตอรป์ ิโด�ระเบดิ�จรวด�กระสนุป นืใหญ่�หร อืาวธุสงครามในลกัษณะเดยีวกนั�(ยกเวน้วา่

ความรบัผดิหร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้ม สีาเหตมุาจากการขนสง่อาวธุดงักลา่วไมว่า่จะมาบนเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัหร อืไมก่ต็าม)�แตท่ ั ง้น ี ้�ขอ้ยกเวน้ขอ้น ี จ้ะไม่ใชบ้งัคบักบักรณกีารใชอ้าวธุดงักลา่วตาม

คำาส ั ง่ของรฐับาล�หร อืผา่นทางการปฏบิตั ติามคำาช ี แ้นะเป น็ลายลกัษณอ์กัษรของผ ูจ้ดัการหร อื

คณะกรรมการเพ ือ่หลกีเล ีย่งหร อืบรรเทาความรบัผดิ�ตน้ทนุ�หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีม่ เิชน่น ั น้แลว้จะตก

อย ูภ่ายใตค้วามค ุม้ครองท ีส่มาคมจดัให ้

4 �อาวธุเคม �ีอาวธุช วีภาพ�อาวธุเคม ชี วีภาพ�หร อือาวธุแมเ่หลก็ไฟฟา้

5 �การใชห้ร อืปฏบิตั กิารเคร ือ่งคอมพ วิเตอร ์�ระบบคอมพวิเตอร ์�โปรแกรมคอมพวิเตอร ์�รหสัท ีจ่งใจ

ทำาใหเ้ส ยีหาย�ไวรสัคอมพ วิเตอร ์�หร อืกระบวนการหร อืระบบอเิลทครอนคิอ ืน่ใด�เพ ือ่สรง้ความเส ยี

หาย

ทั ง้น ี ้�ม เีง ือ่นไขวา่

i� �คณะกรรมการอาจม มีต ิใหค้วามค ุม้ครองพ เิศษแกส่มาช กิส ำาหรบัภยัใดๆ�หร อืท ั ง้หมดท ี ่

ระบใุนกฎขอ้ท ี �่2�โดยไมต่อ้งคำานงึวา่ความรบัผดิ�ตน้ทนุหร อืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ�ดงักลา่วจะถ กู

ยกเวน้โดยกฎขอ้น ี ้�และความค ุม้ครองพ เิศษน ั น้ควรถ กูจำากดัอย ูท่ ีจ่ ำานวนเง นิอยา่งใดอยา่ง

หน ึง่�และตอ้งอย ูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขท ีค่ณะกรรมการจะกำาหนดเป น็

คราวๆ�ไป

ii� �ยกเวน้ในกฎขอ้ท ี ่�25�จะไมน่ ำาไปใชก้บัหน ีส้ นิคา่ใชจ้า่ย�และคา่ใชจ้า่ยของสมาช กิดงักลา่ว

เทา่น ั น้�เม ือ่พวกเขาจะออกจากโรงพยาบาลโดยสมาคมในนามของสมาช กิตามความตอ้งการ

ภายใตก้ารรบัประกนั,�การดำาเน นิการ�หร อืหนงัส อืรบัรองท ีอ่อกโดยสโมสรใหส้อดคลอ้งกบั�

หร อืตามกฎหมายอ ืน่ๆ�กฎระเบ ยีบหรอือนสุญัญาระหวา่งประเทศท ีเ่ขา้มาม ผีลบงัคบัใช ้ใน

ชว่งป กีรมธรรมป์จัจบุนั�ในกรณ ที ีก่ารรบัประกนัใดๆ�ดงักลา่วดำาเน นิการหร อืใบรบัรองให ้

บร กิารโดยสโมสร�ในนามของเจา้ของเป น็ผ ูค้ ้ ำาประกนั�หร อืหากวา่เจา้ของไดต้กลงวา่:

ก.�� �การช ำาระเง นิใดๆ�โดยทางสโมสรภายใตก้ารรบัประกนัใดๆ�การดำาเน นิการ�หร อื�ตามใบรบัรอง
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ดงักลา่วขา้งตน้ในการปลดของหน ีส้ นิกลา่ววา่�คา่ใชจ้า่ยและคา่ใชจ้า่ยท ีจ่ะตอ้งม ขีอบเขต

ของจำานวนเง นิท ีก่ ูค้ นืใด�ๆ�ภายใตน้โยบายอ ืน่�ๆ�ของการประกนัหร อืท ีข่ยายออกไปถงึการ

ค ุม้ครองท ี ่ให ้ไว ้โดยสมาคมท ีเ่ป น็�ตามวธิ กีารก ูย้ มืเง นิ;�และ

ข.� �จะไดร้บัมอบหมายใหส้โมสร�ถงึขอบเขตและในหลกัการท ีผ่ ูบ้ร หิารจะพ จิารณาตรวจสอบ

ของพวกเขา�ซ ึง่จะปฏบิตั ติามส ทิธ ขิองเจา้ของท ีอ่ย ูภ่ายใตก้ารประกนัภยัอ ืน่ใดดงักลา่ว�

และ�ตอ่บคุคลท ีส่ามผ ู ้ใดกต็าม�และ

ค.�� �ยกเวน้ในกรณ ที ีผ่ ูจ้ดัการจะดำาเน นิการเป น็อยา่งอ ืน่�เจา้ของจะตอ้งชดใชค้า่เส ยีหายแก่

สโมสรตามขอบเขตของการช ำาระเง นิภายใตก้ารรบัประกนัภยัใดกต็าม�ท ีด่ำาเน นิการอย ู่�หร อื

ตามใบรบัรองการอา้งถงึขา้งตน้�ในการปฏบิตั ขิองหน ีส้ นิกลา่ววา่�คา่ใชจ้า่ยและคา่ใชจ้า่ย

จะถ กูก ูค้ นืภายใตม้าตรฐานนโยบาย�P&I War Risk�ของการประกนัภยั�หากเจา้ของได ้

ปฏบิตั ติามขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขดงักลา่วท ั ง้หมด�ซ ึง่อย ูภ่ายใตเ้ร อืท ีจ่ะถอืวา่เป น็ไดร้บั

การประกนัภยั�โดยไมต่อ้งนำาไปหกัลดเพ ือ่ตามม ลูคา่เตม็

26. การยกเวน้ความรบัผ ดิส ำาหรบัภยัน วิเคล ยีร ์ในบางกรณ ี

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่การชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใดๆ�ในความรบัผดิ�ตน้ทนุหร อืคา่

ใชจ้า่ยตา่งๆ�(โดยไมค่ำานงึวา่สาเหตรุว่มของการเกดิความรบัผดิ�ตน้ทนุ�หร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะมา

จากการละเลย�ในสว่นของเจา้ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�หร อืพนกังานหรอืตวัแทนของตน)�ในกรณ ที ี ่

ความสญูเส ยีหร อืความเส ยีหาย�การบาดเจบ็�ความเจบ็ปว่ย�หร อืมรณกรรม�หร อือบุตั เิหตอุ ืน่อนั

เป น็ท ีม่าของความรบัผดิ�ตน้ทนุ�หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วมสีาเหตหุรอืเกดิข ึ น้โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก�:

ก.� �การแผร่งัส ที ีแ่ตกตวัเป น็ไอออนจากหรอืการปนเป ื อ้นกมัมนัตภาพรงัส จีากเช ื อ้เพลงิน วิเคลยีร ์ ใดๆ�

หร อืจากกากน วิเคลยีร ์ ใดๆ�หร อืจากการเผา่ไหมข้องเช ื อ้เพลงิน วิเคลยีร ์

ข.� �ลกัษณะของการม กีมัมนัตภาพรงัส ี�ม พี ษิ�ม แีรงระเบดิ�หร อืม อีนัตรายอยา่อ ืน่�หร อืม กีารปน

เป ื อ้นของโรงงานน วิเคลยีรเ์คร ือ่งปฏกิรณ ์�หร อืสว่นประกอบหรอืสว่นเสร มิน วิเคลยีรอ์ ืน่ๆ

ค.� �อาวธุ�หรอือปุกรณ์ใดๆ�ท ี ่ใชก้รรมวธิกีารแตกตวั�และ/หรอืการรวมตวัของอะตอมหรอืนวิเคลยีร �์หรอื

ปฏกิรยิาอ ืน่ท ีค่ลา้ยกนั�หรอืใชก้ำาลงั�หรอืสสารท ีม่ กีมัมนัตภาพรงัส �ี(radioactive force or matter)

ง.� �ลกัษณะของการม กีมัมนัตภาพรงัส ี�ม พี ษิ�ม แีรงระเบดิ�หร อืม อีนัตรายอยา่งอ ืน่หร อืม กีารปน

เป ื อ้นของวตัถทุ ีม่ กีมัมนัตภาพรงัส ี

นอกเหนอืจากความรบัผดิ�ตน้ทนุ�และคา่ใชจ้า่ย�ท ีเ่กดิข ึ น้จากการขนสง่�“วตัถทุ ีย่กเวน้”�(ตามคำา
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น ยิามท ีก่ำาหนดไว ้ในพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยโรงงานตดิต ั ง้น วิเคลยีร ์�ค.ศ.�1965 (Nuclear 

Installations Act 1965)�แหง่สหราชอาณาจกัร�หร อืกฎระเบ ยีบใดๆ�ท ีอ่อกภายใตก้ฎหมายดงั

กลา่ว)�ในฐานะเป น็ส นิคา้บนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

27. ขอ้ยกเวน้เบด็เตลด็

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งใดๆ�ตอ่สมาคมเพ ือ่การชดใช ้ในกรณดีงัตอ่ไปน ี ้�:

1 การสญูเส ยี�หร อืความเส ยีหายตอ่เร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อืสว่นใดๆ�ของเร อืดงักลา่ว

2 �การสญูเส ยี�หร อืความเส ยีหายตอ่อปุกรณ ์ใดๆ�บนเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�หร อืตอ่ต ูส้ นิคา้�อปุกรณ ์

รดัตรงึ�พสัด ุ�หร อืเช ื อ้เพลงิบนเร อื�เฉพาะเทา่ท ีส่ ิง่ตา่งๆ�เหลา่น ั น้เป น็กรรมส ทิธ ิ ข์องหร อืเชา่มา

โดยสมาช กิ�หร อืบร ษิทัใดๆ�ท ีเ่ก ีย่วขอ้งหร อือย ูภ่ายใตก้ารบร หิารจดัการเดยีวกนักบัสมาช กิ

3 �คา่ซอ่มเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�หร อืคา่ธรรมเน ยีมหร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ�ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

4 �การสญูเส ยีคา่ระวางหร อืคา่เชา่เร อื�หร อืสว่นใดสว่นหน ึง่�เวน้แตก่ารสญูเส ยีน ั น้จะเป น็สว่นหน ึง่

ของการเร ยีกรอ้งท ีส่มาช กิเร ยีกรอ้งได ้ในกรณคีวามสญูเส ยีของส นิคา้หร อืรวมอย ู่ในการชดใชก้าร

เรยีกรอ้งดงักลา่ว�ซ ึง่ในประการหลงัน ีจ้ะตอ้งมกีารตกลงเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากผ ูจ้ดัการเส ยีกอ่น

5 �คา่ก ูเ้ร อืท ีเ่อาประกนัภยัหร อืการใหบ้ร กิารในลกัษณะของการชว่ยเหลอืก ูภ้ยัท ีจ่ดัใหแ้กเ่ร อืท ีเ่อา

ประกนัภยั�ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย�(costs and expenses)�ใดๆ�ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

6 �ความสญูเส ยีท ีเ่กดิข ึ น้จากการยกเลกิการเชา่เร อื�หร อืปฏบิตั กิารอ ืน่ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

7 �ความสญูเส ยีท ีเ่กดิข ึ น้จากหน ี ท้ ี ่ไมส่ามารถเร ยีกคนืได �้หร อืความม หีน ีส้ นิลน้พน้ตวัของบคุคล

ใดๆ�รวมทั ง้ความม หีน ีส้ นิลน้พน้ตวัของตวัแทน

8 �การเร ยีกรอ้งเก ีย่วกบัคา่เส ยีเวลา�(Demurrage)�หร อืการถ กูกกั�ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�เวน้แต่�คา่

เส ยีเวลา�หร อืการถ กูกกัเร อืดงักลา่วจะประกอบเป น็สว่นหน ึง่ของคา่เส ยีหายท ี ่ไดร้บัความค ุม้ครอง

โดยประการอ ืน่จากการท ีเ่ร อืเขา้เป น็สมาช กิของสมาคม�แต่ไมว่า่ในกรณ ีใดๆ�สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ ิ ์

เร ยีกรอ้งขอรบัการชดใชจ้ำานวนเง นิท ีเ่ก นิกวา่ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยท ีแ่ทจ้รงิในการบร หิารจดัการเร อื

ท ั ง้น ี ้โดยม เีง ือ่นไขวา่
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ขอ้ยกเวน้ความรบัผดิดงัท ีก่ลา่วมาขา้งตน้จะไมข่ดัขวางการเร ยีกรอ้งขอรบัการชดใชค้า่ส นิไหม

ทดแทนภายใตส้ว่นตา่งๆ�ของกฎขอ้ท ี ่�2�ดงัน ี ้�:

สว่นท ี ่�4 :�คา่ใชจ้า่ยกรณกีารเบ ีย่งเสน้ทาง�

สว่นท ี ่�6 :�ความรบัผดิในกรณกีารชว่ยเหลอืผ ูป้ระสบภยั�

สว่นท ี ่�10 :�การลากจงู�

สว่นท ี ่�11 :�ความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตข้อ้ตกลงการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนและสญัญา�

สว่นท ี ่�15�:�สว่นเฉล ีย่ความเส ยีหายทั ว่ไปท ี ่ไมส่ามารถเร ยีกรอ้งได ้�

สว่นท ี ่�16 :�สว่นของความเส ยีหายทั ว่ไปท ีต่กอย ูก่บัเร อื�

สว่นท ี ่�18 :�คา่ทดแทนพ เิศษใหแ้กผ่ ูช้ว่ยเหลอืก ูภ้ยั�

สว่นท ี ่�21 :�ความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้จากคำาช ี แ้นะของผ ูจ้ดัการ�

สว่นท ี ่�22 :�คา่ใชจ้า่ยจากการเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายและปฏบิตั กิารและคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย�

(Sue and labour and legal costs)

28. การยกเวน้ความรบัผ ดิในกรณ เีร อืท ีป่ฏ บิตั กิารชว่ยเหล อืก ูภ้ยั เร อืขดุเจาะ เคร ือ่งขดุลอก และ

ปฏ บิตั กิารโดยผ ูเ้ช ีย่วชาญ

เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรใหค้วามค ุม้ครองพ เิศษ�ตามความในกฎขอ้ท ี �่3 และ�

4�จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใช ้ใดๆ�เก ีย่วกบัความรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยของ

สมาช กิในกรณดีงัตอ่ไปน ี ้�:

1 �เร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัซ ึง่เป น็การกอบก ู ้�ดงึ�หร อืเร อือ ืน่ๆ�ท ี ่ใช ห้ร อืม ีไวเ้พ ือ่ใชส้ ำาหรบัการดำาเน นิ

การกอบก ู ้�(รวมถงึการกำาจดัซาก)�เม ือ่ม กีารเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้เป น็ผลมาจากหรอืในระหวา่งการ

ดำาเน นิการกอบก ูก้ารดำาเน นิงานกอบก ู ้ใด�ๆ�หร อืความพยายามอ ืน่นอกเหนอืจากการดำาเน นิงาน

กอบก ูท้ ีด่ำาเน นิการโดย�เร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยั�เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการชว่ยเหลอื�หร อืความพยายาม

ท ีจ่ะชว่ยช วีติในทะเล

2 �เร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ีเ่ป น็เร อืหร อืเร อืทอ้งแบนส ำาหรบัการขดุเจาะหร อืเร อืหร อืเร อืทอ้งแบนอ ืน่ใด

ท ีถ่ กูใช ้ในปฏบิตั กิารขดุเจาะหร อืการผลติท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการส ำารวจหร อืการผลตินำ า้มนัหร อืกา๊ซ�

รวมทั ง้ท ีพ่กั�ซ ึง่จอดท ิง้สมอ�หร อืประจำาท ีพ่ ื น้ท ีท่ ำางานในฐานะท ีเ่ป น็สว่นส ำาคญัในการปฏบิตั ิ

การดงักลา่ว�ท ั ง้น ี ้�เพ ยีงเทา่ท ีค่วามรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิข ึ น้จากหร อืในระหวา่งปฏบิตั ิ

การขดุเจาะหร อืการผลติ ้

ก.� �เร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัจะถอืวา่ไดร้บัการดำาเน นิการดำาเน นิการผลติถา้�(อน ึง่)�เป น็เร อืบรรทกุน ้ ำามนั

จดัเกบ็หร อืเร อือ ืน่�ๆ�ท ีม่ สีว่นรว่มในการจดัเกบ็น ้ ำามนัและอยา่งใดอยา่งหน ึง่

i)�� น ้ ำามนัจะถ กูโอนโดยตรงจากการผลติท ีด่ เีพ ือ่การจดัเกบ็เร อื;�หร อื
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ii)�� �การจดัเกบ็เร อืม นี ้ ำามนัและอปุกรณแ์ยกกา๊ซบนเร อืและกา๊ซจะถ กูแยกออกจากน ้ ำามนัในขณะท ี ่

เร อืจดัเกบ็อ ืน่�ๆ�ท ีน่อกเหนอืจากการระบายอากาศธรรมชาต �ิและ

ข.� �ในสว่นของเร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัใด�ๆ�ท ี ่ใช ้ในการดำาเน นิการผลติท ีเ่ช ือ่มตอ่กบัน ้ ำามนั�หร อื�การผลติ

กา๊ซขอ้ยกเวน้จะนำามาใชบ้งัคบั:

i� �นบัจากเวลาท ีเ่ก ีย่วขอ้งไมว่า่จะโดยตรงหร อืโดยออ้มท ี ่ไดร้บัการจดัต ั ง้ข ึ น้�ระหวา่งเร อืและ

บอ่ท ี ่ไดป้ระกนัภยั�และจนถงึเวลาดงักลา่ววา่เร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัไดร้บัการตดัการเช ือ่มตอ่

จากบอ่�ซ งึเป น็สว่นหน ึง่ของข ั น้ตอนการวางแผนท ีจ่ะออกจากเวบ็ไซตเ์พ ือ่วตัถปุระสงค์�ใน

การเดนิเร อืไปยงัฝ ั ง่หร อืสถานท ีผ่ลติอ ืน่�หร อื

ii� �การท ีเ่ร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัม ิไดเ้จตนา�เชน่เดยีวกบัการเจตนาเพ ือ่การตอบสนองฉกุเฉนิ�ให ้

ตดัการเช ือ่มตอ่จากบอ่;�หร อื

iii� �การท ีเ่ร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยัยงัคงเช ือ่มตอ่กบับอ่�แตก่ารผลติจะป ดิลงหร อืไมว่า่จะม กีารตอบ

สนองฉกุเฉนิหร อืไม่

3 �ปฏบิตั กิารโดยผ ูเ้ช ีย่วชาญ�ซ ึง่รวมถงึ�แต่ไมจ่ำากดัเพ ยีงงานขดุลอก�งานระเบดิ�งานตอกเสาเขม็�

การกระต ุน้บอ่น ำ า้มนัเพ ือ่เพ ิม่ผลผลติ�งานวางสายหรอืทอ่�งานกอ่สรา้ง�งานตดิต ั ง้หร อืงานบำารงุ

รกัษา�การใชแ้ทง่ส ุม่ตวัอยา่ง�งานถมตะกอนดนิ�การฝ กึรบัสถานการณน์ ำ า้มนัร ั ว่อยา่งม อือาช พี�

(แต่ไมร่วมการผจญเพลงิ)�เพ ยีงเทา่ท ีค่วามรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป น็ผลส บืเน ือ่งมาจาก�:

ก.� �การเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายโดยบคุคลใดๆ�ซ ึง่งานท ี ่ไดก้ระทำาเป น็ไปเพ ือ่ประโยชนข์องตนหรอืโดย

บคุคลภายนอกอ ืน่�(ไมว่า่จะเก ีย่วขอ้งกบับคุคลฝา่ยใดซ ึง่งานท ี ่ไดก้ระทำาเป น็ไปเพ ือ่ประโยชนข์อง

ผ ูน้ ั น้หร อืไมก่ต็าม)�ท ีเ่ก ีย่วกบัลกัษณะความเช ีย่วชาญพ เิศษของปฏบิตั กิารดงักลา่ว�หร อื

ข.� �การท ีส่มาช กิไมล่งม อืปฏบิตั กิารโดยผ ูเ้ช ีย่วชาญดงักลา่ว�หร อืไมม่คีวามพรอ้มเพ ือ่ปฏบิตั กิาร

ตามวตัถปุระสงค�์หร อืคณุภาพของงาน�ผลติภณัฑ ์�หร อืบร กิารของสมาช กิ�รวมไปถงึความบกพรอ่ง

ในงาน�ผลติภณัฑห์ร อืบร กิารของสมาช กิดว้ย�หร อื

ค.� การสญูเส ยี�หร อืความเส ยีหายใดๆ�ตอ่งานตามสญัญา

โดยมเีง ือ่นไขวา่ขอ้ยกเวน้น ีจ้ะไมบ่งัคบัแกค่วามรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิกบัสมาชกิในกรณดีงัตอ่ไปน ี ้

i� �การสญูเส ยีช วีติ�การบาดเจบ็�หร อืความเจบ็ปว่ยของล กูเร อื�หร อืบคุคลากรอ ืน่ใดบนเร อืท ี ่

เอาประกนัภยั�และ

ii� �การเคล ือ่นยา้ยซากของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�และ
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iii� �มลพ ษินำ า้มนัท ีป่ลอ่ยออกมาจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

แตท่ ั ง้น ี ้�เพ ยีงเทา่ท ีค่วามรบัผดิและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว�ไดร้บัความค ุม้ครองโดยประการอ ืน่จาก

สมาคมตามกฎฉบบัน ี ้

4 �กจิกรรมของนกัประดานำ า้อาช พีหร อืทางการพาณ ชิย ์�ในกรณ ที ีส่มาช กิตอ้งรบัผดิชอบตอ่กจิกรรม

ดงักลา่วท ีน่อกเหนอืจาก

i� �กจิกรรมท ีเ่กดิจากปฏบิตั กิารชว่ยเหลอืก ูภ้ยัท ีก่ระทำาโดยเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�โดยนกัประ

ดานำ า้เป น็สว่นหน ึง่ของล กูเร อืของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัลำาน ั น้�(หร อืท ีอ่ย ู่ในถงัประดานำ า้�

หร อือปุกรณอ์ ืน่ท ีค่ลา้ยกนัหร อื�ยานท ีป่ฏ บิตังิานจากเร อืท ีเ่อาประกนัภยั)�และโดยท ี ่

สมาช กิตอ้งรบัผดิชอบตอ่กจิกรรมของนกัประดานำ า้เหลา่น ั น้

ii� �กจิกรรมประดานำ า้เพ ือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจ

iii� �กจิกรรมเก ีย่วเน ือ่งกบัการประดานำ า้ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการตรวจ�การซอ่มแซม�หร อืการบำารงุ

รกัษาเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�หร อืเก ีย่วขอ้งกบัความเส ยีหายท ีเ่กดิกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

5 �การเผาไหมข้องเส ยี�หร อืการกำาจดัท ิง้�ท ีก่ระทำาโดยเร อืท ีเ่อาประกนัภยั�(นอกจากปฏบิตั กิารท ี ่

เก ีย่วเน ือ่งกบักจิกรรมทางการพาณ ชิยอ์ ืน่ๆ)

6 การปฏบิตั กิารของเร อืดำาน ำ า้�เร อืดำาน ำ า้ขนาดเลก็�หร อืระฆงัประดานำ า้

7 �เร อืท ีเ่อาประกนัภยัเป น็เร อืประเภทขนส นิคา้หนกัก ึง่จมตวัไดห้ร อืเป น็เร อือ ืน่ท ีอ่อกแบบเพ ือ่การ

ขนส นิคา้หนกัโดยเฉพาะซ ึง่การเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายเกดิข ึ น้จากการสญูหายหรอืการเส ยีหายหรอื

การก ูซ้ากของส นิคา้�เวน้แตส่ นิคา้ถ กูขนภายใตส้ญัญาท ีม่ เีง ือ่นไขท ีเ่ร ยีกวา่�“Unamended�

Heavycon”�หร อืสญัญาอ ืน่ท ี ่ไดร้บัอนมุตั จิากผ ูจ้ดัการสมาคมเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

29. ความรบัผ ดิท ีถ่ กูยกเวน้ในกรณ บีคุคลากรท ี ่ไมเ่ก ีย่วกบัการเด นิเร อื

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งใดๆ�ตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนเก ีย่วกบัความรบัผดิ

หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ�ท ีเ่กดิข ึ น้ในกรณดีงัตอ่ไปน ี ้

1 �บคุคลากร�นอกเหนอืจากคนเร อื�บนเร อืท ีเ่อาประกนัภยัโดยใชเ้ป น็เร อืท ีพ่กัโดยบคุคลอ ืน่ท ีม่ ิใช ่

สมาช กิเป น็ผ ูว้า่จา้งบคุคลากรน ั น้�โดยท ี ่ไมม่ กีารจดัสรรภยัตามสญัญาระหวา่งสมาช กิกบั

นายจา้งของบคุคลากรดงักลา่วท ีผ่ ูจ้ดัการไดต้กลงย นิยอมเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

2 �แขกของโรงแรมและภตัตาคาร�ตลอดจนผ ูม้าเย อืนอ ืน่ๆ�และล กูเร อืฝา่ยจดัอาหารของเร อืท ีเ่อา



75

 
ขอ้จำ�กดัและขอ้ยกเวน้

� ภาค�5

ประกนัภยั�ในขณะท ีเ่ร อืดงักลา่วจอดอย ู่ในลกัษณะท ีม่ ิใชเ่ป น็การช ั ว่คราวและเป ดิใหบ้ร กิารแก่

สาธารณะในฐานะโรงแรม�ภตัตาคาร�บาร ์�หร อืสถานมหรสพอ ืน่

30. ความรบัผ ดิท ีถ่ กูยกเวน้ หากเป น็ผลมาจากการจงใจประพฤต มิ ชิอบ

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใดๆ�หากความเส ยีหายเกดิจาก

การจงใจประพฤตมิ ชิอบของฝา่ยสมาช กิ�(กลา่วคอื�เป น็การกระทำาโดยต ั ง้ใจ�หร อืการจงใจละเวน้

การกระทำาของสมาช กิโดยร ูอ้ย ูว่า่การกระทำาหร อืการละเวน้การกระทำาดงักลา่วอาจสง่ผลใหเ้กดิการ

บาดเจบ็�หร อืความสญูเส ยีหร อืเป น็การกระทำาหร อืการละเวน้การกระทำาในทางท ีจ่ะปลอ่ยใหเ้กดิ

การเพ กิเฉยละเลยตอ่ผลท ีอ่าจเกดิตามมา

31. ความรบัผ ดิท ีถ่ กูยกเวน้ หากการเผช ญิภยัเป น็ส ิง่ผ ดิกฎหมาย อนัตรายหร อืไมเ่หมาะสม

จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใดๆ�หากความเส ยีหายเกดิ

จากหรอืเป น็ผลส บืเน ือ่งมาจากการท ีเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัขนสง่ส นิคา้ผดิกฎหมาย�ทำาการป ดิลอ้ม

หร อืถ กูน ำามาใช ้ในการคา้ท ีผ่ ดิกฎหมาย�หร อืทำาการประมงท ีผ่ ดิกฎหมาย�หร อืหากคณะกรรมการ

ไดพ้ จิารณาจากพฤตกิารณแ์ลว้เหน็วา่การขนสง่�การทำาการคา้�การเดนิทาง�หร อืกจิกรรมอ ืน่ใดบน

เร อืท ีเ่อาประกนัภยั�หร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัเป น็การไมร่อบคอบ�ไมป่ลอดภยั�หร อื

เป น็การเส ีย่งจนเก นิไป�หร อืไมเ่หมาะสม

32. ความรบัผ ดิท ีถ่ กูยกเวน้ หากไมส่ามารถก ูค้ นืไดจ้ากการประกนัภยัตอ่ อนัเป น็ผลมาจากการลงโทษ 

การส ั ง่หา้มหร อืขอ้จำากดั ภายใตม้าตรการลงโทษของสหประชาขาต ิ กฎหมาย หร อืกฏขอ้บงัคบัของ

สหพนัธย์โุรป สหราชอาณาจกัร หร อืสหรฐัอเมร กิา

33. การจดัช ั น้เร อืและการรบัรองตามท ีก่ฎหมายกำาหนด

เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็อยา่งอ ืน่�ใหเ้ง ือ่นไขการประกนัภยัดงัตอ่ไปน ี ้ใช ้

บงัคบัแกเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัทกุลำา

1 �ตลอดระยะเวลาของการเป น็สมาช กิของสมาคม�เร อืท ีเ่อาประกนัภยัจะตอ้งไดร้บัการจดัช ั น้โดย

สมาคมจดัช ั น้เร อืท ีผ่ ูจ้ดัการเหน็ชอบ

2 �สมาช กิท ีเ่ก ีย่วขอ้งตอ้งแจง้ใหส้มาคมจดัช ั น้เร อื�หร อืผ ูส้ ำารวจของสมาคมดงักลา่วทราบโดยพลนั

ถงึเหตกุารณห์ร อืสภาวะใดๆ�ท ี ่ไดก้อ่ใหเ้กดิ�หร อือาจจะกอ่ใหเ้กดิความเส ยีหายท ีส่มาคมจดัช ั น้

เร อือาจใหค้ำาแนะนำาเร ือ่งการซอ่มแซมหรอืการจดัการอ ืน่ใด�ท ีส่มาช กิจะตอ้งดำาเน นิการ
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3 �สมาช กิจะตอ้งปฏบิตั ติามกฎ�คำาแนะนำา�และขอ้กำาหนดทกุอยา่งของสมาคมจดัช ั น้เร อืเก ีย่วกบัเร อื

ท ีเ่อาประกนัภยัภายในระยะเวลาท ีส่มาคมดงักลา่วกำาหนด

4 �สมาช กิตอ้งแจง้ใหผ้ ูจ้ดัการทราบทนัท ี�ถา้หากในเวลาใดๆ�ระหวา่งการเป น็สมาช กิของสมาคมได ้

เกดิการเปล ีย่นแปลงสมาคมผ ูจ้ดัช ั น้เร อืท ีท่ ำาการจดัช ั น้เร อืลำาน ั น้�และตอ้งแจง้ผ ูจ้ดัการใหท้ราบ

ถงึบรรดาขอ้แนะนำา�ขอ้กำาหนดหรอืขอ้จำากดัตา่งๆ�ท ีก่ำาหนดโดยสมาคมจดัช ั น้เร อืใดๆ�ท ีเ่ก ีย่วกบั

เร อืลำาน ั น้และยงัคา้งการดำาเน นิการอย ู่ในวนัท ีม่ กีารเปล ีย่นแปลง

5 �สมาช กิใหอ้ำานาจผ ูจ้ดัการตรวจด เูอกสารใด�และเร ยีกรบัขอ้ม ลูเก ีย่วกบัการดำารงสถานะช ั น้เร อื

ของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ีอ่ย ู่ในความครอบครองของสมาคมจดัช ั น้เร อืใดๆ�ท ีเ่ร อืดงักลา่วไดร้บั

หร อืเคยไดร้บัการจดัช ั น้�และหากจำาเป น็�สมาช กิจะตอ้งใหอ้ำานาจแกส่มาคมจดัช ั น้เร อืน ั น้เป ดิเผย

หร อืมอบเอกสารและขอ้ม ลูดงักลา่วใหผ้ ูจ้ดัการ�เม ือ่ผ ูจ้ดัการรอ้งขอแล�เพ ือ่วตัถปุระสงค์ใดๆ�ตาม

แตท่ ีผ่ ูจ้ดัการจะเหน็สมควร

6 �สมาช กิตอ้งปฏบิตั ติามขอ้กำาหนดตามกฎหมายทกุประการของประเทศเจา้ของสญัชาต ขิองเร อื�

และสนธสิญัญาระหวา่งประเทศเพ ือ่ความปลอดภยัของช วีติทางทะเล�(SOLAS)�ตามท ีม่ ผีลใชซ้ ึง่

เก ีย่วกบัการจดัการความปลอดภยั�การจดัคนประจำาเร อื�การกอ่สรา้ง�การดดัแปลงสภาพเคร ือ่ง

ประกอบ�(fitment)�สายบรรทกุและอปุกรณข์องเร อืท ีเ่อาประกนัภยัและจะตอ้งดำารงการม ผีลบงัคบั

ใชข้องหนงัส อืรบัรองตามกฎหมายท ีอ่อกโดยหรอืแทนประเทศเจา้ของสญัชาต ทิ ีเ่ก ีย่วกบัขอ้

กำาหนดตา่งๆ�น ั น้ไวต้ลอดเวลา

เวน้แต่ในขอบเขตท ีค่ณะกรรมการในดลุยพ นิ จิของอยา่งอ ืน่ตดัส นิใจท ีเ่ป น็สมาช กิจะไม่ไดร้บั

ส ทิธ ิในการก ูค้ นืจากสมาคมในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งใด�ๆ�ท ีเ่กดิข ึ น้ในชว่งระยะเวลาดงั

กลา่ววา่เขาไม่ไดป้ฏ บิตั ติามเง ือ่นไขเหลา่น ี แ้มจ้ะมคีวามลม้เหลวดงักลา่ว�เพ ือ่ใหส้อดคลอ้งอาจจะ

ไม่ไดเ้พ ิม่ความเส ีย่งของการสญูเส ยีใด�ๆ�ท ีอ่าจจะเกดิข ึ น้

34. การส ำารวจของเร อืและกรรมการตรวจสอบการบร หิารจดัการ

ผ ูจ้ดัการอาจใชด้จุพ นิ จิไดต้ลอดเวลาในนามของสมาคม�ในการแตง่ต ั ง้ผ ูส้ ำารวจหร อืบคุคลอ ืน่�ๆ�

ตามท ีพ่วกเขาอาจคดิวา่มคีวามดพีรอ้ม

i� �ในการตรวจสอบเร อืท ี ่ไดป้ระกนัภยั�หร อืเร อืท ีถ่ กูเสนอมาเพ ือ่การประกนัภยั�และ

ii� �เพ ือ่ดำาเน นิการตรวจสอบการบร หิารจดัการเก ีย่วกบัสมาช กิหร อืสมาช กิท ีถ่ กูเสนอมา

ส ำาหรบัการประกนั

สมาช กิหร อืสมาช กิท ีน่ ำาเสนอจะตอ้ง
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ก.� จดัส ิง่อำานวยความสะดวกทกุอยา่งเพ ือ่การตรวจสอบตามท ี ่ไดร้บัการรอ้งขอ

ข.� �ปฏบิตัติามคำาแนะนำาทั ง้หมดตามท ีผ่ ูจ้ดัการอาจจะทำาการตรวจสอบดงักลา่ว�/�การตรวจสอบดงัตอ่ไปน ี ้

ค.� �ย นิยอมและใหอ้ำานาจใหแ้กผ่ ูจ้ดัการในการเป ดิเผยตอ่สมาคมใดๆ�ท ีร่ว่มในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่ง

ภยั�(Pooling�Agreement)�เร ือ่งการส ำารวจหร อืการตรวจสอบเร อืท ี ่ไดก้ระทำาแทนสมาคม�เม ือ่ม ี

การย ืน่คำาขอเป น็สมาช กิ�หร อืหลงัจากการเขา้เป น็สมาช กิในสมาคมแลว้�และ

ง.� �สละส ทิธ ิแ์ละการเร ยีกรอ้งไมว่า่ในลกัษณะใดตอ่สมาคม�ท ีเ่กดิจากหรอืเก ีย่วกบัเน ื อ้หา�หร อืความ

เหน็จากการทำาส ำารวจหร อืการตรวจสอบท ี ่ไดร้บัการเป ดิเผย

ทั ง้น ี ้�โดยม เีง ือ่นไขวา่

ก)� �การส ำารวจหร อืการตรวจสอบดงักลา่วจะถ กูเป ดิเผยตอ่สมาคมอ ืน่ไดเ้ฉพาะในกรณ ที ี ่ไดม้ ี

การย ืน่สมคัรขอนำาเร อืเขา้เป น็สมาช กิตอ่สมาคมดงักลา่วแลว้�และ

ข)� �การเป ดิเผยการส ำารวจหร อืการตรวจสอบตอ้งจำากดัเพ ยีงเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการท ีส่มาคม

อ ืน่น ั น้จะพ จิารณาคำาขอนำาเร อืเขา้รบัการประกนัภยั

�ยกเวน้กรณ แีละในขอบเขตท ีค่ณะกรรมการในดลุยพ นิ จิเป น็อยา่งอ ืน่�ท ีจ่ะตดัส นิใจวา่สมาช กิผ ู ้

ทำาผดิหนา้ท ีข่องตนตามวรรค�ก�และ�ข�ดงักลา่วขา้งตน้�จะไม่ไดร้บัส ทิธ ิในการก ูค้ นืจากสมาคมใน

สว่นท ีเ่ก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งใดๆ�ท ีเ่กดิข ึ น้หลงัจากท ี ่�การละเมดิดงักลา่วไดก้ระทำาข ึ น้�จนกวา่จะ

ถงึเวลาดงักลา่ววา่สมาช กิไดป้ฏ บิตั ติามภาระหนา้ท ีเ่หลา่น ีด้ว้ย�แมจ้ะมคีวามลม้เหลวเพ ือ่ให ้

สอดคลอ้งกนักอ็าจจะไม่ไดเ้พ ิม่ความเส ีย่งตอ่การสญูเส ยีใดๆ�ท ีอ่าจจะเกดิข ึ น้ได ้

ในกรณ ที ี ่ไมม่ สีมาช กิมสี ทิธ ทิ ีจ่ะก ูค้ นืหน ีส้ นิ�หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้จากขอ้บกพรอ่งใด�ๆ�หร อื

เร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อื�หร อืการจดัการของสมาช กิของเร อื�(ตา่งๆ)�ท ีเ่ป ดิเผยวา่ในรายละเอยีดของ

รายการดงักลา่วและ/หร อืการตรวจสอบ

35. การส ำารวจเร อืหลงัจากการหยดุใชง้าน

1 �หากเร อืท ีเ่อาประกนัภยัถ กูจอดไว ้โดยม ิได ้ใชง้านเป น็ระยะเวลานานหกเดอืนหร อืกวา่น ั น้�ไมว่า่

เร อืดงักลา่วจะเขา้เป น็สมาช กิของสมาคมตลอดหรอืบางสว่นของระยะเวลาท ีห่ยดุใชง้าน�และไมว่า่

ไดม้ กีารเร ยีกรอ้งหร อืไดจ้า่ยเบ ี ย้ประกนัภยัจา่ยคนืระหวา่งหยดุใชง้านตามกฎขอ้ท ี ่�55�หร อืไม่
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กต็าม�สมาช กิจะตอ้งแจง้ใหผ้ ูจ้ดัการทราบวา่เร อืจะกลบัมาปฏบิตั กิารอกี�โดยตอ้งแจง้ไมน่อ้ยกวา่

เจด็วนักอ่นท ีเ่ร อืจะออกจากสถานท ีจ่อด

2 �เม ือ่ไดร้บัการแจง้แลว้�ผ ูจ้ดัการอาจใชด้ลุยพ นิ จิแตง่ต ั ง้ผ ูส้ ำารวจหร อืบคุคลท ีต่นเหน็สมควรทำาการ

ตรวจสอบเร อืแทนสมาคม�และสมาช กิจะตอ้งจดัส ิง่อำานวยความสะดวกใหต้ามท ีจ่ำาเป น็ตอ่การ

ตรวจสอบดงักลา่ว

3 �สมาช กิจะตอ้งปฏบิตั ติามขอ้แนะนำาตา่งๆ�ตามท ีผ่ ูจ้ดัการอาจแจง้ใหท้ราบภายหลงัการตรวจเร อื

เวน้แต่�และเพ ยีงเทา่ท ีค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิตดัส นิเป น็อยา่งอ ืน่�สมาช กิท ีฝ่า่ฝ นืภาระ

ผ กูพนัของตนท ีก่ำาหนดไว ้ในขอ้�1�ถงึ�3�ขา้งตน้จะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัการ

ชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนในความเส ยีหายใดๆ�ท ีเ่กดิข ึ น้ภายหลงัท ี ่ไดก้ระทำาการฝา่ฝ นืดงักลา่ว

จนกวา่สมาช กิจะไดป้ฏ บิตั ติามภาระผ กูพนัน ั น้แลว้

ไมว่า่ในกรณ ีใดๆ�สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ ิในการไดร้บัการชดใช ้ในความรบัผดิ�หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิ

จากความช ำารดุบกพรอ่ง�หร อือ ืน่ๆ�เก ีย่วกบัเร อื�ท ีป่รากฏใหเ้หน็ในระหวา่งการตรวจสอบดงักลา่ว
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36. ก. การสมคัรเขา้สมาช กิ

1 	ผ ูส้มคัรผ ู ้ใดปรารถนาท ีจ่ะนำาเร อืเขา้เพ ือ่การประกนัภยัในสมาคมจะทำาใบสมคัรส ำาหรบัการเขา้ดงั

กลา่ว	ของรายการเขา้ในแบบฟอรม์	อาจเป น็คร ั ง้คราวตามท ีผ่ ูจ้ดัการตอ้งการ

2 	ผ ูจ้ดัการมสี ทิธ ติามดลุยพ นิ จิของพวกเขาท ีจ่ะปฏ เิสธใบสมคัรใดๆ	ส ำาหรบัรายการเขา้ของเร อื

ส ำาหรบัการประกนัภยัในสมาคม	หร อืไมว่า่ผ ูส้มคัรเป น็จะสมาช กิของสมาคมหรอืไม่

3 	ผ ูส้มคัรและตวัแทนใดๆ	ท ีต่อ้งทำาขอ้เสนออยา่งยตุธิรรมของความเส ีย่งตอ่ผ ูจ้ดัการ	โดยการใหผ้ ู ้

จดัการ	ดว้ยรายการวสัดแุละขอ้ม ลูพรอ้มดว้ยรายการใดๆ	ท ีเ่พ ิม่เต มิและขอ้ม ลูตามท ีผ่ ูจ้ดัการอาจ

จำาเป น็ตอ้งการ

4 	ผ ูส้มคัรและตวัแทนใด	ๆ	จะใหม้ ั น่ใจวา่ทกุวสัดตุวัแทนท ีเ่ป น็เร ือ่งจรงิท ีถ่ กูตอ้งอยา่งมาก	และวสัด ุ

ตวัแทนทกุอยา่งเป น็เร ือ่งของความคาดหวงัหร อืความเช ือ่ท ีจ่ะทำาดว้ยเจตนาท ีด่ ี

5 	ตามกฎ	1.11.ข	(i),	มาตรา	8	แหง่พระราชบญัญตั ปิระกนัภยั	ป 	ี2015	ไดร้บัการยกเวน้	การละเมดิใด

ในกฎขอ้ท ี 	่36ก	น ี จ้ะใหส้ ทิธ แิกส่มาคมเพ ือ่หลกีเล ีย่งการทำาสญัญาการประกนัภยั	โดยไมค่ำานงึ

วา่การละเมดิน ั น้ทำาข ึ น้อยา่งร ู ้ไมถ่งึการณ ์	โดยเจตนาหรอืประมาท

36. ข. การสมคัรเขา้สมาช กิ

สมาช กิม หีนา้ท ีต่อ้งเป ดิเผยการเปล ีย่นแปลงใด	ๆ	ในขอ้ม ลูท ีเ่ป น็สาระใดๆ	ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

รายการรวมถงึ	แต่ไม่	จำากดั	เฉพาะการเปล ีย่นแปลงของการจดัการ	โปกธง	การแยกประเภทสงัคม	

ความรบัผดิชอบของผ ูม้ อีำานาจในรฐับาล	ส ำาหรบัการรบัรองเร อืเพ ือ่การคา้ท ี ่ไมก่ระจา่ง	สญัชาต ิ

ของล กูเร อื	การซ ื อ้ขาย	หร อืพ ื น้ท ีก่ารดำาเน นิงาน	หร อืลกัษณะของการคา้หร อืการดำาเน นิงาน	

เม ือ่เป ดิเผยขอ้ม ลูดงักลา่ว	หร อืความลม้เหลวท ีจ่ะเป ดิเผย	ผ ูจ้ดัการอาจแก ้ไขใหค้ะแนนของสมา

ช กิพร เีม ีย่ม	หร อืขอ้กำาหนดของรายการ	หร อืการยกเลกิรายการในสว่นของเร อืดงักลา่ว	นบัผล

ต ั ง้แตเ่วลาของการเป ดิเผยขอ้ม ลู	หร อืไมท่ำาการเป ดิเผย

กฎระเบ ยีบ	2017
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ุม้ครอง

สว่นท ี ่	6

37. จ ำานวนตนัเร อืท ีเ่ขา้เป น็สมาช กิ : อตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบ (BASIC RATE OF CONTRIBUTION)

กอ่นท ีส่มาคมจะยอมรบัใบสมคัรขอนำาเร อืเขา้มาเป น็สมาช กิ	ผ ูส้มคัร	และผ ูจ้ดัการจะทำาความ

ตกลงกนัเก ีย่วกบัจำานวนตนัเร อืและอตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบ	ส ำาหรบัเร อืดงักลา่ว	ในการว นิ จิฉยั

อตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบของเร อืลำาใด	ผ ูจ้ดัการอาจหย บิยกประเดน็ท ั ง้หมดท ีเ่หน็วา่เก ีย่วขอ้ง	

(โดยไมเ่ป น็การเส ือ่มส ทิธ ิต์อ่หลกัการท ั ว่ไปของขอ้กำาหนดขา้งตน้)	ซ ึง่รวมถงึ	ความหนกัเบาของ

การเส ีย่งภยัท ีป่ระเม นิวา่จะเก ีย่วขอ้งกบัการประกนัภยัท ีข่อรบัความค ุม้ครอง

38. หนงัส อืรบัรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงั

6 	หลงัจากท ี ่ไดย้อมรบัใบสมคัรขอนำาเร อืเขา้เป น็สมาช กิของสมาคมเพ ือ่รบัการประกนัภยัแลว้	ผ ู ้

จดัการจะเรง่ดำาเน นิการออกหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัตามแบบท ีผ่ ูจ้ดัการกำาหนดเป น็คร ั ง้คราว	

โดยหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัดงักลา่วจะตอ้งระบวุนัเร ิม่ตน้ของระยะเวลาประกนัภยัตลอดจน

ขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขตา่งๆ	ท ีท่ ำาใหเ้ร อืไดร้บัการประกนัภยั

7 	หากในเวลาใดๆ	หร อืเป น็คร ั ง้เป น็คราวท ีผ่ ูจ้ดัการและสมาช กิตกลงจะเปล ีย่นแปลงขอ้กำาหนด

เก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั	ผ ูจ้ดัการจะเรง่ดำาเน นิการออกใบสลกัหลงัใหแ้กส่มาช กิท ีร่ะบถุงึการ

เปล ีย่นแปลงขอ้กำาหนดดงักลา่วและวนัท ีซ่ ึง่การเปล ีย่นแปลงน ั น้จะม ผีลบงัคบัใช ้

8 	หนงัสอืรบัรองการประกนัภยัและใบสลกัหลงัทกุฉบบัท ีอ่อกตามเง ือ่นไขขา้งตน้จะเปน็หลกัฐานอนัเป น็

ท ีย่ตุ แิละมผีลผกูพนัตามวตัถปุระสงคท์กุประการในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วกบัวนัเร ิม่ตน้ระยะเวลาประกนัภยั	

ขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขท ีเ่รอืไดเ้ขา้มาเปน็สมาช กิเพ ือ่รบัการประกนัภยั	ตลอดจนขอ้กำาหนดเร ือ่งการ

แก ้ไขเปล ีย่นแปลงและวนัท ีท่ำาการแก ้ไขเปล ีย่นแปลงจะมผีลใชบ้งัคบั	แตท่ ั ง้น ี ้ในกรณที ีห่นงัสอื

รบัรองการประกนัภยัหรอืใบสลกัหลงัใดๆ	เส ยีหายหรอืสญูหายหรอืผ ูจ้ดัการเหน็วา่ม ขีอ้ผดิพลาด	หรอื

ตกหลน่	ผ ูจ้ดัการอาจมดีลุยพ นิจิใหอ้อกหนงัสอืรบัรองการประกนัภยั	หรอืใบสลกัหลงัฉบบัใหมซ่ ึง่จะ

ถอืวา่เป น็หลกัฐานอนัเป น็ท ีย่ตุ แิละมผีลผกูพนัดงัเชน่ท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ก ็ได ้

39. ระยะเวลาประกนัภยั

ระยะเวลาประกนัภยัของเร อืท ีเ่ขา้เป น็สมาช กิของสมาคมจะเร ิม่ตน้	ณ	เวลา	และในวนัท ีท่ ีร่ะบใุน

หนงัส อืรบัรองการประกนัภยั	และจะม ผีลตอ่เน ือ่งไปจนถงึเวลาเท ีย่งของวนัตอ่อายถุดัมาและตอ่

จากน ั น้ไปตามรายป กีรมธรรม 	์เวน้แตจ่ะถ กูยกเลกิตามเง ือ่นไขของกฎฉบบัน ี ้

40. วนัเร ิม่ม ผีลของสมาช กิภาพ

1 	หากสมาคมยอมรบัใบสมคัรเขา้เป น็สมาช กิของเร อืลำาใดเพ ือ่ขอรบัการประกนัภยัจากสมาคมโดยท ี ่

ผ ูส้มคัรม ิไดเ้ป น็สมาช กิของสมาคมอย ูก่อ่นแลว้	ใหถ้อืวา่นบัจากวนัเร ิม่ตน้ระยะเวลาประกนัภยั

ของเร อืดงักลา่ว	ผ ูส้มคัรรายน ั น้ไดเ้ป น็สมาช กิของสมาคมแลว้
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2 	เม ือ่ใดกต็ามท ีส่มาคมตกลงรบัประกนัภยัตอ่เพ ือ่ภยัใดๆ	ตามกฎขอ้ท ี 	่41	ผ ูจ้ดัการอาจใช ้

ดลุยพ นิ จิตดัส นิใจวา่ผ ูร้บัประกนัภยัท ีเ่อาประกนัภยัตอ่ไวก้บัสมาคม	และ/หร อืผ ูเ้อาประกนัภยั

ของผ ูร้บัประกนัภยัรายน ั น้จะไดเ้ขา้มาเป น็สมาช กิของสมาคม	หร อืม ิใหท้ ั ง้ค ูเ่ป น็สมาช กิและผ ู ้

จดัการอาจยอมรบัการสมคัรบนพ ื น้ฐานดงักลา่ว

41. การเขา้เป น็สมาช กิรว่มและผ ูเ้อาประกนัภยัรว่ม

1 	หากการเขา้เป น็สมาช กิของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัไดก้ระทำาในนามหรอืแทนบคุคลมากกวา่หน ึง่คน	

ไมว่า่จะมสีว่นไดเ้ส ยีรว่มหร อืแยกตา่งหากจากกนักต็าม	(ซ ึง่ตอ่ไปน ี จ้ะเร ยีกบคุคลแตล่ะคนหรอื

หลายคนดงักลา่ววา่	“สมาช กิรว่ม”)	ใหเ้ง ือ่นไขท ีส่มาช กิรว่มแตล่ะรายมสี ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้งเพ ือ่ขอรบั

การชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนจากสมาคม	และเง ือ่นไขท ีส่มาคมมสี ทิธ ิ เ์ร ยีกรบัช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยั

จากสมาช กิรว่มท ั ง้หมดตอ้งไดร้บัความตกลงย นิยอมเป น็ลายลกัษณอ์กัษรจากผ ูจ้ดัการ

i	 	ผ ูจ้ดัการไมจ่ำาตอ้งออกหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัมากกวา่หน ึง่ฉบบัตอ่เร อืท ีเ่อาประกนั

ภยัแตล่ะ	ลำา	หร อืใบสลกัหลงัมากกวา่หน ึง่ฉบบั	การสง่มอบหนงัส อืรบัรองการประกนัภยั	

หร อืใบสลกัหลงั	แลว้แตก่รณ ี	ใหแ้กส่มาช กิรว่มท ีเ่อาประกนัภยัเพ ยีงรายใดรายหน ึง่จาก

จำานวนหลายราย	ถอืวา่เป น็	การสง่มอบใหแ้กบ่คุคลดงักลา่วแตล่ะรายและทกุรายโดย

สมบ รูณแ์ลว้

ii	 	บรรดาสมาช กิรว่มและสมาช กิรว่มแตล่ะราย	จะตอ้งรบัผดิรว่มกนัและแทนกนัในการช ำาระ

เบ ี ย้ประกนัภยัและเง นิอ ืน่ๆ	ท ีถ่งึกำาหนดช ำาระแกส่มาคมเก ีย่วกบัการเขา้เป น็สมาช กิและ

การไดร้บัช ำาระเง นิใดๆ	จากสมาคมโดยสมาช กิรว่มคนหน ึง่คนใดเก ีย่วกบัการเขา้เป น็สมาช กิ

ดงักลา่วถอืวา่เป น็ปลดเปล ื อ้งภาระหนา้ท ีข่องสมาคมในกรณ นี ั น้โดยสมบ รูณแ์ลว้

2 	ผ ูจ้ดัการสมาคมอาจจะยอมรบัคำารอ้งจากสมาช กิหร อืสมาช กิรว่มเพ ือ่รบับคุคลหรอืกล ุม่บคุคลอ ืน่

เขา้มาเป น็ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัสมาช กิหร อืสมาช กิรว่มน ั น้ๆ

i	 	ความรบัผดิของสมาคมตอ่ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มจะขยายเพ ยีงเทา่ท ีผ่ ูเ้อาประกนัรว่มอาจจะ

ตอ้งรบัท ี ่	จะจา่ยในเบ ื อ้งตน้ส ำาหรบัความรบัผดิซ ึง่สมาช กิหร อืสมาช กิรว่มตอ้งรบัผดิชอบ	

ถา้สมาช กิหร อื	สมาช กิรว่มไดเ้ขา้รว่มในการทำาสญัญากบัผ ูเ้อาประกนัภยั	หมายความวา่

ความรบัผดิชอบเหลา่น ั น้ซ ึง่อาจจะเกดิโดยสมาช กิหร อืสมาช กิรว่มภายใตส้ญัญาน ั น้ๆและ

ไมม่ อีะไรในกฎน ี จ้ะถ กูตคีวามเนน้การขยายความค ุม้ครองท ีเ่ก ีย่วกบัจำานวนใดๆซ ึง่ไมอ่าจ

จะชดใชค้ นืจากสมาคมโดยสมาช กิหร อืสมาช กิรว่มม กีารเร ยีกรอ้งความเส ยีหายเก ีย่วกบั

การสญูหายหรอืเส ยีหายกระทำาหร อืบงัคบัตอ่เขา

ii	 	เม ือ่สมาคมไดช้ดใชต้อ่ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มจะไมม่คีวามรบัผดิชอบอ ืน่ใดตอ่บคุคลอ ืน่ๆรบั

สว่นท ี ่	เก ีย่วขอ้งกบัการเร ยีกรอ้งความเส ยีหายน ั น้
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3 	

ก.	 	การท ีส่มาช กิรว่มคนใดคนหน ึง่ไมเ่ป ดิเผยขอ้ม ลูอนัเป น็สาระส ำาคญัท ีอ่ย ู่ในความรบัร ูข้อง

ตนจะถ กูถอืวา่เป น็การไมเ่ป ดิเผยโดยสมาช กิรว่มท ั ง้หมด

ข.	 	พฤตกิรรมของสมาช กิรว่มคนใดท ีอ่าจสง่ผลใหส้มาคมสามารถยกเวน้ส ทิธ ิ ก์ารเร ยีกรอ้งขอ

รบัการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนของสมาช กิคนน ั น้ได ้	ใหถ้อืวา่เป น็พฤตกิรรมของสมาช กิรว่ม

ท ั ง้หมด

ค.	 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะย นิยอมตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็อยา่งอ ืน่	ใหถ้อืวา่เน ื อ้หาในการ

ส ือ่สารใดๆ	ท ีม่าจากหรอืกระทำาการแทนสมาคมไปยงัสมาช กิรว่มคนใดอย ู่ในความรบัร ูข้อง

สมาช กิรว่มท ั ง้หมด	และการส ือ่สารใดๆ	จากสมาช กิรว่มคนใดไปยงัสมาคม	ผ ูจ้ดัการหร อื

ตวัแทนจะถ กูถอืวา่เป น็การกระทำาท ี ่ไดร้บัความเหน็ชอบและภายใตอ้ำานาจเตม็จากบรรดา

สมาช กิรว่มท ั ง้หมด

	ง.	 	จะไมม่ สี ทิธ ิในการเร ยีกคนืจากสมาคมในสว่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความรบัผดิ	ตน้ทนุและคา่ใช ้

จา่ยใดท ีเ่กดิข ึ น้ไมว่า่ทางตรงหร อืทางออ้มจากการโตแ้ยง้ระหวา่งสมาช กิรว่มหร อืระหวา่งผ ู ้

เอาประกนัภยัรว่ม	การค ุม้ครองท ี ่ใหต้อ่ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มม ิไดข้ยายตอ่ความรบัผดิ	

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยใดๆท ีเ่กดิข ึ น้ไมว่า่ทางตรงหร อืทางออ้มจากการโตแ้ยง้ระหวา่งผ ูเ้อา

ประกนัภยัรว่มและสมาช กิหร อืสมาช กิรว่ม

42. การประกนัภยัตอ่

1 	ผ ูจ้ดัการอาจเขา้ทำาสญัญาประกนัภยัตอ่แทนสมาคม	โดยภายใตส้ญัญาน ั น้	สมาคมตกลงรบั

ประกนัภยัตอ่ความเส ีย่งภยัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืลำาใดลำาหน ึง่หร อืหลายลำาท ี ่ไดเ้อาประกนัภยัไวก้บั

สมาคมหรอืผ ูร้บัประกนัภยัอ ืน่	หร อือาจตกลงรบัประกนัภยัตอ่ท ั ง้หมด	หร อืบางสว่น	หร อืสว่นใด

สว่นหน ึง่ของธรุกจิประกนัภยัของสมาคมหรอืผ ูร้บัประกนัภยัอ ืน่ดงักลา่ว	สว่นคา่ตอบแทนท ีต่อ้ง

ช ำาระใหส้มาคมน ี ้	ตลอดจนขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขท ีส่มาคมไดย้อมรบัไว ้ในการประกนัภยัตอ่จะ

เป น็ไปตามท ีผ่ ูจ้ดัการไดต้กลงไวก้บัสมาคมหรอืผ ูร้บัประกนัภยัอ ืน่น ั น้	เวน้แต่ในกรณ ที ีม่ กีาร

ตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็อยา่งอ ืน่	สมาคมหรอืผ ูร้บัประกนัภยัอ ืน่ตอ้งอย ูภ่ายใตแ้ละถ กู

ผ กูพนัโดยขอ้กำาหนดตา่งๆ	ท ีร่ะบใุนกฎฉบบัน ี ้	และสญัญาท ีบ่คุคลดงักลา่วทำาไวก้บัสมาคมม ผีล

บงัคบัทกุประการเสมอืนวา่ตนเป น็เจา้ของเร อืในสว่นของภยัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืน ั น้ท ีเ่กดิข ึ น้ได ้	

และเสมอืนวา่เจา้ของเร อืไดน้ ำาเร อืเขา้เป น็สมาช กิของสมาคมเพ ือ่ขอรบัการประกนัภยัเอง

2 	ผ ูจ้ดัการมสี ทิธ ิ ์ ใชด้ลุยพ นิ จิกระทำาการแทนสมาคมในการรบัประกนัภยัตอ่	หร อืน ำาภยัใดๆ	ท ี ่

สมาคมรบัประกนัภยัไว 	้(รวมทั ง้ภยัท ีอ่าจตกอย ู่ในความค ุม้ครองของสมาคมตามขอ้ตกลงการรบั

ประกนัภยัตอ่ท ีก่ลา่วถงึในขอ้	1	ของกฎขอ้น ี ้)	ไปประกนัตอ่กบัผ ูร้บัประกนัภยัตอ่และตามเง ือ่นไข

ท ีผ่ ูจ้ดัการเหน็สมควร
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3 	ผ ูจ้ดัการยงัมสี ทิธ ิอ์ กีดว้ยท ีจ่ะใชด้ลุยพ นิ จิจดัการใหม้ กีารรบัประกนัตอ่โดยกล ุม่ประเภทภยั	

(Class)	ของสมาคมท ี ่ไดท้ำาประกนัภยัไว ้โดยกล ุม่ประเภทภยัอกีกล ุม่หน ึง่	(another Class)	ตาม

ขอ้กำาหนดและเง ือ่นไขท ีผ่ ูจ้ดัการเหน็สมควร

43. การโอนส ทิธ ิ ์

1 	การประกนัภยัท ีจ่ดัให ้โดยสมาคมและสว่นไดเ้ส ยีในการประกนัภยัภายใตก้ฎฉบบัน ี ห้ร อืภายใต ้

สญัญาใดๆ	ระหวา่งสมาคมกบัสมาช กิไมส่ามารถโอนได ้โดยไม่ไดร้บัการตกลงย นิยอมของผ ูจ้ดัการ

เป น็ลายลกัษณอ์กัษร	การโอนท ีก่ระทำาไปโดยปราศจากความตกลงดงักลา่วจะเป น็โมฆะและไมม่ ี

ผลใดๆ	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะใชด้ลุยพ นิ จิว นิ จิฉยัเป น็อยา่งอ ืน่

2 	ไมว่า่ผ ูจ้ดัการจะกำาหนดเป น็เง ือ่นไข	โดยชดัแจง้ในการใหค้วามย นิยอมตอ่การโอนส ทิธ ิ ์ ใดๆ	หร อืไม่

กต็าม	ในการจา่ยคา่ส นิไหมทดแทนท ีผ่ ูร้บัโอนส ทิธ ิ เ์ร ยีกรอ้ง	สมาคมมสี ทิธ ิ ห์กัหร อืสงวนจำานวน

เง นิท ีผ่ ูจ้ดัการประมาณการวา่พอเพ ยีงตอ่การปลดเปล ื อ้งความรบัผดิองผ ู ้โอนท ีม่ ตีอ่สมาคม	ไม่

วา่ความรบัผดิดงักลา่วจะมอีย ูแ่ลว้ในเวลาท ี ่โอนส ทิธ ิ ห์ร อืไดเ้กดิข ึ น้หร อืนา่จะเกดิข ึ น้หลงัจาก

น ั น้

44. การเปล ีย่นแปลงหร อืการตอ่อายเุง ือ่นไข

1 	หากผ ูจ้ดัการประสงคจ์ะเปล ีย่นแปลงหร อืเร ิม่ตน้เง ือ่นไขใหม่ในการเขา้เป น็สมาช กิของเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัรายใด	ผ ูจ้ดัการอาจม หีนงัส อืแจง้ไปยงัสมาช กิท ีเ่ก ีย่วขอ้งเพ ือ่ใหท้ราบถงึการเสนอ

เปล ีย่นแปลงหร อืเร ิม่ตน้ใหมข่องเง ือ่นไขในการเขา้เป น็สมาช กิ	ไมน่อ้ยกวา่	30	วนั	กอ่นวนัตอ่อาย ุ

ถดัมา	นอกจากน ีค้ณะกรรมการมอีำานาจท ีจ่ะออกหมายแจง้การเปล ีย่นแปลง	เป น็การท ั ว่ไป

2 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะไดร้บัคำาตอบรบัการเปล ีย่นแปลงหร อืการเร ิม่ตน้ใหมข่องเง ือ่นไขการเขา้เป น็

สมาช กิกอ่นท ีจ่ะถงึวนัตอ่อายทุ ีถ่ดัตามมา	หร อืม กีารตกลงเป น็อยา่งอ ืน่จากผ ูจ้ดัการเป น็ลาย

ลกัษณอ์กัษรเก ีย่วกบัเง ือ่นไขการเขา้เป น็สมาช กิใหค้วามค ุม้ครองเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัส ิ น้

สดุลง	ณ	วนัตอ่อายถุดัมาตามท ีร่ะบใุนกฎขอ้ท ี ่	46.2	ช

45. การยกเล กิการประกนัภยัโดยการแจง้

3 	ระยะเวลาประกนัภยัส ำาหรบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัอาจถ กูยกเลกิในเวลาเท ีย่งวนัของวนัตอ่อายขุอง

กรมธรรม ์ในป ีใดๆ	โดยสมาช กิท ีเ่ก ีย่วขอ้งม หีนงัส อืแจง้การยกเลกิลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	30	วนัไป

ยงัผ ูจ้ดัการ	หร อืโดยผ ูจ้ดัการม หีนงัส อืแจง้ไปยงัสมาช กิ

4 	คณะกรรมการหร อืผ ูจ้ดัการ	อาจยกเลกิการเขา้เป น็สมาช กิของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัเม ือ่ใดก ็ได ้โดย

ไมต่อ้งแจง้เหตผุลโดยม หีนงัส อืแจง้ยกเลกิลว่งหนา้เป น็เวลา	30	วนั	ซ ึง่จะม ผีลเม ือ่ส ิ น้สดุระยะ

เวลาดงักลา่ว
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5 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงย นิยอมเป น็อยา่งอ ืน่เป น็ลายลกัษณอ์กัษร	สมาช กิจะถอนเร อืท ีเ่อา

ประกนัภยัออกจากสมาคมในเวลาใดๆ	หร อืดว้ยวธิ กีารใดๆ	นอกเหนอืจากท ีร่ะบไุว ้ในขอ้	1	ของกฎ

ขอ้น ี ้ไม่ได ้

6 		ม ิใหเ้กดิความเล ือ่มล ้ ำาตอ่บทบญัญตั ขิอ้อ ืน่	หร อื	อำานาจในกฏขอ้ใด	ทางผ ูจ้ดัการอาจทำาการแจง้

เป น็ลายลกัษณอ์กัษรตามท ีพ่วกเขาอาจจะตดัส นิใจ	ยกเลกิการประกนัของสมาช กิ	ซ ึง่เก ีย่วขอ้ง

กบัเร อืลำาใด	และทกุลำา	ท ีเ่ขา้มาโดยเขา	หร อืในนามของเขา	โดยท ีเ่ร อืดงักลา่วไดร้บัการวา่จา้ง

ทำาการคา้ไมถ่ กูตอ้งตามกฎหมาย	หร อื	เม ือ่เป น็ความเหน็ของผ ูจ้ดัการ	สมาช กิ	หร อื	บทบญัญตั ิ

ของการประกนัภยัตอ่สมาช กิ	ท ีอ่าจเป ดิเผยสมาคมถงึความเส ีย่งตอ่การเป น็	หร อื	กลายเป น็

ประเดน็ของการถ กูลงโทษ	การส ั ง่หา้ม	หร อืกระทำาการท ี ่ไมพ่งึประสงคภ์ายใตม้ตสิหประชาชาต ิ	

หร อื	การถ กูลงโทษทางการคา้	หร อื	เศรษฐกจิ	กฎหมาย	หร อืกฎเกณฑต์า่งๆ	ของสหภาพยโุรป	สห

ราชอาณาจกัรองักฤษ	หร อื	สหรฐัอเมร กิา

7 	สมาช กิท ี ่ไดร้บัหนงัส อืแจง้ยกเลกิระยะเวลาการประกนัภยัส ำาหรบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัจะยงัคงตอ้ง

รบัผดิช ำาระคา่เบ ี ย้ประกนัภยัท ีป่ระเม นิและเร ยีกเกบ็	ตามกฎขอ้ท ี ่	52.53	หร อื	55	ในสว่นของ

ระยะเวลาการเป น็สมาช กิของตนและจะยงัคงมสี ทิธ ิ ์ ไดร้บัเบ ี ย้ประกนัภยัคนืเม ือ่ป ดิป ี กีรมธรรม ์

ตามกฎขอ้ท ี 	่58.3	ค	จนกวา่ความรบัผดิของสมาช กิดงักลา่วในการจา่ยเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่เต มิจะ

ไดร้บัการประเม นิตามกฎขอ้ท ี  ่55.1

46. การส ิน้สดุความค ุม้ครอง

1 	สมาช กิจะส ิ น้สดุการไดร้บัความค ุม้ครองจากสมาคมทนัทสี ำาหรบัเร อืลำาใดและทั ง้หมดท ีส่มาช กิ

นำาเขา้มาในสมาคมดว้ยตนเองหร อืม ผี ูอ้ ืน่ทำาการแทนให ้	หากเกดิเหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหน ึง่ดงั

ตอ่ไปน ี ้

ก.	 ในกรณ ที ีส่มาช กิเป น็บคุคลธรรมดา	:

i	 เม ือ่ตาย

ii	 หากถ กูคำาส ั ง่พ ทิกัษท์รพัย ์

iii	 หากเป น็บคุคลลม้ละลาย

iv	 หากม กีารประนอมหน ี ้	หร อืจดัการเร ือ่งหน ีส้ นิกบัเจา้หน ี เ้ป น็การท ั ว่ไป

v	 	หากกลายเป น็ผ ู ้ไรค้วามสามารถอนัเน ือ่งมาจากความวกิลจร ติ	ทำาให ้ไมส่ามารถบร หิาร	

หร อืจดัการทรพัยส์ นิและกจิการของตน
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ข.	 ในกรณ ที ีส่มาช กิเป น็บร ษิทั	:

i	 	เม ือ่ม มีต ิใหป้ ดิกจิการโดยสมคัรใจ(นอกเหนอืจากการป ดิกจิการโดยสมคัรใจเพ ือ่การปรบั

โครงสรา้งของบร ษิทั	หร อืกล ุม่บร ษิทั)

ii	 	เม ือ่ถ กูส ั ง่ใหเ้ลกิกจิการ

iii	 	เม ือ่เลกิบร ษิทั

iv	 	เม ือ่ม กีารแตง่ต ั ง้เจา้พนกังานพ ทิกัษท์รพัยห์ร อืผ ูจ้ดัการเขา้มาด แูลกจิการหร อืการดำาเน นิ

งานทั ง้หมดหรอืบางสว่น

v	 	เม ือ่บร ษิทัเร ิม่คดคีวามลม้ละลายหรอืเก ีย่วกบัการม หีน ีส้ นิลน้พน้ตวั	เพ ือ่แสวงหาความ

ค ุม้ครองใหพ้น้จากเจา้หน ี ห้ร อืเพ ือ่ปรบัโครงสรา้งกจิการของตน

2 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงย นิยอมเป น็ลายลกัษณะอกัษรเป น็อยา่งอ ืน่	สมาช กิจะส ิ น้สดุการไดร้บั

ความค ุม้ครองจากสมาคมทนัทสี ำาหรบัเร อืใดๆ	ท ีต่นหร อืผ ูอ้ ืน่น ำาเขา้มาในสมาคมแทนตน	ในกรณ ี

ท ีม่ เีหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหน ึง่ดงัตอ่ไปน ี เ้กดิข ึ น้เก ีย่วกบัเร อืดงักลา่ว	:

ก.	 	เม ือ่สมาช กิขาดจากหรอืได ้โอนสว่นไดเ้ส ยีของตนทั ง้หมดหรอืบางสว่นในเร อืลำาน ั น้ไมว่า่โดย

เอกสารการขาย	(bill of sale)	หร อืเอกสารท ีเ่ป น็ทางการอ ืน่ๆ	หร อืโดยขอ้ตกลงหร อืโดยประการ

อ ืน่ใด

ข.	 	เม ือ่ม กีารจำานองหร อืการจำาน ำาเร อืดงักลา่วเพ ือ่เป น็หลกัประกนัโดยไมส่ง่มอบการครอบครอง	

(hypothecation)	หร อืสว่นไดเ้ส ยีใดๆ	ของสมาช กิท ีม่ อีย ู่ในเร อืลำาน ั น้

ค.	 เม ือ่ม กีารเปล ีย่นตวัผ ูจ้ดัการเร อืโดยการแตง่ต ั ง้ผ ูจ้ดัการใหมเ่ขา้มาแทน

ง.	 เม ือ่ม กีารเขา้ครอบครองเร อืโดยปราศจากขอ้พ พิาทโดยฝา่ยท ีม่ ปีระกนัหร อืผ ูท้ ีท่ ำาการแทน

จ.	 เม ือ่เร อืส ิ น้สดุหร อืไม่ไดร้บัการจดัช ั น้กบัสมาคมจดัช ั น้เร อืท ีผ่ ูจ้ดัการเหน็ชอบ

ฉ.	 	เม ือ่ระยะเวลาประกนัภยัของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัถ กูยกเลกิโดยสมาช กิ	หร อืผ ูจ้ดัการโดยการแจง้

ลว่งหนา้ตามกฎขอ้ท ี ่	44

ช.	 	การไมต่อบรบัขอ้เสนอเปล ีย่นแปลงหร อืการตอ่อายขุองเง ือ่นไขการเขา้เป น็สมาช กิตามท ีร่ะบใุนกฎ

ขอ้ท ี 	่43.2

3 	เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงย นิยอมเป น็อยา่งอ ืน่เป น็ลายลกัษณอ์กัษร	สมาช กิจะส ิ น้สดุการไดร้บั
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สว่นท ี ่	6

ความค ุม้ครองจากสมาคมส ำาหรบัเร อืท ีถ่ กูน ำาเขา้มาในสมาคมโดยสมาช กิหร อืผ ูท้ ำาการแทนในทนัท ี

ท ีเ่กดิเหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหน ึง่ดงัตอ่ไปน ี ้	แลว้แตเ่หตกุารณ ์ใดจะเกดิกอ่นเป น็ลำาดบัแรก:

ก.	 เม ือ่เร อืหายไปเป น็เวลาส บิวนันบัจากคร ั ง้สดุทา้ยท ี ่ไดข้า่วคราว

ข.	 เม ือ่เร อืถ กูลอยดส์ข ึ น้ประกาศวา่หายไป

ค.	 เม ือ่เร อืกลายเป น็ความเส ยีหายส ิ น้เช งิโดยแทจ้รงิ

ง.	 	เม ือ่ผ ูร้บัประกนัภยัตวัเร อื	(ไมว่า่กรณภียัทางทะเลหร อืภยัสงคราม)	ยอมรบัวา่เร อืเป น็เสมอืนหน ึง่

เส ยีหายโดยส ิ น้เช งิ

จ.	 	เม ือ่ไดม้คีวามตกลงของผ ูร้บัประกนัภยัตวัเร อื	(ไมว่า่ภยัทางทะเลหร อืภยัสงคราม)	ท ีจ่ะจา่ยคา่

ส นิไหมทดแทนใหแ้กส่มาช กิส ำาหรบัเร อืในสภาพท ีย่งัไม่ไดซ้อ่มแซมซ ึง่ส งูกวา่ม ลูคา่ตลาดของเร อื

ดงักลา่วโดยไมม่ ขีอ้ผ กูพนั	กอ่นหนา้ท ีจ่ะเกดิว นิาศภยัซ ึง่กอ่ใหเ้กดิส ทิธ ิในการเร ยีกรอ้งคา่ส นิไหม

ทดแทนน ั น้

ฉ.	 	เม ือ่ม กีารประน ปีระนอมยอมหรอืตกลงคา่ส นิไหมทดแทนกบัผ ูร้บัประกนัภยัตวัเร อื	(ไมว่า่กรณภียั

ทางทะเลหร อืภยัสงคราม)	บนพ ื น้ฐานท ีถ่ อืวา่เร อืลำาดงักลา่วเส ยีหายโดยส ิ น้เช งิอยา่งแทจ้รงิ	หร อื

เสม อืนหน ึง่วา่เส ยีหายโดยส ิ น้เช งิ

ช.	 	เม ือ่ผ ูจ้ดัการว นิ จิฉยัใหถ้อืวา่เร อืลำาน ั น้เส ยีหายโดยส ิ น้เช งิอยา่งแทจ้รงิ	หร อืเสม อืนหน ึง่วา่เส ยี

หายโดยส ิ น้เช งิ	หร อืไดถ้ กูสละท ิง้แลว้โดยประการอ ืน่

ซ.	 	เม ือ่เร อืถ กูวา่จา้งหร อืไดร้บัอนญุาตใหท้ำาการวา่จา้งโดยประเทศสมาช กิในการขนสง่การคา้	หร อืใน

การเดนิทาง	ซ ึง่อาจทำาโดยวธิ ีใดวธิ หีน ึง่	อยา่งไรกต็ามการเป ดิเผยแกส่มาคมถงึความเส ีย่งของ

การเป น็	หร อืกลายเป น็เร ือ่งท ีม่ บีทลงโทษใดบา้ง	การหา้มหร อืการกระทำาท ี ่ไมพ่งึประสงค์ในรปู

แบบใด	ๆ	ภายใตม้ตสิหประชาชาต ิ	หร อืการคว่ ำาบาตรทางการคา้	หร อืทางเศรษฐกจิ	กฎระเบ ยีบ

ทางกฎหมายของสหภาพยโุรป,	สหราชอาณาจกัร	หร อืสหรฐัอเมร กิา	หร อืถา้การใหป้ระกนัโดย

สมาคมในสว่นของเร อื	หร อื	การขนสง่ดงักลา่ว	การคา้	หร อื	การเดนิทาง	หร อืจะกลายเป น็การผดิ

กฎหมาย	ตอ้งหา้มหร อืลงโทษได ้	แมจ้ะม เีหตกุารณท์ ีเ่กดิข ึ น้ดงักลา่วอาจไม่ไดเ้พ ิม่ความเส ีย่ง

ของการสญูเส ยีใดกต็าม	ท ีอ่าจจะเกดิข ึ น้ได ้

47. ผลของการส ิน้สดุความค ุม้ครอง

เม ือ่สมาช กิส ิ น้สดุการไดร้บัความค ุม้ครองโดยผลของเหตกุารณ ์ใดๆ	ตามท ีก่ลา่วไว ้ในขอ้	1	ของ

กฎขอ้ท ี 	่46	หร อืเม ือ่สมาช กิส ิ น้สดุการไดร้บัความค ุม้ครองส ำาหรบัเร อืลำาใดโดยผลของเหตกุารณ ์

ท ีก่ลา่วไว ้ในขอ้	2	หร อื	3	ของกฎขอ้ท ี ่	46	(ซ ึง่ตอ่ไปจะเร ยีกวนัท ีเ่หตกุารณเ์กดิข ึ น้วา่	“วนัส ิ น้สดุ

ความค ุม้ครอง”)	ใหเ้ง ือ่นไขดงัตอ่ไปน ี ้ใชบ้งัคบัแก:่
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ก)	 	เร อืท ั ง้หมดท ีส่มาช กิเอาประกนัภยัไว ้	ในกรณ เีหตกุารณท์ ีเ่กดิข ึ น้อย ูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้	

1	ของกฎขอ้ท ี ่	46	และ

ข)	 	เร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้ง	ในกรณ ที เีหตกุารณท์ ีเ่กดิข ึ น้อย ูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้	2	หร อื	3	ของกฎขอ้

ท ี ่	46

1 ใหส้มาช กิตอ้งและยงัคงตอ้งรบัผดิในการช ำาระ:

ก.	 	เบ ี ย้ประกนัภยัท ั ง้หมดท ีอ่าจถ กูเร ยีกเกบ็ส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งตามเง ือ่นไขในกฎขอ้ท ี ่	

54	และ

ข.	 เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ (overspill calls)	ส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง	และ

ค.	 เบ ี ย้ประกนัภยัและจำานวนเง นิอ ืน่ใดท ั ง้หมดท ีต่อ้งช ำาระส ำาหรบัป กีรมธรรมก์อ่นๆ

	สมาคมยงัคงตอ้งรบัผดิในบรรดาการเร ยีกรอ้งภายใตก้ฎฉบบัน ี ท้ ีเ่กดิจากเหตกุารณ ์ใดๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้

กอ่นวนัส ิ น้สดุความค ุม้ครอง	แตจ่ะไมม่คีวามรบัผดิตอ่ส ิง่ใดๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้หลงัวนัส ิ น้สดุความ

ค ุม้ครอง	แตท่ ั ง้น ี ้	สมาคมยงัคงตอ้งรบัผดิในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัความรบัผดิท ีต่อ่เน ือ่งมาจาก

เหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหน ึง่ท ีร่ะบไุว ้ในขอ้	3 ก-ซ	ของกฎขอ้ท ี ่	46

2 	สมาช กิจะไดร้บัค นืเบ ี ย้ประกนัภยัส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง	(relevant)	ตามอตัราสว่นนบั

จากเวลาเท ีย่งวนัของวนัท ีเ่กดิเหตกุารณจ์นถงึเวลาส ิ น้สดุของป กีรมธรรมด์งักลา่ว	ท ั ง้น ี ก้ารเร ยีก

รอ้งขอคนืเบ ี ย้ประกนัภยัเก ีย่วกบัปร กีรมธรรม ์ใดๆ	จากสมาคมจะกระทำาม ิไดเ้วน้แจะไดม้ หีนงัส อื

แจง้ตอ่สมาคมภายในเวลาหกเดอืนหลงัส ิ น้สดุป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

48. การยกเล กิความค ุม้ครอง

เม ือ่สมาช กิไมช่ ำาระเง นิจำานวนใดๆ	ไมว่า่ท ั ง้หมดหรอืบางสว่นท ีถ่งึกำาหนดตอ้งช ำาระใหแ้กส่มาคม	

ผ ูจ้ดัการอาจม หีนงัส อืแจง้ใหส้มาช กิช ำาระเง นิดงักลา่วภายในกำาหนดเวลาท ีร่ะบใุนหนงัส อืแจง้	ซ ึง่

ตอ้งไมน่อ้ยกวา่เจด็วนันบัจากวนัท ีส่ง่หนงัส อืแจง้ดงักลา่วถา้สมาช กิไมช่ ำาระเง นิโดยครบถว้นในวนั

หร อืกอ่นวนัท ีก่ำาหนด	ความค ุม้ครองของสมาช กิผ ูน้ ั น้	(ไมว่า่จะยงัม ผีลอย ู่ในวนัดงักลา่วหร อืส ิ น้

ผลไปแลว้ตามขอ้กำาหนดอ ืน่ของกฎฉบบัน ี )้	ท ีเ่ก ีย่วกบัเรอืลำาใดและทกุลำาท ีส่มาชกิหรอืผ ูด้ำาเนนิการ

แทนนำาเขา้มาเปน็สมาชกิของสมาคม	เปน็อนัถกูยกเลกิทนัท โีดยไมต่อ้งแจง้หรอืดำาเนนิพธิกีารใดๆ	อกี

49. ผลของการยกเล กิความค ุม้ครอง

เม ือ่เวลาท ีค่วามค ุม้ครองของสมาช กิถ กูยกเลกิตามความในกฎขอ้ท ี ่	48	(ซ ึง่ตอ่ไปในกฎขอ้ท ี ่	49	

น ี จ้ะเร ยีกเวลาดงักลา่ววา่	“วนัยกเลกิความค ุม้ครอง”)

3



89

การเขา้เป
น็สมาชกิ และ

การส
ิน้สดุความค

ุม้ครอง

สว่นท ี ่	6

1 	ภายใตบ้งัคบัของขอ้	2	ก	ในกฎขอ้ท ี ่	49	น ี ้	สมาช กิผ ูน้ ั น้จะตอ้งและยงัคงตอ้งรบัผดิในบรรดา

เบ ี ย้ประกนัภยัท ั ง้หมดและเง นิจำานวนใดๆ	ท ีต่อ้งช ำาระส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ีเ่กดิวนัยกเลกิความ

ค ุม้ครอง	ตามอตัราสว่นตอ่ระยะเวลาท ีต่อ่ไปจนถงึวนัยกเลกิความค ุม้ครอง	หร อืวนักอ่นหนา้น ั น้

ตามท ีผ่ ูจ้ดัการมดีลุยพ นิ จิตกลงย นิยอมเป น็ลายลกัษณอ์กัษร

2 	สมาช กิจะตอ้งและยงัคงตอ้งรบัผดิ:

ก.	 	ในบรรดาเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	(overspill calls)	ส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ีเ่กดิวนั

ยกเลกิความค ุม้ครอง	และ

ข.	 ในเบ ี ย้ประกนัภยัท ั ง้หมดและจำานวนเง นิอ ืน่ๆ	ท ีต่อ้งช ำาระส ำาหรบัป กีรมธรรมก์อ่นๆ

3 	นบัต ั ง้แตว่นัยกเลกิประกนัภยัเป น็ตน้ไป	สมาคมจะส ิ น้สดุความรบัผดิตอ่การเร ยีกรอ้งไมว่า่ใน

ลกัษณะใดๆ	ภายใตก้ฎฉบบัน ี ท้ ีเ่ก ีย่วกบัเร อืลำาใดและทกุลำาท ีส่มาช กิหร อืผ ูด้ำาเน นิการแทนไดน้ ำา

เขา้มาเป น็สมาช กิของสมาคม	และนบัจากวนัยกเลกิความค ุม้ครองเป น็ตน้ไป	ใหค้วามรบัผดิใดๆ	

ของสมาคมท ีม่ ตีอ่การเร ยีกรอ้งดงักลา่วเป น็อนัยกเลกิโดยม ผีลยอ้นหลงัและสมาคมไมม่คีวามรบั

ผดิใดๆ	ตอ่สมาช กิผ ูน้ ั น้เก ีย่วกบัการเร ยีกรอ้งดงักลา่วหร อืประการอ ืน่ใดท ั ง้ส ิ น้

ก.	 	ไมว่า่การเร ยีกรอ้งดงักลา่วไดเ้กดิข ึ น้หร อืม หีร อือาจม ที ีม่าจากเหตกุารณ ์ใดๆ	ท ี ่ไดเ้กดิข ึ น้แลว้ใน

เวลาใดๆ	กอ่นวนัยกเลกิความค ุม้ครอง	รวมทั ง้ในระหวา่งป กีรมธรรมก์อ่นๆ	หร อืไม่

ข.	 	ไมว่า่การเรยีกรอ้งดงักลา่วจะมที ีม่าจากเหตกุารณ์ใดๆ	ท ีเ่กดิข ึน้ภายหลงัวนัยกเลกิความคุม้ครองหรอืไม่

ค.	 	ไมว่า่สมาคมอาจจะไดย้อมรบัผดิตอ่หร อืไดแ้ตง่ต ั ง้ทนายความ	ผ ูส้ ำารวจ	หร อืบคุคลอ ืน่ใดใหจ้ดัการ

กบัการเร ยีกรอ้งดงักลา่ว	หร อืไม่

ง.	 	ไมว่า่ในวนัหร อืกอ่นวนัยกเลกิความค ุม้ครอง	สมาคมจะไดร้ ูห้ร อืไมว่า่การเร ยีกรอ้งดงักลา่วอาจจะ

หรอืจะเกดิข ึ น้

จ.	 ไมว่า่สมาช กิไดส้ ิ น้สดุการไดร้บัความค ุม้ครองตามกฎขอ้ท ี ่	46	แลว้หร อืไม่

4 	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิและตามเง ือ่นไขท ีเ่หน็สมควรซ ึง่รวมทั ง้	แต่ไมจ่ำากดัเพ ยีงเง ือ่นไข

เร ือ่งการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัหร อืจำานวนเง นิอ ืน่ใด	ยอมรบัการเร ยีกรอ้งไมว่า่ท ั ง้หมดหรอืบางสว่น

เก ีย่วกบัเร อืลำาใดท ีส่มาช กินำาเขา้มาในสมาคม	ท ั ง้ท ีส่มาคมไมม่คีวามรบัผดิใดๆ	ท ีต่อ้งจา่ยโดยผล

ของกฎขอ้น ี ้
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50. ความรบัผ ดิในการช ำาระเบ ีย้ประกนัภยั

สมาช กิทกุคนท ีน่ ำาเร อืเขา้สมาคมเพ ือ่รบัการประกนัภยัตอ้งจดัใหม้ เีง นิทนุส ำาหรบัป กีรมธรรม ์ใดๆ	

เวน้แตผ่ ูจ้ดัการจะตกลงย นิยอมเป น็อยา่งอ ืน่	(ท ี ่ไม่ใชป่ กีรมธรรมท์ ีป่ ดิไปแลว้)	ผา่นทางการจา่ย

เบ ี ย้ประกนัภยัท ีจ่ะเร ยีกเกบ็จากสมาช กิ	ตามขอ้กำาหนดท ีร่ะบใุนกฎขอ้ท ี ่	51	และ	52	โดยใน

ความเหน็ของคณะกรรมการเง นิทนุดงักลา่ว:

1 	เป น็จำานวนท ีเ่พ ยีงพอตอ่คา่ใชจ้า่ยท ั ว่ไปของสมาคมตามท ีค่ณะกรรมการเหน็สมควรเป น็คร ั ง้คราว

ท ีจ่ะเร ยีกเกบ็จากธรุกจิประกนัภยัของสมาคมส ำาหรบัป กีรมธรรมน์ ั น้ๆ

2 	เป น็จำานวนท ีเ่พ ยีงพอแกค่า่ส นิไหมทดแทน	คา่ใชจ้า่ย	และตน้ทนุรายจา่ย	(ไมว่า่ไดเ้กดิข ึ น้แลว้)	

เพ ิม่พนูข ึ น้	หร อืคาดการณว์า่จะเกดิข ึ น้)	ในธรุกจิประกนัภยัของสมาคมเก ีย่วกบัป กีรมธรรม ์

น ั น้ๆ	(และโดยไมเ่ป น็การเส ือ่มส ทิธ ิต์อ่หลกัการท ั ว่ไปขา้งตน้	ใหร้วมถงึสว่นใดๆ	ของคา่ส นิไหม

ทดแทน	คา่ใชจ้า่ย	และตน้ทนุรายจา่ยของผ ูร้บัประกนัภยัใดๆ	นอกจากสมาคมซ ึง่ตกเป น็ภาระหร อื

คาดวา่นา่จะตกเป น็ภาระของสมาคมโดยผลของของการประกนัภยัตอ่ใดๆ	ท ี ่ไดต้กลงกนัระหวา่ง

สมาคมและผ ูร้บัประกนัภยัอ ืน่ดงักลา่ว)

3 	จำาเป น็ตอ่การโอนเขา้เง นิทกุส ำารองหร อืบญัช อี ืน่ๆ	ของสมาคม	(ตามท ีก่ลา่วไว ้ในกฎขอ้ท ี ่	57)	

และส ำาหรบัการสมคัรเป น็สมาช กิคร ั ง้ตอ่ไป	ท ั ง้น ี ้	เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการคงเง นิส ำารองหร อืบญัช ี

อ ืน่ๆ	หร อืตามท ีค่ณะกรรมการเหน็สมควรเป น็อยา่งอ ืน่

4 	จำาเป น็ตอ่การโอนท ีค่ณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสมเพ ือ่ชดเชยความบกพรอ่งท ี ่ไดเ้กดิข ึ น้หร อืคาด

วา่นา่จะเกดิข ึ น้ในป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิแลว้

5 	จำาเป น็ตอ่การกนัส ำารองเง นิจำานวนใดๆ	ท ีอ่าจถ กูบงัคบัโดยกฎหมายหรอืกฎระเบ ยีบของรฐับาลให ้

ตอ้งม เีพ ือ่รกัษาขดีความสามารถในการช ำาระหน ี ้	หร อืเป น็หลกัประกนัเง นิทนุส ำาหรบัป กีรมธรรม ์

ใดๆ

51. เบ ีย้ประกนัภยัสหการ

ณ	เวลาใดหรอืในระหวา่งหร อืหลงัส ิ น้สดุป กีรมธรรมแ์ตล่ะป 	ีตามแตท่ ีค่ณะกรรมการจะอนมุตั ิ	

และภายใตเ้ง ือ่นไขในกฎขอ้ท ี 	่53	และเง ือ่นไขพ เิศษตามท ี ่ไดต้กลงกบัสมาคม	สมาช กิแตล่ะคนจะ

กฎระเบ ยีบ	2017
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ตอ้งจา่ยสว่นท ีต่อ้งรว่มช ำาระในอตัราพ ื น้ฐานส ำาหรบัเร อืแตล่ะลำาของตนท ี ่ไดเ้อาประกนัภยัในชว่ง

ป กีรมธรรมน์ ั น้	จำานวนเง นิท ีต่อ้งช ำาระจะถอืวา่เป น็เบ ี ย้ประกนัภยัสหการในป กีรมธรรมน์ ั น้ๆ	

ส ำาหรบัเร อืลำาดงักลา่ว

52. เบ ีย้ประกนัภยัเพ ิม่

1 	ในเวลาใดๆ	ระหวา่งหร อืหลงัส ิ น้สดุป กีรมธรรม 	์แตม่ ิใชห่ลงัจากท ีป่ กีรมธรรมด์งักลา่วไดป้ ดิไป

แลว้	คณะกรรมการอาจเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่หน ึง่คร ั ง้	หร อืมากกวา่น ั น้ส ำาหรบัป กีรมธรรม ์

ดงักลา่วของเร อืท ีเ่อาประกนัภยัในระหวา่งป กีรมธรรมน์ ั น้	รวมถงึเร อือ ืน่ใดท ีส่มาช กิไดข้าดจาก

ความค ุม้ครองแลว้ตามความในกฎขอ้ท ี ่	46	ท ั ง้น ีค้ณะกรรมการอาจเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัดงั

กลา่วโดยวธิ กีารอยา่งใดอยา่งหน ึง่ดงัตอ่ไปน ี ้	:

ก.	 โดยกำาหนดเป น็อตัรารอ้ยละของเบ ี ย้ประกนัภยัสหการสทุธ ิ	หร อื

ข.	 	โดยกำาหนดเป น็อตัรารอ้ยละของอตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบของเร อืทกุลำาท ีเ่อาประกนัภยัใน

ระหวา่งป กีรมธรรมน์ ั น้

2 	ในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัในป กีรมธรรม ์ใดๆ	สมาช กิม หีนา้ท ีต่อ้งช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยั

เพ ิม่ตามจำานวนเง นิท ีก่ำาหนด	ซ ึง่ในกรณ ขีองขอ้	1	ก.	กระทำาโดยการนำาอตัรารอ้ยละท ีค่ณะ

กรรมการกำาหนดไปคณูกบัเบ ี ย้ประกนัภยัสหการสทุธ ทิ ี ่ไดช้ ำาระหร อืตอ้งช ำาระโดยสมาช กิผ ูน้ ั น้

ส ำาหรบัป กีรมธรรมด์งักลา่ว	และในกรณ ขีองขอ้	1	ข	กระทำาโดยนำาอตัรารอ้ยละท ีค่ณะกรรมการ

กำาหนดไปคณูกบัอตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบของเร อืท ีเ่ขา้รบัการประกนัภยัจากสมาคมตาม

จำานวนตนัเร อื

3 	ไมว่า่ในเวลาใดๆ	คณะกรรมการหร อืผ ูจ้ดัการอาจพยายามใหส้มาช กิไดต้ระหนกัถงึขอ้ผ กูพนั

ทางการเง นิของสมาช กิส ำาหรบัป กีรมธรรมน์ ั น้ๆ	โดยใหส้มาช กิไดท้ราบถงึอตัรารอ้ยละของเบ ี ย้

ประกนัภยัเพ ิม่โดยประมาณท ีค่าดวา่จะเร ยีกเกบ็	การแจง้ประมาณการใดๆ	แกส่มาช กิคนใดจะไม่

เป น็การเส ือ่มส ทิธ ิ ข์องคณะกรรมการท ีจ่ะเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่ส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ี ่

เก ีย่วขอ้งตามเง ือ่นไขในกฎฉบบัน ี 	้ในอตัรารอ้ยละท ีม่ากกวา่หร อืนอ้ยกวา่อตัราท ี ่ไดแ้จง้	และไมว่า่

ในกรณ ีใดๆ	สมาคม	คณะกรรมการหร อืผ ูจ้ดัการตา่งไมต่อ้งรบัผดิในประมาณการท ีแ่จง้หร อืขอ้ผดิ

พลาด	ตกหลน่	หร อืความไมเ่ท ีย่งตรงของประมาณการดงักลา่ว

53. เบ ีย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ (OVERSPILL CALLS) การเร ยีกรอ้งและการใหป้ระกนั

1	 ความนำา

การอา้งองิใดๆ	ถงึคา่เส ยีหายท ีเ่กดิข ึ น้กบัสมาคมหรอืฝา่ยอ ืน่ใดท ีร่ว่มอย ู่ในขอ้ตกลงกล ุม่รบั

เส ีย่งภยั	(pooling Agreement)	ใหถ้อืวา่รวมคา่ใชจ้า่ย	(costs and expenses)	ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

ดว้ย
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2	 การท ีจ่ะไดร้บัชดใช ้ในความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	(overspill	claims)

ก.	 	โดยไมเ่ป น็การเส ือ่มส ทิธ ิ ถ์งึขอ้จำากดัความรบัผดิอ ืน่ใด	ท ี ่ใชบ้งัคบัอย ู่	ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่

จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีเ่ร ยีกรอ้งตอ่สมาคมจะไม่ไดร้บัการชดใชค้ นืจากสมาคมเก นิวา่

จำานวนเง นิรวมของ	:

ก)	 	สว่นของความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีส่ามารถเร ยีกไดจ้ากกล ุม่

ภายใตข้อ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั	อนัเป น็สว่นท ีส่มาคมตอ้งรบัภาระไวเ้องตามเง ือ่นไขของขอ้

ตกลงดงักลา่ว

ข)	 	จำานวนเง นิสงูสดุท ีส่มาคมเร ยีกคนืไดจ้ากฝา่ยอ ืน่ๆ	ในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยัซ ึง่เป น็สว่น

รว่มรบัผดิของฝา่ยอ ืน่ๆ	น ั น้ตอ่อย ู่	ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ

ข.	 จำานวนเง นิรวมท ีก่ลา่วถงึในกฎขอ้ท ี ่	52.2	ก	จะลดลงเทา่ท ีส่มาคมม หีลกัฐานวา่

ก)	 ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้กบัสมาคมเป น็ไปโดยชอบในการเกบ็หร อืตอ้งการจะเกบ็	:

i	 	เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุท ีเ่ร ยีกเกบ็เพ ือ่เป น็ทนุในการชดใชค้วามเส ยีหายท ีเ่ก นิ

กวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	ตามท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	53.2	กก)	หร อื

ii	 	จำานวนเง นิท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี 	่53.2	ก	ข)	หร อื

ข)	 	สมาคมไมส่ามารถเกบ็เง นิในจำานวนท ีเ่ทา่กบัสว่นของความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิ

จำากดัความรบัผดิท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	53.2	ก	ก)	ซ ึง่สมาคมต ั ง้ใจจะจา่ยออกจากสว่นท ี ่

เร ยีกเกบ็เป น็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุดว้ยเหตวุา่เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ

ใดๆ	ท ีเ่ร ยีกเกบ็หร อืสว่นของเบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่วไมอ่าจเร ยีกเกบ็อยา่งประหยดัได ้	แต่

ท ั ง้น ี ้	หากสถานการณเ์ปล ีย่นแปลงไปจนทำาใหเ้ง นิจำานวนดงักลา่วสามารถเร ยีกเกบ็โดย

ประหยดัได ้	จำานวนเง นิรวมท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	53.2	ก	จะถ กูนำากลบัคนืเขา้กองทนุใน

จำานวนเพ ยีงเทา่น ั น้

ค.	 เพ ือ่เป น็หลกัฐานส ำาหรบักรณตีา่งๆ	ท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	53.2	ก.	ข)	สมาคมจะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่:

ก)	 	สมาคมไดเ้ร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	ท ีเ่ก ีย่วกบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่

จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	53.2	ก.	จากสมาช กิท ั ง้หมดท ีอ่ย ู่ใน

สมาคมในวนัท ีม่ อีย ู	่ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิตามเง ือ่นไขและ

จำานวนเง นิสงูสดุท ีอ่นมุตัภิายใตก้ฎขอ้ท ี5่3.5	แลว้	และ
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ข)	 	สมาคมไดเ้ร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุในเวลาอนัเหมาะสม	โดยม ิได ้

ปลดเปล ื อ้งหร อืกระทำาดว้ยประการใดๆ	อนัเป น็การยกเวน้ภาระหนา้ท ี ่ใหแ้กส่มาช กิในการ

ช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่ว	อกีท ั ง้ไดด้ำาเน นิการทกุอยา่งอยา่งเหมาะสมเพ ือ่เร ยีกเกบ็เบ ี ย้

ประกนัภยัดงักลา่วแลว้

3	 การจา่ยคา่เส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ

ก.	 เง นิทนุท ีส่มาคมตอ้งใช ้ในการจา่ยคา่เส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิจะไดม้า	:

ก)	 	จากจำานวนเง นิท ีส่มาคมสามารถเร ยีกคนืไดจ้ากฝา่ยอ ืน่ท ีอ่ย ูภ่ายใตข้อ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่ง

ภยั	ซ ึง่เป น็สว่นรว่มรบัผดิของฝา่ยดงักลา่วในความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความ

รบัผดิ	และ

ข)	 	จากจำานวนเง นิท ีส่มาคมสามารถเร ยีกคนืไดจ้ากการประกนัภยัพ เิศษใดๆ	ซ ึง่คณะกรรมการ

อาจใชด้ลุยพ นิ จิบงัคบัใชเ้พ ือ่เป น็การปอ้งกนัสมาคจากความเส ีย่งในการตอ้งจา่ยคา่เส ยี

หายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	และ

ค)	 	จากสว่นใดสว่นหน ึง่ท ีค่ณะกรรมการใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนดในจำานวนเง นิใดๆ	ท ีเ่ป น็เง นิคง

เหลอืในกองทนุส ำาหรบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	ดงักลา่ว	ซ ึง่

คณะกรรมการเหน็ควรกำาหนดข ึ น้ตามกฎขอ้ท ี ่	57	และ

ง)	 	โดยเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุคร ั ง้เดยีวหร อืหลายคร ั ง้ตามกฎขอ้ท ี 	่52.5	

โดยไมพ่ จิารณาวา่สมาคมไดพ้ยามยามหาทางเร ยีกคนืหร อืไดเ้ร ยีกคนืจำานวนเง นิใดๆ	หร อื

ท ั ง้หมดท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	3	ก	หร อืไม่	แตท่ ั ง้น ีค้ณะกรรมการจะตอ้งไดท้ำาการว นิ จิฉยั

ตามกฎขอ้ท ี 	่52.3	ก.	ค)	เส ยีกอ่น	และ

จ)	 	จากดอกเบ ี ย้สะสมท ีส่มาคมไดร้บัสะสมจากเง นิทนุท ีจ่ดัใหด้งักลา่วมาขา้งตน้

ข.	 	เง นิทนุท ีต่อ้งใชเ้พ ือ่ชดใชส้ว่นของอย ู่	ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีเ่กดิ

แกฝ่า่ยอ ืน่ใดในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยัท ีส่มาคมมคีวามรบัผดิตอ้งรว่มจา่ยดว้ยภายใตเ้ง ือ่นไขขอ้

ตกลงดงักลา่วจะถ กูจดัใหต้ามวธิ กีารท ีร่ะบไุว ้ในกฎขอ้ท ี 	่53.3	ก.	ก)	ถงึ	53.3	ก	จ)

ค.	 	เพ ยีงเทา่ท ีส่มาคมม เีจตนาจะจดัหาเง นิทนุท ีต่นจำาเป น็ตอ้งจา่ยในอย ู่	ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่

จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิตามวธิ กีารท ีร่ะบใุนกฎขอ้ท ี ่	53.2	ก	ง)	สมาคมจะตอ้งจา่ยแตเ่พ ยีงคา่

เส ยีหายดงักลา่วเทา่ท ีแ่ละเม ือ่สมาคมไดร้บัเง นิทนุดงักลา่วแลว้เทา่น ั น้	แตท่ ั ง้น ี ้	สมาคมจะตอ้ง

สามารถแสดงใหเ้หน็เป น็คร ั ง้คราววา่ตนไดด้ำาเน นิการตามกฎขอ้ท ี 	่53.2	ค	ก)	และ	53.2	ค	ข)	ใน

ความพยายามเร ยีกเกบ็เง นิทนุดงักลา่วแลว้
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4	 ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ-	การว นิ จิฉยัของผ ูเ้ช ีย่วชาญ

ก.	 	ประเดน็ใดๆ	ท ีก่ลา่วถงึในกฎขอ้ท ี ่	53.4	ข	ท ีส่มาคมกบัสมาช กิไมส่ามารถตกลงกนัไดจ้ะถ กูนำา

เสนอไปยงัคณะผ ูพ้ จิารณา	(“คณะผ ูพ้ จิารณา”)	ท ีต่ ั ง้ข ึ น้ภายใตข้อ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั	

(Pooling	Agreement)	ซ ึง่จะทำาหนา้ท ีเ่ป น็คณะผ ูเ้ช ีย่วชาญและม ิใชค่ณะอนญุาโตตลุาการ	ใน

การว นิ จิฉยัประเดน็ดงักลา่ว

ข.	 	เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการปรบัใชก้ฎขอ้ท ี 	่53.4	ขม	53.2	ค	และ	53.3	ค	ขอ้ใดขอ้หน ึง่เก ีย่วกบั

ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิใดๆ	(“คา่เส ยีหายท ีเ่ก ีย่วขอ้ง”)	ใหก้ฎขอ้	

53.4	น ี ้	บงัคบัใชก้บัประเดน็ท ีว่า่	:

ก)	 	คา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการเกบ็หร อืในความพยายามเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุเหมาะ

สมหรอืไม่	หร อื

ข)	 	เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุใดๆ	หร อืสว่นของเบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่วสามารถเร ยีกได ้

อยา่งม ปีระส ทิธภิาพ	โดยประหยดัคา่ใชจ้า่ยหร อืไม่	หร อื

ค)	 	ในการพยายามเร ยีกเกบ็เง นิทนุท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี 	่53.3	ค	สมาคมไดด้ำาเน นิการตามท ี ่

กลา่วไว ้ในกฏขอ้น ั น้หร อืไม่

ค.	 	หากคณะผ ูพ้ จิารณายงัม ิไดต้ ั ง้ข ึ น้ในเวลาท ีส่มาช กิประสงคจ์ะสง่ประเดน็ไปใหพ้ จิารณา	ใหค้ณะ

กรรมการโดยการรอ้งขอของสมาช กิกำาหนดแนวทางการต ั ง้คณะผ ูพ้ จิารณาตามท ีจ่ำาเป น็ภายใต ้

ขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั

ง.	 	คณะกรรมการอาจจะ	(และโดยการช ี แ้นะของสมาช กิ)กำาหนดแนวทางดงักลา่วตามท ีจ่ำาเป น็ภายใต ้

ขอ้ตกลงกล ุม่เส ีย่งภยัเพ ือ่มคีำาส ั ง่อยา่งเป น็ทางการใหค้ณะผ ูพ้ จิารณาทำาการสอบสวนประเดน็

ใดๆ	และทำาคำาว นิ จิฉยัออกมาโดยเรว็ท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะสามารถปฏบิตั ิได ้

จ.	 	คณะผ ูพ้ จิารณาจะใชด้ลุยพ นิ จิวา่ม ขีอ้ม ลู	เอกสาร	หลกัฐาน	หร อืส ิง่สง่มอบใดๆ	ท ีต่นตอ้งการใช ้

ในการว นิ จิฉยัประเดน็	และการไดม้าซ ึง่ส ิง่เหลา่น ั น้	โดยสมาคมและสมาช กิจะใหค้วามรว่มมอื

อยา่งเตม็ท ีแ่กค่ณะผ ูพ้ จิารณา

ในการว นิ จิฉยัประเดน็ใดๆ	ท ีถ่ กูสง่มาใหพ้ จิารณาตามกฎขอ้ท ี 	่53.4	น ี ้	คณะผ ูพ้ จิารณาจะตอ้ง

พยายามยดึถอืตามกระบวนการเดยีวกนักบัท ีต่นเคยใช ้ในการว นิ จิฉยัประเดน็ตา่งๆ	ท ีเ่กดิข ึ น้ใน

กรณคีวามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิท ีเ่ก ีย่วขอ้งซ ึง่ไดถ้ กูน ำาเสนอตอ่คณะผ ู ้

พ จิารณาภายใตข้อ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั
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ฉ.	 ในการว นิ จิฉยัประเดน็	สมาช กิในคณะผ ูพ้ จิารณา	:

ก)	 ตอ้งพ ึง่พงิความร ูแ้ละความเช ีย่วชาญของตนเอง	และ

ข)	 	อาจอาศยัขอ้ม ลู	เอกสาร	หลกัฐาน	หร อืส ิง่ท ีส่ง่มอบเพ ือ่การพ จิารณาท ีส่มาคมหรอืสมาช กิ

จดัใหต้ามท ีค่ณะผ ูพ้ จิารณาเหน็สมควร

ช.	 	ถา้สมาช กิท ั ง้สามคนในคณะผ ูพ้ จิารณา	ไมส่ามารถตกลงกนัได ้ในกรณ ีใดๆ	ใหถ้อืตามความเหน็

ของเส ยีงขา้งมาก

ซ.	 คณะผ ูพ้ จิารณาไมจ่ำาตอ้งใหเ้หตผุลส ำาหรบัคำาว นิ จิฉยัใดๆ

ฌ.	 	คำาว นิ จิฉยัของคณะผ ูพ้ จิารณาถอืวา่ถงึท ีส่ดุและม ผีลผ กูพนัสมาคมและสมาช กิ	(ภายใตบ้งัคบั

ของกฎขอ้ท ี ่	53.4	ญ	เทา่น ั น้)	และจะไมม่ สี ทิธ ิ อ์ทุธรณค์ำาว นิ จิฉยัดงักลา่ว

ญ.	 	หากคณะผ ูพ้ จิารณาไดท้ำาการว นิ จิฉยัประเดน็ท ีเ่สนอส ูก่ารพ จิารณาตามกฎขอ้ท ี ่	53.4	ข	ข)	หร อื	

53.4	ข	ค)	สมาคมหรอืสมาช กิอาจสง่ประเดน็กลบัไปยงัคณะผ ูพ้ จิารณาไดอ้กีโดยไมต่อ้งคำานงึถงึ

กฎขอ้ท ี ่	53.4ฌ	ถา้เหน็วา่สถานภาพไดเ้ปล ีย่นแปลงไปอยา่งมากนบัต ั ง้แตเ่วลาท ีค่ณะผ ูพ้ จิารณา

ไดท้ำาคำาว นิ จิฉยัไปแลว้

ฎ.	 คา่ใชจ้า่ยของคณะผ ูพ้ จิารณา	สมาคมเป น็ผ ูจ้า่ย

ฏ.	 	คา่ใชจ้า่ยคา่ส นิไหมทดแทน	และเง นิจำานวนอ ืน่ๆ	ท ีต่อ้งจา่ยใหแ้กค่ณะผ ูพ้ จิารณาเก ีย่วกบัความ

เส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิใดๆ	ไมว่า่การเสนอประเดน็ตอ่คณะผ ูพ้ จิารณาจะ

ไดก้ระทำาภายใตก้ฎขอ้ท ี 	่53.4	น ี ้	หร อืภายใตข้อ้ตกลงกล ุม่ผ ูร้บัเส ีย่งภยัใหถ้อืเป น็คา่ใชจ้า่ยท ี ่
สมาคมตอ้งจา่ยโดยถ กูตอ้งเหมาะสมในกรณอีนัเก ีย่วกบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดั

ความรบัผดิรายน ั น้	เพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามวตัถปุระสงคท์ ีร่ะบใุนกฎขอ้ท ี 	่53.2	ข	ก)

5	 การเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ

ก.	 ถา้

ก	 	ในเวลาใดๆ	คณะกรรมการพ จิารณาแลว้เหน็วา่จำาเป น็หร อือาจมคีวามจำาเป น็ในอนาคตท ี ่

ตอ้งใชเ้ง นิทนุเพ ือ่จา่ยคา่เส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	(ไมว่า่จะเป น็

ความเส ยีหายท ีเ่กดิกบัสมาคมหรอืฝา่ยอ ืน่ๆ	ในขอ้ตกลงกล ุม่เส ีย่งภยั)	และ
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ข	 	คณะกรรมการออกแถลงการณตืามกฎขอ้ท ี ่	53.6	ก	หร อื	53.6	ค	ใหป้ กีรมธรรมย์งัคงเป ดิ

ตอ่ไปเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัท ีเ่ก ีย่วกบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่

จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิรายน ั น้ๆ	ในกรณ เีชน่น ี ้	ไมว่า่ในเวลาใดๆ	หลงัจากออก

แถลงการณด์งักลา่วแลว้คณะกรรมการอาจมดีลุยพ นิ จิใหส้มาคมเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยั

เพ ือ่การระดมทนุจำานวนเดยีวหร อืหลายจำานวนเก ีย่วกบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิ

จำากดัความรบัผดิน ั น้ๆ	ไดต้ามกฎขอ้ท ี ่	53.5	ข

ข.	 สมาคมอาจเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุดงักลา่ว	:

ก	 	จากสมาช กิทกุรายท ีเ่ขา้มาอย ู่ในสมาคมในวนัท ีม่ คีวามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดั

ความรบัผดิเก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีต่นนำาเขา้มาในสมาคมในขณะน ั น้	โดยมติอ้งคำานงึถงึขอ้เทจ็

จรงิท ีว่า่หากวนัท ีเ่กดิความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิตกอย ู่ในป กีรม

ธรรมท์ ีส่มาคมไดอ้อกแถลงการณต์ามกฎขอ้ท ี 	่53.6	ค.	เร อืดงักลา่วอาจจะยงัม ิไดเ้ขา้มาอย ู่

ในสมาคมในขณะท ีเ่กดิเหตกุารณน์ ั น้ก ็ได ้

ข	 	คดิเป น็อตัรารอ้ยละของขอ้จำากดัความรบัผดิตามอนสุญัญา	(ConventionLimit)	ของเร อื

แตล่ะลำาตามท ีค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิกำาหนด

ค.	 	จะไมม่ กีารเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	เก ีย่วกบัเร อืลำาใดท ีเ่ขา้เป น็สมาช กิในวนัท ี ่

เกดิความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	ซ ึง่ม ขีอ้จำากดัความค ุม้ครองโดยรวม	

(overall	limit	of	cover)	เทา่กบั	หร อืนอ้ยกวา่ขอบจำากดักล ุม่รบัประกนัภยัตอ่	(Group	Reinsurance	

Limit)

ง.	 	สมาคมจะไมเ่ร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุจากสมาช กิท ีน่ ำาเร อืเขา้มาอย ู่ในสมาคม	อนั

เน ือ่งจากความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	คร ั ง้ใดคร ั ง้หน ึง่	ท ีร่วมแลว้เก นิ

กวา่รอ้ยละสองจดุหา้	(2.5%)	ของขอบจำากดัตามอนสุญัญาของเร อืลำาน ั น้

จ.	 	ถา้ในเวลาใดๆ	หลงัจากไดเ้ร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุจากสมาช กิท ีเ่ขา้มาอย ู่ใน

สมาคมในป กีรมธรรม ์ใดๆ	แลว้	ไดป้รากฏตอ่คณะกรรมการวา่เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุดงั

กลา่วท ั ง้จำานวนไมน่า่จะจำาเป น็ตอ่การชดใชค้วามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	

ท ีท่ ำาใหต้อ้งเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่ว	คณะกรรมการอาจตดัส นิใจท ิง้สว่นเก นิท ีเ่หน็วา่ไม่

จำาเป น็เส ยีก ็ได ้โดยวธิ กีารใดวธิ กีารหน ึง่หร อืท ั ง้สองวธิดีงัตอ่ไปน ี ้	:

ก	 	โดยการโอนเง นิสว่นท ีเ่ก นิท ั ง้หมดหรอืบางสว่นไปยงักองทนุความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวน

เง นิจำากดัความรบัผดิ	(ตามกฎขอ้ท ี 	่57)	หร อื

ข	 	โดยสง่คนืสว่นท ีเ่ก นิท ั ง้หมดหรอืบางสว่นกลบัไปใหส้มาช กิท ี ่ไดช้ ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่

การระดมทนุตามสดัสว่นการช ำาระเง นิของสมาช กิรายน ั น้ๆ
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6	 การป ดิป กีรมธรรมส์ ำาหรบัเบ ี ย้ประกนัเพ ือ่การระดมทนุ

ก.	 	หากในเวลาใดๆ	กอ่นส ิ น้สดุระยะเวลาสามส บิหกเดอืนนบัจากวนัเร ิม่ตน้ป กีรมธรรม ์	(“ป กีรมธรรม ์

ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง”)	มคี ูส่ญัญาฝา่ยใด	ในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยัสง่หนงัส อืแจง้	(“หนงัส อืแจง้การระดม

ทนุ”)	ตามเง ือ่นไขในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยัดงักลา่ววา่ไดเ้กดิเหตกุารณ ์	หร อือบุตั กิารณ ์	ข ึ น้ใน

ป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง	ซ ึง่น ำามาหร อืในเวลาใดๆ	อาจนำามาซ ึง่การเร ยีกรอ้งท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิ

จำากดัความรบัผดิ	ใหค้ณะกรรมการเรง่ออกแถลงการณ ์โดยเรว็ท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะทำาได ้ใหป้ กีรมธรรมท์ ี ่

เก ีย่วขอ้งน ั น้ยงัคงเป ดิตอ่ไปเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่ระดมทนุ	คราว

เดยีวหร อืหลายคราวส ำาหบัความเส ยีหายดงักลา่วและป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งน ั น้	จะยงัไมป่ ดิลง

เพ ือ่ประโยชน ์ในการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุส ำาหรบัความเส ยีหายน ั น้จนกวา่จะ

ถงึวนัท ีค่ณะกรรมการกำาหนด

ข.	 	หากในขณะส ิ น้สดุระยะเวลาสามส บิหกเดอืนตามท ีก่ำาหนดในกฎขอ้ท ี 	่53.6	ก	ไมม่ กีารสง่หนงัส อื

แจง้การระดมทนุตามความท ีร่ะบใุนกฎดงักลา่ว	ใหป้ กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งน ั น้ป ดิลงโดยอตัโนมตั ิ

เพ ือ่การเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุเทา่น ั น้	ท ั ง้น ี ้ไมว่า่จะเป น็การป ดิเพ ือ่

วตัถปุระสงคอ์ ืน่ใดหร อืไมก่ต็าม	การป ดิป กีรมธรรมด์งักลา่วจะม ผีลต ั ง้แตว่นัท ีค่รบกำาหนดสามส บิ

หกเดอืน	หลงัจากวนัเร ิม่ตน้ป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

ค.	 	หากในเวลาใดๆ	หลงัจากป กีรมธรรม ์ไดป้ ดิไปแลว้ตามความในกฎขอ้ท ี ่	53.6	ก	และ	53.6	ข	ได ้

ปรากฏแกค่ณะกรรมการวา่เหตกุารณห์ร อือบุตั กิารณท์ ี ่ไดเ้กดิข ึ น้ในระหวา่งป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิไป

แลว้น ั น้	อาจนำามาซ ึง่การเร ยีกรอ้งหลงัจากน ั น้หร อื	ณ	เวลาใดในอนาคตเพ ือ่ความเส ยีหายท ีเ่ก นิ

กวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิใหค้ณะกรรมการเรง่ประกาศโดยเรว็ท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะทำาได ้ใหป้ กีรม

ธรรมท์ ีเ่ป ดิถดัมา	(ซ ึง่ไม่ใชป่ กีรมธรรรมท์ ีค่ณะกรรมการไดป้ระกาศไปแลว้ตามกฎขอ้ท ี ่	53.6	ก	

และ	53.6	ค)	ยงัตอ้งเป ดิตอ่ไป	เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ

ส ำาหรบัการเร ยีกรอ้งน ั น้	และป กีรมธรรมท์ ีเ่ป ดิดงักลา่วจะยงัไมป่ ดิลงเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการ

เร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุส ำาหรบัการเร ยีกรอ้งรายน ั น้จนกวา่จะถงึวนัท ีค่ณะ

กรรมการกำาหนด

ง.	 	ป กีรมธรรมจ์ะป ดิลงเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุไม่ได 	้เวน้

แตจ่ะเป น็กรณตีามกฎขอ้ท ี ่	53.6	น ี ้

7	 หลกัประกนัส ำาหรบัเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	เม ือ่ยกเลกิหร อืส ิ น้สดุความค ุม้ครอง

ก.	 ถา้

ก	 	คณะกรรมการไดม้ ปีระกาศตามกฎขอ้ท ี 	่53.6	ก	หร อื	53.6	ค	ใหป้ กีรมธรรม ์ใดยงัตอ้งเป ดิ

อย ูต่อ่ไป	เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	และ
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ข	 	สมาช กิท ีม่ คีวามรบัผดิในการจา่ยเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุดงักลา่วตามท ีส่มาคม

เร ยีกเกบ็ตามกฎขอ้ท ี 	่53.5	กำาลงัจะส ิ น้สดุ	หร อืไดส้ ิ น้สดุ	การไดร้บัความค ุม้ครองจาก

สมาคมดว้ยเหตผุลใดๆ	กต็าม	หร อืคณะกรรมการว นิ จิฉยัวา่ความค ุม้ครองของสมาช กิผ ูน้ ั น้

นอาจส ิ น้สดุลง	ในกรณ เีชน่น ีค้ณะกรรมการอาจกำาหนดใหส้มาช กิดงักลา่วจดัหาการคำ า้

ประกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดใหแ้กส่มาคมส ำาหรบัประมาณการความรบัผดิในอนาคตของ

สมาช กิผ ูน้ ั น้ในการจา่ยเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	ภายในวนัท ีท่ ีค่ณะกรรมการ

กำาหนด	(“วนัท ีถ่งึกำาหนด”)	ท ั ง้น ี ้	การคำ า้ประกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ดงักลา่วจะตอ้งจดัให ้

ตามรปูแบบและจำานวนเง นิ	(“จำานวนเง นิประกนั”)	ตลอดจนเง ือ่นไขท ีค่ณะกรรมการม ี

ดลุยพ นิ จิเหน็วา่เหมาะสมแกก่รณ ี

ข.	 	เวน้แตแ่ละจนกวา่สมาช กิจะไดจ้ดัหาการคำ า้ประกนั	หร อืหลกัประกนัอ ืน่ตามท ีค่ณะกรรมการ

กำาหนดแลว้	สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ ิ ์ ไดร้บัการชดใชจ้ากสมาคมเพ ือ่การเร ยีกรอ้งใดๆ	และไมว่า่จะเกดิ

ข ึ น้เม ือ่ใดเก ีย่วกบัเร อืลำาใดและทกุลำาท ีส่มาช กิหร อืผ ูท้ ำาการแทนนำาเขา้มาอย ู่ในสมาคมในป กีรม

ธรรม ์ใดๆ

ค.	 	ถา้สมาช กิไมจ่ดัหาการคำ า้ประกนัหร อืหลกัประกนัอยา่งอ ืน่ใหแ้กส่มาคมภายในวนัท ีถ่งึกำาหนด	

สมาช กิจะตอ้งช ำาระเง นิในจำานวนท ีเ่ทา่กบัจำานวนเง นิคำ า้ประกนัใหแ้กส่มาคมในวนัท ีถ่งึกำาหนด	

และสมาคมจะเกบ็เง นิดงักลา่วไวเ้ป น็หลกัประกนัตามเง ือ่นไขท ีค่ณะกรรมการเหน็สมควรแกก่รณ ี

ง.	 	การจดัหาการคำ า้ประกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ตามท ีค่ณะกรรมการกำาหนด	(รวมทั ง้การช ำาระเง นิตาม

กฎขอ้ท ี 	่53.7	ค)	จะไมเ่ป น็การจำากดั	หร อืกดีก ั น้ความรบัผดิของสมาช กิในการช ำาระเบ ี ย้ประกนั

ภยัเพ ือ่การระดมทนุ	ท ีส่มาคมอาจเร ยีกเกบ็ตามกฎขอ้ท ี 	่53.5	แตอ่ยา่งใด

54. การช ำาระเบ ีย้ประกนัภยั

1 เบ ี ย้ประกนัภยัทกุจำานวนตอ้งช ำาระตามงวดและในวนัท ีท่ ีค่ณะกรรมการหร อืผ ูจ้ดัการกำาหนด

2 	ผ ูจ้ดัการอาจเร ยีกใหส้มาช กิรายใดช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัท ั ง้หมดหรอืบางสว่นท ีส่มาช กิรายน ั น้ตอ้ง

ช ำาระในสกลุเง นิเดยีวหร อืหลายสกลุตามท ีผ่ ูจ้ดัการจะกำาหนดก ็ได ้

3 	หลงัจากท ีค่ณะกรรมการไดต้ดัส นิใจกำาหนด	และเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัใดๆ	แลว้	ผ ูจ้ดัการจะตอ้ง

ม หีนงัส อืแจง้ถงึสมาช กิแตล่ะรายท ีเ่ก ีย่วขอ้งโดยเรว็ท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะทำาไดเ้พ ือ่ใหท้ราบถงึ	:

ก.	 ลกัษณะของเบ ี ย้ประกนัภยั

ข.	 จำานวนเง นิเดยีว	หร อืหลายจำานวนท ีส่มาช กิดงักลา่วตอ้งช ำาระส ำาหรบัเร อืท ีต่นนำาเขา้มาในสมาคม
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ค.	 สกลุเง นิเดยีวหร อืหลายสกลุท ี ่ใช ้ในการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่ว

ง.	 	วนัท ีต่อ้งช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยั	หร อืถา้การช ำาระเง นิตอ้งทำาเป น็งวด	ตอ้งแจง้จำานวนเง นิแตล่ะงวด

และวนัท ีท่ ีต่อ้งช ำาระ

4 	สมาช กิจะไมม่ สี ทิธ นิ ำาการเร ยีกรอ้งท ีม่ ตีอ่สมาคมไมว่า่ในลกัษณะใดๆ	มาหกักลบลบหน ี ก้บัเบ ี ย้

ประกนัภยั	หร อืจำานวนเง นิอ ืน่ใดท ีถ่งึกำาหนดช ำาระแกส่มาคมหรอืมสี ทิธ ิ ย์ ดึหนว่งหร อืถว่งเวลาการ

ช ำาระเง นิในจำานวนท ีร่ะบใุนหนงัส อืแจง้ท ีส่ง่ใหต้ามขอ้	3	ของกฎขอ้น ี ้

5 	สมาช กิแตล่ะรายจะตอ้งจา่ยดอกเบ ี ย้ในอตัรารอ้ยละ	5	ตอ่ป ี ี	เหน อือตัรา	New York Prime 

Rate	ท ี ่ใชบ้งัคบัอย ู่	ณ	วนัท ีท่ ีห่น ี ถ้งึกำาหนด	ส ำาหรบัเบ ี ย้ประกนัภยัใดๆ	หร อืเง นิอ ืน่ๆ	ท ีส่มาช กิ

ตอ้งช ำาระใหแ้กส่มาคมนบัต ั ง้แตว่นัถงึกำาหนดช ำาระเง นิเป น็ตน้ไป	ดอกเบ ี ย้ดงัท ีก่ลา่วจะคดิสะสม

เป น็รายวนั

6 	ถา้สมาช กิไมช่ ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัใดๆ	หร อืเง นิอ ืน่ใดท ีต่อ้งช ำาระใหแ้กส่มาคม	(นอกจากเบ ี ย้

ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ)	และถา้คณะกรรมการลงความเหน็วา่จะไมอ่าจไดร้บัการช ำาระเง นิดงั

กลา่ว	ใหถ้อืวา่เง นิท ีต่อ้งใชเ้ต มิเตม็สว่นท ีข่าดหร อืพรอ่งไปจากกองทนุของสมาคมอนัเป น็ผลมา

จากการน 	ีเป น็คา่ใชจ้า่ยของสมาคมท ีค่ณะกรรมการอาจตดัส นิใจใหม้ กีารเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยั

ตามกฎขอ้ท ี 	่50, 51	และ	52	หร อือาจนำาการต ั ง้ส ำารองมาใชบ้งัคบัตามกฎขอ้ท ี 	่57 และ	58

55. การส ิน้สมาช กิภาพ

1 	ถา้สมาช กิส ิ น้สดกุารไดร้บัความค ุม้ครองภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	46	และ	47	หร อืความค ุม้ครองของ

สมาช กิผ ูน้ ั น้ถ กูยกเลกิภายใตก้ฎขอ้ท ี 	่48	และ	49	ผ ูจ้ดัการอาจจะหรอืในเวลาใดๆ	หลงัจากวนั

ส ิ น้สดุหร อืยกเลกิความค ุม้ครองแลว้แตก่รณ ี	ทำาการประเม นิจำานวนเง นิท ีผ่ ูจ้ดัการมดีลุยพ นิ จิ

เหน็วา่เทา่กบัประมาณการความรบัผดิของสมาช กิในการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัในอนาคต(นอกเหนอื

จากเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ)

2 	ในการว เิคราะหป์ระมาณการความรบัผดิของสมาช กิในการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัในอนาคตดงักลา่ว	

ผ ูจ้ดัการอาจนำาเหตกุารณอ์นัไมแ่นน่อนใดๆ	หร อืขอ้พ จิารณาพ เิศษอ ืน่ๆ	ท ีผ่ ูจ้ดัการมคีวามเหน็วา่

สมัพนัธก์บักรณ ขี ึ น้มาพ จิารณาดว้ยก ็ได ้	(รวมทั ง้ปจัจยัตา่งๆ	เชน่	ภาวะเง นิเฟอ้และการแกวง่ตวั

ของอตัราแลกเปล ีย่น)

3 	สมาช กิไมม่คีวามรบัผดิตอ้งช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัใดๆ	(นอกเหนอืจากเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดม

ทนุ)	ท ีค่ณะกรรมการอาจตดัส นิใจเร ยีกเกบ็หลงัจากวนัท ีท่ ำาการว เิคราะหด์งักลา่ว	แตก่จ็ะไมม่ ี

ส ทิธ ิ ร์บัสว่นแบง่ในเบ ี ย้ประกนัภยัคนื	หร อืเง นิใดๆ	ท ีค่ณะกรรมการอาจตดัส นิใหจ้า่ยหลงัจากน ั น้

ตามความในกฎขอ้ท ี 	่58	ขอ้	3
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56. เบ ีย้ประกนัภยัจา่ยค นืระหวา่งหยดุใชง้าน

ในกรณ ที ีเ่ร อืท ีเ่อาประกนัภยัถ กูน ำาข ึ น้คานท ีท่า่ปลอดภยัแหง่ใดแหง่หน ึง่เป น็ระยะเวลาสามส บิ

วนัตดิตอ่กนัหร อืนานกวา่น ั น้	หลงัจากผ กูจอดอย ูท่ ีน่ ั น้	(ระยะเวลาดงักลา่วจะนบัต ั ง้แตว่นัท ีเ่ร อื

มาถงึจนถงึวนัท ีเ่ร อืออกไป	โดยรวมวนัดงักลา่ววนัใดวนัหน ึง่ใหส้มาช กิท ีเ่ก ีย่วขอ้งไดร้บัค นืเบ ี ย้

ประกนัภยั	(นอกเหนอืจากเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ)	ท ีต่อ้งช ำาระเก ีย่วกบัเร อืลำาน ั น้ในชว่ง

เวลาท ีเ่ร อืหยดุใชง้าน	ท ั ง้น ี เ้วน้แตผ่ ูจ้ดัการจะย นิยอมตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษร	เบ ี ย้ประกนัภยั

ท ีค่ นืจะคำานวณในอตัรารอ้ยละ	40	ของเบ ี ย้ประกนัภยัเตม็ท ีต่อ้งช ำาระส ำาหรบัการเส ีย่งภยัท ี ่ไดร้บั

ความค ุม้ครองภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	2, 3	หร อื	4	และในอตัรารอ้ยละ	15	ของเบ ี ย้ประกนัภยัท ีต่อ้งช ำาระ

ส ำาหรบัภยัท ี ่ไดร้บัความค ุม้ครองภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	6	อน ึง่	เพ ือ่เป น็ไปตามวตัถปุระสงคข์องกฎขอ้น ี 	้

ม ิใหถ้อืวา่เร อืหยดุการใชง้านหากยงัมลี กูเร อื	(นอกเหนอืจากท ีม่ ีไวเ้พ ือ่การบำารงุรกัษาหร อืด แูล

ความปลอดภยัของเร อื)	หร อืส นิคา้อย ูบ่นเร อื	เวน้แตค่ณะกรรมการจะใชด้ลุยพ นิ จิว นิ จิฉยัเป น็

อยา่งอ ืน่	แตท่ ั ง้น ี จ้ะไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งตอ่สมาคมเพ ือ่ขอรบัเบ ี ย้ประกนัภยัจา่ยคนืเน ือ่งจากการ

หยดุใชง้านในป กีรมธรรม ์ใดๆ	เวน้แตจ่ะไดม้ หีนงัส อืแจง้ไปยงัสมาคมภายในเวลาสามเดอืนนบัจาก

วนัส ิ น้สดุป กีรมธรรมท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งน ั น้แลว้

57. เง นิส ำารอง

1 	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิจดัต ั ง้	และรกัษาไวซ้ ึง่เง นิทนุส ำารองหร อืบญัช อี ืน่ๆ	ส ำาหรบั

เหตกุารณท์ ี ่ไมแ่นน่อน	หร อืเพ ือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งใดตามท ีเ่หน็สมควร

2 	ท ั ง้น ี ้โดยไมเ่ป น็การเส ือ่มส ทิธ ิต์อ่หลกัท ั ว่ไปในขอ้	1	ของกฎขอ้น ี ้	:

ก.	 	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิจดัต ั ง้และรกัษาไวซ้ ึง่เง นิส ำารองหร อืบญัช อี ืน่ๆ	เพ ือ่ใหเ้ป น็แหลง่

เง นิทนุท ีส่ามารถนำามาใชเ้พ ือ่วตัถปุระสงคท์ ั ว่ไปของสมาคมรวมทั ง้กรณดีงัตอ่ไปน ี ้	:	เพ ือ่รกัษา

ระดบัเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่	(level additional calls)	และเพ ือ่ขจดัหร อืลดความจำาเป น็ในการเร ยีก

เกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่ส ำาหรบัป กีรมธรรม ์ใดๆ	ในอดตี	ปจัจบุนัหร อือนาคต;	เพ ือ่ขจดัหร อืลดการ

ขาดจำานวน	ท ี ่ไดเ้กดิข ึ น้แลว้หร อืคดิวา่นา่จะเกดิในป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิไปแลว้ป ีใดๆ;	เพ ือ่ปกปอ้ง

สมาคมจากความสญูเส ยีจรงิหร อืท ีอ่าจเกดิข ึ น้จากอตัราแลกเปล ีย่น	หร อืจากการลงทนุของ

สมาคมท ี ่ไดร้บัผลตอบแทนมาแลว้หร อืยงัไม่ไดร้บั	แต่ไมร่วมการนำาไปชดใชค้วามเส ยีหายท ีเ่ก นิ

กวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ

ข.	 	คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพ นิ จิจดัต ั ง้และรกัษาไวซ้ ึง่เง นิส ำารองเพ ือ่ใหเ้ป น็แหลง่เง นิทนุ	เพ ือ่น ำาไป

ชดใชค้วามเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ
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3 	คณะกรรมการอาจนำาเง นิท ีต่ ั ง้ไวเ้ป น็เครดติของเง นิส ำารองใดๆ	(the sums standing to the 

credit of any reserve)	ไปใชเ้พ ือ่วตัถปุระสงคข์องการคงเง นิส ำารองดงักลา่วไว ้	แมว้า่จำานวนเง นิ

ดงักลา่วจะถ กูจา่ยในป กีรมธรรมป์ ีใดๆ	หร อืหลายป ที ีม่ ิใชป่ ที ีก่องทนุดงักลา่วกอ่ต ั ง้ข ึ น้	นอกจาก

น ี ้	คณะกรรมการยงัอาจนำาเง นิท ีอ่ย ู่ในบญัช เีง นิส ำารองใดๆ	(นอกเหนอืจากเง นิส ำารองส ำาหรบัความ

เส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ)	ไปใชเ้พ ือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งอ ืน่หร อืท ีแ่ตกตา่ง

ออกไป	เม ือ่ใดกต็ามท ีค่ณะกรรมการพ จิารณาเหน็วา่เป น็ไปเพ ือ่ประโยชนข์องสมาคมหรอืสมาช กิ

ของสมาคม	และคณะกรรมการสามารถโอนเง นิจากเง นิทนุส ำารองกองหน ึง่	(นอกเหนอืจากเง นิ

ทนุส ำารองส ำาหรบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ)	ไปอกีกองหน ึง่เม ือ่ใดก ็ได ้

4 	กองทนุท ีต่อ้งตั ง้ข ึน้เพ ือ่เปน็งนิทนุสำารอง	หรอืบญัช เีงนิสำารองอาจไดม้าโดยวถิทีางอยา่งใดดงัตอ่ไปน ี ้

ก.	 	เม ือ่จะตดัส นิใจเก ีย่วกบัอตัราเบ ี ย้ประกนัภยัสหการหร อืเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่	ส ำาหรบัป กีรมธรรม ์

ใดๆ	คณะกรรมการอาจม มีต ิให ้โอนเง นิคา่เบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่วตามจำานวนท ีก่ำาหนดหรอืบาง

สว่นมาใชเ้พ ือ่วตัถปุระสงค์ในการต ั ง้เง นิทนุส ำารองหร อืบญัช เีง นิส ำารองดงักลา่ว

ค.	 	คณะกรรมการอาจโอนเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุคงเหลอืท ี ่ไมจ่ำาเป น็ตอ้งใชเ้พ ือ่ชดเชยความ

เส ยีหายซ ึง่เป น็เหตทุ ีม่าของเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่ว	ไปใหแ้กเ่ง นิทนุส ำารองส ำาหรบัความเส ยี

หายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ	ตามท ีม่ ุง่หมายไว ้ในกฎขอ้ท ี ่	52.5	ก ็ได ้

58. การเป ดิป ี กีรมธรรม ์

1 	เม ือ่เหน็เป น็การสมควร	คณะกรรมการจะประกาศโดยใหม้ ผีลนบัจากวนัส ิ น้สดุป กีรมธรรมแ์ตล่ะ

ป 	ีใหป้ กีรมธรรมน์ ั น้ๆ	ป ดิลงและจะไมม่ กีารเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่หลงัจากวนัดงักลา่ว

ส ำาหรบัป กีรมธรรมน์ ั น้	ยกเวน้กรณกีารเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ	ตามท ีก่ำาหนดใน

กฎขอ้ท ี 	่53

2 	คณะกรรมการอาจประกาศใหป้ กีรมธรรม ์ใดๆ	ป ดิลง	โดยไมต่อ้งคำานงึวา่จะเป น็ท ีท่ราบอย ูแ่ลว้

หร อืคาดการณ์ไดถ้งึการม อีย ูแ่ลว้หร อืการเกดิข ึ น้ในอนาคตของคา่เส ยีหาย	คา่ใชจ้า่ยหร อืรายจา่ย	

ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัป กีรมธรรมด์งักลา่วซ ึง่ยงัม ิไดเ้กดิข ึ น้	หร อืท ีย่งัไม่ไดพ้ สิ จูนถ์งึความถ กูตอ้ง	

ขอบเขต	หร อืจำานวนท ีแ่นน่อน

3 	หากในขณะป ดิป กีรมธรรม ์ใดๆ	เป น็ท ีป่รากฎตอ่คณะกรรมการวา่เบ ี ย้ประกนัภยัท ั ง้หมดและราย

รบัอ ืน่ๆ	ท ีเ่ก ีย่วกบัป กีรมธรรมน์ ั น้	(ตลอดจนบรรดาเง นิโอนจากทนุส ำารองและเง นิทนุท ีอ่ย ู่ใน

บญัช ี	ของหร อืท ีเ่ก ีย่วกบัป กีรมธรรมน์ ั น้)	ไมน่า่จะจำาเป น็ตอ่การชดใชก้ารเร ยีกรอ้ง	คา่ใชจ้า่ยและ

รายจา่ยท ีเ่กดิข ึ น้ในป กีรมธรรมน์ ั น้	(ตามท ีอ่า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	49)	ในกรณ เีชน่น ีค้ณะกรรมการ

อาจตดัส นิใจใหจ้ดัการกบัเง นิสว่นท ี ่ไมจ่ำาเป น็โดยวธิ กีารอยา่งใดอยา่งหน ึง่ดงัตอ่ไปน ี 	้:
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ก.	 	โดยการโอนเง นิสว่นเกนิหรอืบางสว่นของเง นิดงักลา่วไปยงัเง นิทนุส ำารองของสมาคมตามกฎขอ้ท ี	่57

ข.	 	โดยใชเ้ง นิสว่นเก นิหร อืบางสว่นของเง นิดงักลา่วชดเชยสว่นท ีข่าดหายไปท ีเ่กดิข ึ น้หร อืคาดวา่นา่

จะเกดิข ึ น้ในป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิไปแลว้ป ีใดป หีน ึง่หร อืหลายป ี

ค.	 	โดยคนืเง นิสว่นเก นิหร อืบางสว่นของเง นิดงักลา่วใหแ้กส่มาช กิท ีเ่ขา้มาอย ู่ในสมาคมส ำาหรบัปก

รมมน์ ั น้	ตามขอ้	6	ของกฎขอ้น ี ้

4 	หากในเวลาใดๆ	หลงัจากป กีรมธรรมป์ ดิลง	ไดป้รากฏตอ่คณะกรรมการวา่คา่เส ยีหาย	คา่ใชจ้า่ยและ

รายจา่ยท ีเ่ก ีย่วกบัป กีรมธรรมน์ ั น้	(ตามท ี ่ไดอ้า้งถงึในกฎขอ้ท ี ่	50)	ม จีำานวนเก นิกวา่หร อืนา่จะ

เก นิกวา่จำานวนทั ง้หมดของเบ ี ย้ประกนัภยัหร อืรายรบัอ ืน่ๆ	ท ีเ่ก ีย่วกบัป กีรมธรรมน์ ั น้	(และ

บรรดาเง นิโอนจากเง นิทนุส ำารองและทนุส ำารองท ีจ่ดัไวเ้พ ือ่เครดติ	ของหร อืท ีเ่ก ีย่วกบัป กีรมธรรม ์

ดงักลา่ว)	ในกรณ เีชน่น ีค้ณะกรรมการอาจตดัส นิใจชดเชยสว่นท ีข่าดโดยววธิ กีารอยา่งใดอยา่งหน ึง่

หร อืหลายวธิดีงัตอ่ไปน ี ้	:

ก.	 โดยการโอนเง นิทนุจากทนุส ำารองหร อืบญัช อี ืน่ๆ	ของสมาคม

ข.	 โดยการโอนเง นิท ีต่ ั ง้ไวเ้ป น็เครดติของป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิไปแลว้ป อี ืน่

ค.	 	โดยการเร ยีกเกบ็เบ ี ย้ประกนัภยัสหการหร อืเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ิม่ส ำาหรบัป กีรมธรรมท์ ีเ่ป ดิอย ู่	โดย

ม เีจตนาท ีจ่ะใชส้ว่นหน ึง่ของเง นิดงักลา่วมาชดเชยสว่นท ีข่าดไปน ั น้

5 	ในเวลาใดๆ	หลงัจากท ีป่ กีรมธรรม ์ไดป้ ดิลงแลว้	คณะกรรมการอาจม มีต ิใหค้วบรวมป กีรมธรรมท์ ี ่

ป ดิแลว้จำานวน	2	ป กีรมธรรมห์ร อืมากกวา่น ั น้	และนำาเง นิท ีเ่หลอือย ู่ในบญัช ขีองป กีรมธรรมด์งั

กลา่วมารวมกนัเป น็กองกลาง	และถา้หากคณะกรรมการม มีตริว่มกนั	ก ็ใหถ้อืวา่ป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิ

แลว้สองป กีรมธรรมห์ร อืมากกวา่ดงักลา่วเป น็เสมอืนป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิแลว้เพ ยีงป เีดยีว

6 	จำานวนเง นิใดๆ	ท ีค่ณะกรรมการอาจกำาหนดใหค้ นืแกส่มาช กิตามขอ้	3	ของกฎขอ้น ี ้	จะถ กูคนืกลบั

ไปใหส้มาช กิท ีเ่ขา้มาอย ู่ในสมาคม	ส ำาหรบัป กีรมธรรมด์งักลา่วโดยคนืเป น็สดัสว่นกบัเบ ี ย้ประกนั

ภยัท ีส่มาช กิช ำาระในป กีรมธรรมน์ ั น้	(หลงัจากไดพ้ จิารณาเง นิค นืหร อืสว่นลดในกรณดีงักลา่วภาย

ใตเ้ง ือ่นไขการเขา้เป น็สมาช กิหร อืขอ้กำาหนดอ ืน่ใดในกฎฉบบัน ี แ้ลว้)	แตท่ ั ง้น ี ้ไมม่ กีารคนืเง นิให ้

แกส่มาช กิท ีส่ ิ น้สดุสมาช กิภาพในระหวา่งป กีรมธรรมด์งักลา่วดว้ยเหตผุลตามกฏขอ้ท ี ่	45	หร อื	

47 หรอืในกรณ ที ีค่วามรบัผดิของสมาช กิในการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัดงักลา่วส ำาหรบักบัป กีรมธรรม ์

น ั น้ไดร้บัการประเม นิไปแลว้ภายใตก้ฎขอ้ท ี ่	54
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59. การลงทนุ

1 	เง นิทนุของสมาคมอาจถ กูนำาไปลงทนุภายใตก้ารกำากบัของคณะกรรมการ	โดยการซ ื อ้ห ุน้	พนัธบตัร	

ห ุน้ก ู ้	หร อืหลกัทรพัยอ์ ืน่ๆ	หร อืโดยการซ ื อ้เง นิตรา	โภคภณัฑ ์	หร อืสงัหารร มิทรพัย ์	หร อื

อสงัหาร มิทรพัยอ์ ืน่ๆ	หร อืโดยนำาไปฝากเขา้บญัช ี	หร อืน ำาออกใหก้ ูต้ามเง ือ่นไขและวธิ กีารท ีค่ณะ

กรรมการเหน็สมควร	นอกจากน ี เ้ง นิทนุของสมาคมอาจถ กูนำามาลงทนุดว้ยวธิ กีารอ ืน่ตามท ีค่ณะ

กรรมการอนมุตั ิ	รวมทั ง้การลงทนุในและการใหก้ ูแ้กบ่ร ษิทัผ ูถ้ อืห ุน้	บร ษิทัยอ่ย	หร อืบร ษิทัท ี ่

เก ีย่วขอ้งกนักบัสมาคมก ็ไดภ้ายใตเ้ง ือ่นไขและวธิ กีารท ีค่ณะกรรมการเหน็สมควร

2 	คณะกรรมการอาจส ั ง่ใหน้ ำาเง นิทนุท ั ง้หมดหรอืบางสว่นท ีอ่ย ู่ในบญัช ขีองป กีรมธรรม ์ใดหร อืเง นิ

ทนุส ำารองหร อืบญัช ีใดๆ	มารวมเป น็กองกลาง	แลว้น ำาไปลงทนุในฐานะเป น็กองทนุหน ึง่	หร อืสอง

กองทนุ	หร อืแยกออกเป น็หลายกองทนุตา่งหากจากกนั

3 	หากกองทนุรวมใดจะม กีารลงทนุไว ้			

คณะกรรมการอาจจดัสรรตามท ีพ่วกเขาคำานงึตามความเหมาะสมของรายไดท้ ีเ่กดิข ึ น้		

จากจำานวนการลงทนุรว่มกนัในระหวา่งป กีรรธรรม ์	เง นิทนุส ำารองและบญัช ที ีต่า่งกนัจากท ีก่องทนุ	

หร อื	กองทนุรวมไดม้ กีารลงทนุไปในตอนแรก		

ในทำานองเดยีวกนัคณะกรรมการอาจจดัสรรเง นิกำาไรและขาดทนุ		

จากอตัราแลกเปล ีย่นท ีเ่กดิข ึ น้จรงิและท ี ่ไมเ่กดิข ึ น้จรงิ

4 	โดยม เิป น็การเส ือ่มส ทิธ ิต์อ่ความในขอ้	3	ของกฎขอ้น ี 	้คณะกรรมการอาจส ั ง่วา่ภายหลงัการป ดิ

ป กีรมธรรม ์ใดม ิใหน้ ำาป กีรมธรรมด์งักลา่วมาเครดติกบั	สว่นของการจดัสรรภายใตข้อ้ดงักลา่วแต่

ใหน้ ำาสว่นน ั น้ไมเ่ป น็เครดติของเง นิทนุส ำารองหร อืบญัช ีใดๆ	ของสมาคมท ีย่งัคงม อีย ูแ่ทน
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60. กฎระเบ ยีบ

1 คณะกรรมการมอีำานาจท ีจ่ะใชด้ลุยพ นิ จิวางกฎระเบ ยีบเก ีย่วกบัเร ือ่งใดๆ ภายใตก้ฏฉบบัน ี ้

2  เม ือ่คณะกรรมการออกฎระเบ ยีบภายใตอ้ำานาจท ี ่ไดร้บัตามกฎฉบบัน ี ้ สมาคมจะตอ้งแจง้ให ้

สมาช กิท ั ง้หมดท ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบถงึกฎระเบ ยีบดงักลา่ว แตก่ารละเวน้ไมแ่จง้ตอ่สมาช กิคนใดหรอื

การท ีส่มาช กิคนใดไม่ไดร้บัการแจง้ จะไมท่ำาใหก้ฎระเบ ยีบดงักลา่วตอ้งส ิ น้ผล ไม่ไวเ้ป น็การท ั ว่ไป 

หร อืเฉพาะท ีเ่ก ีย่วกบัสมาช กิรายน ั น้

3  กฎระเบ ยีบจะม ผีลบงัคบั ณ เวลาท ีร่ะบใุนหนงัส อืแจง้ (ซ ึง่จะตอ้งไมก่อ่นกำาหนดส บิวนันบัจากวนั

ท ีล่งในหนงัส อืแจง้) และหากกฎระเบ ยีบดงักลา่วม ผีลเป น็การเปล ีย่นแปลงขอ้กำาหนดและเง ือ่นไข

การประกนัภยัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืลำาใดใหก้ารแก ้ไขเปล ีย่นแปลงน ั น้ม ผีลนบัจากเวลาน ั น้ไป

4  เม ือ่กฎระเบ ยีบใดผา่นการเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืวา่กฎระเบ ยีบน ั น้ไดร้บัการบรรจไุว ้ในกฎฉบบัน ี ้ 

และสมาช กิทกุคนตอ้งปฏบิตั ติามเพ ยีงเทา่ท ีก่ฎระเบ ยีบดงักลา่วใชบ้งัคบักบัการขนสง่ท ีก่ระทำา

โดยเร อืท ีส่มาช กิผ ูน้ ั น้หร อืผ ูท้ ำาการแทนนำาเขา้มาอย ู่ในสมาคมหรอืท ี ่ใชบ้งัคบักบัการคา้ท ีเ่ร อืดงั

กลา่วถ กูนำามาใชง้าน ถา้สมาช กิคนใดฝา่ฝ นืกฏระเบ ยีบขอ้ใด คณะกรรมการอาจปฏเิสธหร อืลดคา่

เส ยีหายท ีส่มาช กิเร ยีกรอ้ง เพ ยีงเทา่ท ีค่า่เส ยีหายดงักลา่วจะไมเ่กดิข ึ น้หากสมาช กิไดป้ฏ บิตั ติาม

กฎระเบ ยีบดงักลา่ว และกำาหนดเง ือ่นไขใหส้มาช กิผ ูน้ ั น้ตอ้งปฏบิตั ิ ตามท ีค่ณะกรรมการเหน็

สมควรเพ ือ่คงสมาช กิภาพของเร อืของสมาช กิผ ูน้ ั น้ไว ้ในสมาคมตอ่ไป

5  ม ิใหก้ารดำาเน นิการตามกฎระเบ ยีบใดๆ สง่ผลเส ือ่มส ทิธ ิ ์ (prejudice) ตอ่ส ทิธ ทิ ีส่มาช กิไดร้บัมา

กอ่น ยกเวน้แต่ในกรณ ที ีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ กฎระเบ ยีบทกุขอ้จะม ผีลผ กูพนัสมาช กิท ั ง้หมดไม่

วา่จะเป น็สมาช กิอย ูแ่ลว้ในขณะท ีอ่อกหนงัส อืแจง้กฎระเบ ยีบดงักลา่วหร อืไม่ เสม อืนวา่กฎ

ระเบ ยีบน ั น้ๆ ไดถ้ กูบรรจไุวแ้ลว้ในกฎฉบบัน ี ้

6  เม ือ่ใดกต็ามท ีก่ฎฉบบัน ี ้ไดม้อบอำานาจใหค้ณะกรรมการวางกฎระเบ ยีตา่งๆ ใหค้ณะกรรมการม ี

อำานาจท ีจ่ะเปล ีย่นแปลง ยกเลกิ หร อืระงบัการใชก้ฎระเบ ยีบเชน่วา่น ั น้ดว้ยเชน่กนั รวมทั ง้จำากดั 

ขยาย หร อืกระทำาโดยประการอ ืน่เพ ือ่บงัคบัใชบ้ทบญัญตั ขิองกฎระเบ ยีบใดๆ (ไมว่า่ท ั ง้หมดหรอื

บางสว่น) กบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยัท ีอ่ย ู่ในช ั น้ ประเภท หร อืสญัชาต ิใดๆ โดยเฉพาะ

กฎระเบ ยีบ 2017 

 ภาคท ี8่ การบร หิารจดัการ
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61. หนงัส อืแจง้

1  ในกรณ ที ีห่นงัส อืแจง้ใดๆ หร อืเอกสารอ ืน่ๆ ท ีถ่ กูกำาหนดโดยกฎฉบบัน ี ้ใหต้อ้งสง่ใหแ้กส่มาช กิ ผ ู ้

จดัการอาจใชด้ลุยพ นิ จิใหก้ระทำาโดยการสง่ดว้ยตวับคุคล หร อืสง่ผา่นทางไปรษณ ยี ์ในซองจดหมาย

ประทบัตราไปรษณ ยีล์ว่งหนา้ หร อืทางโทรสารหร อืไปรษณ ยีอ์ เิลคทรอนคิ :

ก. ไปยงัท ีอ่ย ูข่องสมาช กิตามท ีผ่ ูจ้ดัการม บีนัทกึไว ้

ข. ไปยงัท ีอ่ย ูอ่ ืน่ท ีส่มาช กิไดแ้จง้ใหผ้ ูจ้ดัการทราบวา่เป น็ท ีอ่ย ูเ่พ ือ่การสง่เอกสารหร อื

ค.  ไปยงัสถานประกอบธรุกจิของนายหนา้หร อืตวัแทนท ีส่มาช กินำาเร อืเขา้รบัการประกนัภยักบัสมาคม

ผา่นทางบคุคลดงักลา่ว

2  หนงัส อืแจง้และเอกสารอ ืน่ๆ ทกุฉบบัท ีถ่ กูสง่ตามวธิ กีารขา้งตน้ หากเป น็การสง่ทางไปรษณ ยีจ์ะ

ถอืวา่เป น็การสง่โดยชอบในวนัท ีเ่จด็นบัจากวนัท ีป่ระทบัตราสง่ หากสง่ทางโทรสารหร อืไปรษณ ยี ์

อ เิลคทรอนคิ ถอืตามวนัท ีส่ง่ ไมว่า่กรณ ีใดกต็ามหลกัฐานการสง่ถอืวา่เป น็หลกัฐานท ีเ่พ ยีงพอแลว้

ส ำาหรบัการสง่ทางไปรษณ ยี ์ และบนัทกึและหลกัฐานการส ือ่สารทางอเิลคทรอนคิของผ ูจ้ดัการ 

ส ำาหรบัเอกสารท ีส่ง่หร อืรบัโดยผ ูจ้ดัการถอืวา่เป น็หลกัฐานท ีเ่พ ยีงพอส ำาหรบัการสง่โดยวธิ อี ืน่ๆ

62. สมาช กิภาพขององคก์รรฐั และองคก์รระหวา่งประเทศ

คณะกรรมการอาจใหส้มาคมโดยอาศยัส ทิธ ขิองตนเองหร อืส ทิธ ทิ ีเ่ก ีย่วกบัสมาช กิของสมาคมท ีม่ ี

คณุสมบตั ถิ กูตอ้งตามเกณฑ์ เขา้เป น็สมาช กิหร อืเขา้สงักดัสมาคมหรอืองคก์รระดบัประเทศหรอื

นานาชาตท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่เสร มิส ทิธ ขิองเจา้ของเร อื และเพ ือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่วคณะ

กรรมการอาจอนมุตั ิใหส้มาคมจา่ยคา่สมาช กิหร อืเง นิบร จิาคแกอ่งคก์รดงักลา่วตามท ีค่ณะ

กรรมการจะเหน็สมควร โดยจา่ยจากกองทนุท ั ว่ไปของสมาคม หร อืโดยใชเ้ง นิสมทบพ เิศษ ท ีจ่ะ

เร ยีกเกบ็จากสมาช กิท ีเ่ก ีย่วขอ้งตามท ีค่ณะกรรมการอาจกำาหนด

63. การตกลงคา่ส นิไหมทดแทน

1  คณะกรรมการจะประชมุกนับอ่ยคร ั ง้เทา่ท ีจ่ำาเป น็เพ ือ่พ จิารณาตกลงชดใชก้ารเร ยีกรอ้งท ีส่มาคม 

ไดร้บัและเพ ือ่พ จิารณาเร ือ่งอ ืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักจิการของสมาคม แตท่ ั ง้น ีค้ณะกรรมการม ี

อำานาจใหก้ารอนมุตั เิป น็คร ั ง้คราวแกผ่ ูจ้ดัการในการชดใชก้ารเร ยีกรอ้งดงักลา่วตามประเภทและ

จำานวนเง นิข ั น้ส งูสดุท ีค่ณะกรรมการกำาหนด โดยไมต่อ้งนำาเร ือ่งเสนอตอ่คณะกรรมการกอ่น

2  ในกรณ ที ีก่ารชดใชก้ารเร ยีกรอ้งของสมาช กิกระทำาโดยเง นิตราสกลุอ ืน่ท ีม่ ิใชก่สลุเง นิท ีช่ ำาระแต่

แรก ใหแ้ปลงเง นิตราท ีช่ ำาระคร ั ง้แรกเป น็สกลุเง นิท ี ่ใช ้ในการชดใชก้ารเร ยีกรอ้งตามอตัราแลก

เปล ีย่นท ีป่ระกาศใชอ้ย ู่ในวนัท ีช่ ำาระเง นิคร ั ง้แรก
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3  การชดใชก้ารเร ยีกรอ้งท ีก่ระทำาโดยสมาคมใหแ้กน่ายหนา้ ผ ูจ้ดัการ หร อืตวัแทนอ ืน่ใดของสมาช กิ

เป น็การปลดเปล ื อ้งความรบัผดิของสมาคมท ีม่ ตีอ่สมาช กิโดยสมบ รูณ ์

64. การมอบหมายอำานาจหนา้ท ี ่

เม ือ่ใดกต็ามท ีม่ กีารมอบหมายหรอืกำาหนดอำานาจหนา้ท ี ่ หร อืการใชด้ลุยพ นิ จิใหแ้กผ่ ูจ้ดัการโดย

อาศยัอำานาจตามกฎฉบบัน ี ้ ใหผ้ ูจ้ดัการหร อืตวัแทนใดๆ ของผ ูจ้ดัการท ี ่ไดร้บัมอบหมายเป น็ผ ู ้ใช ้

อำานาจหนา้ท ีห่ร อืดลุยพ นิ จิดงักลา่วไดภ้ายใตข้อ้กำาหนด เง ือ่นไข หร อืขอ้จำากดัตา่งๆ ท ีร่ะบใุนกฎ

ฉบบัน ี ้

65. ข ั น้ตอนการจดัการขอ้พ พิาท

1  หากม ขีอ้ขดัแยง้หร อืขอ้พ พิาทใดๆ ระหวา่ง สมาช กิ หร อืสมาช กิรว่ม กบัสมาคมท ีเ่กดิจากหรอื

เก ีย่วขอ้งกบักฎฉบบัน ี ้ หร อืเกดิจากสญัญาใดๆ ท ีท่ ำากบัสมาคมหรอืท ีเ่ก ีย่วกบัส ทิธ หิร อืภาระ

ผ กูพนัของสมาคมหรอืสมาช กิหร อืของสมาช กิรว่ม ภายใตห้ร อืเก ีย่วขอ้งกบัสญัญาดงักลา่ว หร อื

ในกรณอี ืน่ใดท ั ง้หลายทั ง้ปวง ใหน้ ำาขอ้ขดัแยง้หร อืขอ้พ พิาทน ั น้เสนอข ึ น้ส ูก่ารพ จิารณาตดัส นิ

โดยคณะกรรมการเป น็ลำาดบัแรก การเสนอขอ้พ พิาทและการทำาคำาตดัส นิตอ้งทำาเป น็ลายลกัษณ์

อกัษรเทา่น ั น้ แตท่ ั ง้น ี ้ คณะกรรมการอาจใชด้ลุพ นิ จิสละส ทิธ ิไมต่อ้งใหน้ ำาเสนอขอ้พ พิาทและ

ทำาการช ี ข้าดดงักลา่วก ็ได ้

2  ถา้สมาช กิหร อืสมาช กิรว่มท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้ขดัแยง้หร อืขอ้พ พิาทดงักลา่วไมย่อมรบัการตดัส นิของ

คณะกรรมการ หลงัจากม กีารเสนอขอ้พ พิาทและทำาคำาช ี ข้าดแลว้ หร อืหากคณะกรรมการใช ้

ดลุยพ นิ จิสละส ทิธ ิไมท่ำาการช ี ข้าด ก ็ใหน้ ำาเสนอขอ้พ พิาทน ั น้ไปส ูอ่นญุาโตตลุาการท ีก่รงุ

ลอนดอน โดยใหส้มาคมแตง่ต ั ง้อนญุาโตตลุาการหน ึง่คน อกีหน ึง่คนใหแ้ตง่ต ั ง้โดยสมาช กิหร อื

สมาช กิรว่ม และใหอ้นญุาโตตลุาการท ั ง้สองแตง่ต ั ง้อนญุญาโตตลุาการคนท ีส่าม การย ืน่ขอ้พ พิาท

ใหอ้นญุญาโตตลุาการและกระบวนการพ จิารณาทั ง้หมดใหเ้ป น็ไปตามขอ้กำาหนดในพระราช

บญัญตักิารอนญุาโตตลุาการองักฤษ ค.ศ. 1996 และฉบบัแก ้ไขปรบัปรงุ หร อืประกาศใช ้ใหม่

3  ไมม่ สีมาช กิหร อืสมาช กิรว่มคนใดสามารถดำาเน นิคด ี ฟอ้งรอ้ง หร อืดำาเน นิการอ ืน่ใดทางกฎหมาย

ตอ่สมาคมเก ีย่วกบัขอ้ขดัแยง้หร อืขอ้พ พิาทใดๆ ได ้ เวน้แตจ่ะไดร้บัคำาช ี ข้าดจากอนญุาโตตลุาการ

ตามเง ือ่นไขของกฎขอ้น ี แ้ลว้

4  ข ั น้ตอนการจดัการขอ้พ พิาทตามท ีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้จะใชบ้งัคบัโดยเสมอภาคกบับคุคลธรรมดา

หรอืองคก์รใดๆ ท ีอ่า้งความสมัพนัธเ์ก ีย่วขอ้งกบัสมาช กิหร อืสมาช กิรว่ม หร อือา้งสถานภาพความ

เป น็ผ ูเ้อาประกนัภยัอกีรายหน ึง่ หร อืผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั
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66. คำาจำากดัความ

เวน้แต่โดยบร บิท หร อืสารตัถะของขอ้ความจะกำาหนดเป น็อยา่งอ ืน่ ในกฎฉบบัน ี :้

สมาคม หมายถงึ สมาคมเพ ือ่การปกปอ้งและชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนแบบสหการของเจา้ของเร อื 

(ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association 

(Luxembourg)

อตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบท ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั หมายถงึ จำานวนเง นิท ีเ่ป น็พ ื น้ฐาน

ของการช ำาระเบ ี ย้ประกนัภยัใหแ้กส่มาคมส ำาหรบัเร อืลำาดงักลา่วตามกฎขอ้ท ี ่ 37

คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการปจัจบุนัของสมาคม

เบ ีย้ประกนัภยั หมายถงึ จำานวนเง นิใดๆ ท ีต่อ้งช ำาระใหแ้กส่มาคมเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ตามกฎขอ้ท ี ่ 3, 4 และ 50 ถงึ 55

ส นิคา้ (นอกเหนอืจากของสว่นตวัของผ ู ้โดยสารและยานพาหนะ) หมายถงึ วสัด ุ หร อืของไมว่า่

ชนดิใดๆ ท ีถ่ กูขนสง่โดยมคีา่ตอบแทน

ว นิาศภยั ในบร บิทของกฎขอ้ท ี ่ 2 สว่นท ี ่ 2 ข หมายถงึ เหตกุารณท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั (i) การชน การ

เกยต ื น้ การระเบดิ ไฟไหม ้ หร อืเหตอุ ืน่ใดท ีส่ง่ผลถงึสภาพทางกายภาพของเร อืถงึขนาดทำาให ้ไม่

ปลอดภยัตอ่การเดนิเร อืไปยงัจดุหมายปลายทางท ีก่ำาหนด หร อื (ii) ส ิง่ท ีเ่ป น็ภยัคกุคามตอ่ช วีติ 

อนามยั หร อืความปลอดภยัของผ ู ้โดยสาร

ว นิาศภยัในบร บิทของกฎขอ้ท ี ่ 2 สว่นท ี ่ 12 ในขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไข ง i หมายถงึเหตกุารณ ์

โดยบงัเอญิท ีเ่กดิจากการชน การเกยต ื น้ การระเบดิ ไฟไหม ้ หร อืเหตอุ ืน่ท ีค่ลา้ยกนั แต่ไมร่วมการ

อปัปาง ท ีเ่กดิจากการทอดท ิง้หร อืละเลย

ป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิแลว้ หมายถงึ ป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิลงตามกฎขอ้ท ี ่ 58

ระเบ ยีบขอ้บงัคบั หมายถงึ ระเบ ยีบขอ้บงัคบัของสมาคมท ี ่ใชอ้ย ู่ในขณะน ั น้

ขอ้จำากดัความรบัผ ดิตามอนสุญัญา ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อื ขอ้จำากดัความรบัผดิของเจา้ของเร อืดงั

กลา่ว (นอกเหนอืจากการเร ยีกคา่ส นิไหมทดแทนกรณ กีารสญูเส ยีช วีติหร อืการบาดเจบ็ของบคุคล) 

ณ วนัท ีเ่กดิ ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ โดยคำานวณตามมาตรา 6 ขอ้ 

(ข) ของอนสุญัญาระหวา่งประเทศเพ ือ่การจำากดัความรบัผดิหร อืการเร ยีกรอ้งทางทะเล ค.ศ. 1976 

(International Convention on Limitation of Liability or Maritime Claim 1976) 
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(“อนสุญัญาฯ”) และแปลงจาก หนว่ยส ทิธ พิ เิศษถอนเง นิ (Special Drawing Right) เป น็เง นิ

เหร ยีญสหรฐัฯ ในอตัราแลกเปล ีย่นท ี ่ไดร้บัการรบัรองเป น็ท ีย่ตุ จิากคณะกรรมการวา่เป น็อตัราท ี ่

ใชอ้ย ู่ในวนัท ีเ่กดิความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ แตท่ ั ง้น ี ้ :

ก.  ในกรณ ที ีเ่ร อืเขา้รบัการประกนัภยัเพ ือ่เพ ยีงสว่นหน ึง่ของตนัเร อืเทา่น ั น้ (“สว่นท ี ่

เก ีย่วขอ้ง”) ขอ้จำากดัความรบัผดิตามอนสุญัญาจะไดแ้กส่ว่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งของขอ้จำากดัความ

รบัผดิท ีค่ำานวณ และแปลงเป น็สกลุเง นิแลว้ตามท ีก่ลา่วขา้งตน้ และ

ข.  เร อืแตล่ะลำาจะถอืวา่เป น็เร อืเด นิทะเลท ีอ่ย ู่ใตบ้งัคบัของอนสุญัญาโดยมติอ้งคำานงึถงึ

บทบญัญตั ิในอนสุญัญาท ีก่ลา่วไวเ้ป น็อยา่งอ ืน่

ระวางน ำ า้หนกัท ีเ่อาประกนัภยั หมายถงึ ระวางนำ า้หนกัซ ึง่เป น็ท ีต่กลงกนัระหวา่งสมาคมและผ ู ้

สมคัรขอรบัการประกนัภยัเร อื ณ เวลาท ีร่บัเร อืดงักลา่วเขา้สมาคมเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการคำานวณ

หาอตัราพ ื น้ฐานของเง นิสมทบและในบางกรณจีะหมายถงึขอ้จำากดัความรบัผดิของสมาคมท ี ่

เก ีย่วขอ้งกบัเร อืลำาน ั น้

คา่ปรบั รวมถงึ เบ ี ย้ปรบัทางแพง่ คา่เส ยีหายทางอาญา และเง นิท ีบ่งัคบัเร ยีกเกบ็อ ืน่ๆ ท ีม่ ี

ลกัษณะเชน่เดยีวกบัคา่ปรบั

ตนักรอส หมายถงึ ตนักรอสของเร อืตามใบส ำาคญัรบัรองการจดทะเบ ยีนเร อืลำาน ั น้ หร อืถา้ไมม่ ี

หนงัส อืรบัรองเชน่วา่น ั น้ ใหห้มายถงึตามท ีป่รากฏในเอกสารอ ืน่ของทางราชการท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

การจดทะเบ ยีนเร อืลำาน ั น้

ขอ้จำากดัความรบัผ ดิการประกนัภยัตอ่แบบกล ุม่ (Group Reinsurance Limit) หมายถงึ 

จำานวนคา่เส ยีหายท ีน่อ้ยท ีส่ดุ (นอกจากความเส ยีหายท ีเ่ก ีย่วกบัมลพ ษิจากนำ า้มนั) ท ีเ่กดิกบั

ฝา่ยใดๆ ในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั (pooling agreement) ท ีจ่ะทำาใหจ้ำานวนเง นิจำากดัความรบั

ผดิสงูสดุตอ้งหมดส ิ น้ลงส ำาหรบัความเส ยีหายไมว่า่ประเภทใด (นอกจากความเส ยีหายท ีเ่ก ีย่วกบั

มลพ ษิจากนำ า้มนั) ท ี ่ใชบ้งัคบัเป น็คร ั ง้คราวในกล ุม่สญัญาความเส ยีหายทั ว่ไป สว่นเก นิ (Group 

general excess loss contract) แตท่ ั ง้น ี ้ เพ ือ่วตัถปุระสงคค์ำาจำากดัความน ี ้ ใหค้วามเส ยีหาย

ทั ง้หมดท ีเ่กดิกบัค ูส่ญัญาฝา่ยใดในขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยัจากการเขา้เป น็สมาช กิของเร อืลำาใด

ลำาหน ึง่ท ีเ่กดิจากเหตกุารณค์ร ั ง้ใดคร ั ง้หน ึง่ (any one incident or occurrence) รวมทั ง้คา่

เส ยีหายใดๆ ท ีเ่ก ีย่วกบัความรบัผดิในการเคล ือ่นยา้ยหร อืไมเ่คล ือ่นยา้ย ซากใดๆ รวมกนัเป น็

ความเส ยีหายรายเดยีว

กฎเฮก (Hague Rules) หมายถงึ บทบญัญตั ขิองอนสุญัญาระหวา่งประเทศเพ ือ่ความเป น็อนัหน ึง่

อนัเดยีวกนั ของกฎเกณฑบ์างประการของกฎหมายท ีเ่ก ีย่วกบัใบตราสง่ (International 

Convention for the Unification of certain Rules of Law relating to Bills of Lading) ซ ึง่ลงนาม

ท ีก่รงุบรสัเซลสเ์ม ือ่วนัท ี ่ 25 สงิหาคม ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2467)
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กฎเฮก-ว สิบ ี  ้หมายถงึ กฎเฮกท ี ่ไดร้บัการแก ้ไขเพ ิม่เต มิโดยพธิสีารแก ้ไขอนสุญัญาดงักลา่วซ ึง่

ลงนามท ีก่รงุบรสัเซลส ์ เม ือ่วนัท ี ่ 23 กมุภาพนัธ ์ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)

การประมงท ีผ่ ดิกฎหมายในบร บิทของกฎขอ้ท ี ่ 31 รวมถงึการใชเ้ร อืโดยฝา่ฝ นืกฎหมาย กฎ

เกณฑร์ะเบ ยีบ ขอ้กำาหนด พธิสีารหร อืมาตราใดๆ (รวมทั ง้แต่ไมจ่ำากดัเพ ยีงท ีอ่อกโดยรฎัชายฝ ั ง่ 

รฐัเจา้ของสญัชาต ขิองเร อื และบรรดาสนธสิญัญาและอนสุญัญาท ี ่ใชบ้งัคบั) ท ีม่ ุง่หมายในการ

บร หิารจดัการ ปอ้งกนัและอนรุกัษ ์ไวซ้ ึง่แหลง่ทรพัยากรสตัวน์ ำ า้ม ชี วีติ

เหตกุารณ  ์หมายถงึ อบุตั เิหต ุ หร อืการเกดิเหตคุร ั ง้ใดคร ั ง้หน ึง่ (เวน้แตเ่ป น็เหตกุารณต์อ่เน ือ่ง 

ซ ึง่มาจากตน้เหตเุดยีวกนั ใหถ้อืวา่เป น็หน ึง่เหตกุารณแ์ละเกดิข ึ น้ในเวลาท ีเ่กดิเหตใุนคร ั ง้แรก)

ผ ูเ้อาประกนัภยัและการประกนัภยัใหร้วมถงึ ผ ูเ้อาประกนัภยัตอ่และการประกนัภยัตอ่

เร อืท ีเ่อาประกนัภยั หมายถงึ เร อืท ีถ่ กูน ำาเขา้มาอย ู่ในสมาคมเพ ือ่การประกนัภยั

รหสั ISM Code(International Safety Management Code) หร อืประมวลกฎเกณฑก์ารจดัการ

เพ ือ่ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ หมายถงึประมวลกฎเกณฑก์ารจดัการเพ ือ่การปฏบิตั กิารอยา่ง

ปลอดภยัของเร อืและการปอ้งกนัมลภาวะ (International Management Code for the 

Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) ท ี ่ไดบ้ญัญตั ิไว ้ในบทท ี ่ 9 

(Chapter IX) ของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ช วีติในทะเล ป ี ค.ศ. 

1974 (พ.ศ. 2517) ตามท ีแ่ก ้ไขเปล ีย่นแปลงแลว้ (International Convention for the 

Safety of Life at Sea 1974 as amended)

ผ ูจ้ดัการ หมายถงึ ผ ูจ้ดัการของสมาคมในขณะน ั น้

สมาช กิ หมายถงึ สมาช กิของสมาคมรวมทั ง้อดตีสมาช กิของสมาคม และอาจรวมถงึองคก์รท ีม่ ี

สญัญาประกนัภยัตอ่กบัสมาคมตามกฎขอ้ท ี ่ 42 ดว้ย

เท ีย่งวนั หมายถงึ เวลาเท ีย่งวนัตามเวลามาตรฐานกร นี ชิ (GMT)

นำ า้มนั หมายถงึ น ำ า้มนัไมว่า่ในรปูลกัษณะใดรวมทั ง้สว่นผสมท ีม่ นี ำ า้มนัประกอบอย ูด่ว้ย

เบ ีย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดมทนุ หมายถงึ เบ ี ย้ประกนัภยัท ีส่มาคมเร ยีกเกบ็ตามกฎขอ้ท ี ่ 53 

เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการใชเ้ป น็กองทนุช ำาระความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ

ท ั ง้หมดหรอืบางสว่น
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ความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผ ดิ หมายถงึ สว่น (ถา้ม )ี ของความเส ยีหาย 

(นอกเหนอืจากความเส ยีหายท ีเ่ก ีย่วกบัมลพ ษิจากนำ า้มนั) ท ีเ่กดิกบัสมาคมหรอืกบัค ูส่ญัญาฝา่ย

ใดในขอ้ตกลงรบัเส ีย่งภยั ภายใตเ้ง ือ่นไขการนำาเร อืเขา้สมาคม ซ ึง่เก นิกวา่ขอ้จำากดัการประกนัภยั

ตอ่แบบกล ุม่ (Group Reinsurance Limit)

วนัเกดิความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผ ดิ ในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัเบ ี ย้ประกนั

ภยัเพ ือ่การระดมทนุ หมายถงึ เวลา และวนัท ีม่ เีหตกุารณเ์กดิข ึ น้หร อืเกดิเหตทุ ีท่ ำาใหม้คีวามเส ยี

หายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ อนัเป น็ท ีม่าของการเร ยีกเบ ี ย้ประกนัภยัเพ ือ่การระดม

ทนุ หร อืถา้เหตกุารณด์งักลา่วเกดิข ึ น้ในป กีรมธรรมท์ ีป่ ดิไปแลว้ตามกฎขอ้ท ี ่ 53.6 ก และ 53.6 ข 

หมายถงึเท ีย่งวนัตามเวลามาตรฐานกร นี ชิ (GMT) ของวนัท ี ่ 20 สงิหาคม ในป กีรมธรรมท์ ีค่ณะ

กรรมการไดอ้อกประกาศ ภายใตก้ฎขอ้ท ี ่ 53.6 ค

เง นิส ำารองส ำาหรบัความเส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผ ดิ หมายถงึ เง นิ

ทนุส ำารองท ีต่ ั ง้ข ึ น้โดยสมาคมตามกฎขอ้ท ี ่ 57.1 ข เพ ือ่ใหเ้ป น็แหลง่เง นิทนุท ีอ่าจนำาไปใชจ้า่ยคา่

เส ยีหายท ีเ่ก นิกวา่จำานวนเง นิจำากดัความรบัผดิ

ผ ู้ โดยสาร หมายถงึ บคุคลใดๆ ท ีถ่ กูขนสง่ หร อืม ุง่หมายจะไดร้บัการขนสง่หร อืไดเ้คยถ กูขนสง่มา

ในเร อืท ีเ่อาประกนัภยัภายใตส้ญัญาขนสง่โดยมคีา่ตอบแทน แตม่ ิใชบ่คุคลท ีถ่ กูวา่จา้ง หร อืจา้ง

งาน ในสถานภาพใดๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธรุกจิหร อืการดำาเน นิงานของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั

ระยะเวลาประกนัภยัในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนัภยั หมายถงึ ระยะเวลาท ี ่ (ตาม

เง ือ่นไขของสญัญาประกนัภยั) สมาคมมคีวามเส ีย่งภยัในการเกดิเหตกุารณท์ ีเ่ก ีย่วกบัเร อืท ีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความรบัผดิในสว่นของสมาคมท ี ่ในการชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนใหแ้กส่มาช กิ

ป กีรมธรรม ์ หมายถงึ ป ที ีเ่ร ิม่จากเท ีย่งวนัของวนัท ี ่ 20 กมุภาพนัธข์องป ีใดๆ จนถงึเท ีย่งวนั

ของวนัท ี ่ 20 กมุภาพนัธข์องป ถีดัไป

ขอ้ตกลงกล ุม่รบัเส ีย่งภยั (Pooling Agreement) หมายถงึขอ้ตกลงระหวา่งสมาช กิของกล ุม่

สมาคมพ ี แอนด์ ไอ นานาชาต ิ (International Group of P&I Associations) ลงวนัท ี ่ 20 

กมุภาพนัธ ์ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) โดยค ูส่ญัญาในขอ้ตกลงดงักลา่วไดร้บัท ีจ่ะรว่มรบัภาระใน

การเร ยีกรอ้ง หร อืรายจา่ย (ท ีเ่ก นิกวา่สว่นท ี ่ไดต้กลงรบัไวเ้อง) ตามสดัสว่นของธรุกจิประกนัภยั

ของสมาช กิแตล่ะรายตามท ีต่กลงกนั และใหห้มายถงึ การแก ้ไข เปล ีย่นแปลง หร อืการแทนท ีข่อ้

ตกลงดงักลา่ว

วนัตอ่อายหุมายถงึวนัท ี ่ 20 กมุภาพนัธ ์ ของป ีใดๆ หร อืวนัอ ืน่ท ี ่ไดต้กลงกนัใหเ้ป น็วนัตอ่อาย ุ
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ภาคท ี ่ ่ 8

คนเร อื หมายถงึ บคุคลใดๆ (รวมทั ง้นายเร อืและผ ูฝ้ กึงาน) ท ี ่ไดร้บัการวา่จา้ง หร อืจา้งงาน ใน

สถานะใดๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักจิการของเร อืท ีเ่อาประกนัภยั ไมว่า่ขณะอย ูบ่นเร อืหร อืเด นิทางไปหรอื

มาจากเร อืดงักลา่ว

การคา้ท ีผ่ ดิกฎหมาย รวมถงึการคา้ใดๆ ท ีบ่ทบญัญตั ขิองการค ุม้ครอง หร อื การช ำาระเง นิของการ

เร ยีกรอ้งใดๆ โดยสมาคมจะเส ีย่งกบัการเป ดิเผยสมาคมตอ่การถ กูลงโทษ การส ั ง่หา้ม หร อืขอ้

จำากดัภายใตม้ตสิหประชาชาต ิ หร อื การลงโทษทางการคา้ หร อื เศรษฐกจิ กฎหมาย หร อืกฎเกณฑ์

ตา่งๆ ของสหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัรองักฤษ หร อื สหรฐัอเมร กิา

เร อื (ในบรบิทของเรอืท ีเ่ขา้มา หรอืเสนอใหม้กีารเขา้มาในสมาคม) หมายถงึเรอืทกุลำาเรอื ไฮโดรฟอยล์โฮ

เวอรค์ราฟท ์หรอืรายละเอยีดอ ืน่ๆ ของเรอืหรอืโครงสรา้งอ ืน่ๆ ไมว่า่จะเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ หรอือย ูร่ะหวา่ง

การกอ่สรา้ง รวมทั ง้เรอืเบาหรอืเรอืเสมอืนใดกต็าม เรอืท ีใ่ชห้รอืเจตนาท ีจ่ะใชเ้พ ือ่วตัถปุระสงค์ใดๆ ใน

การนำาทางหรอืเปน็อยา่งอ ืน่ภายใต  ้บนหรอืในน ้ ำา (รวมถงึน ้ ำาในผนืแผน่ดนิของขอ้บรรยายใด) หรอืสว่น

หน ึง่สว่นใดหรอืสดัสว่นของน ้ ำาหนกัใดๆ หรอืใชร้ว่มกนัตามใด แตไ่มร่วมถงึ (ก ) หนว่ยเรอืหรอืโครงสรา้ง 

หรอื ดดัแปลงเพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการดำาเนนิการดำาเนนิการขดุเจาะในการเช ือ่มตอ่กบัการสำารวจน ้ ำามนั

หรอืกา๊ซ หรอืการผลติและ (ข) เปน็แพลตฟอรม์ท ีค่งท ีห่รอืแทน่ขดุเจาะคงท ี ่

เป น็ลายลกัษณอ์กัษร หมายถงึดว้ยการเขยีน พ มิพ ์พ มิพบ์นห นิ หรอืแสดงใหเ้หน็โดยชดัเจน หรอื

แสดงใหเ้หน็โดยชดัเจนดว้ยวธิกีารดงักลา่วทั ง้หมดหรอืบางอยา่งหรอืดว้ยวธิกีารอ ืน่หรอืคดัลอกคำา

คำา ท ีแ่สดงลกัษณะนามเปน็เอกพจน ์ใหห้มายถงึลกัษณะนามเปน็พหพูจน ์หรอืในทางกลบักนัดว้ย
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หมายเหตนุ ี ้ รวมทั ง้ท ีต่อ่ทา้ยกฎขอ้ท ี ่ 2 สว่นท ี ่ 10 ค และ สว่นท ี1่1 ม ิไดป้ระกอบเป น็สว่นหน ึง่

ของกฎฉบบัน ี ห้ร อืระเบ ยีบใดๆ ท ีอ่อกภายใตก้ฎดงักลา่ว และม ุง่หมายใหเ้ป น็เพ ยีงแนวทางใหแ้ก่

สมาช กิในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วกบัวธิ ปีฏ บิตั ขิองสมาคม โดยไมถ่อืวา่เป น็การสละส ทิธ ิ ์ หร อืเปล ีย่นแปลง

ขอ้กำาหนดตา่งๆ ท ีร่ะบไุว ้ในกฎฉบบัน ี ้ หร อืระเบ ยีบท ีอ่อกภายใตก้ฎดงักลา่วแตอ่ยา่งใดท ั ง้ส ิ น้

1.  การใหป้ระกนัตามกฎขอ้ 14 ขอ้ 1

ภายใตข้อ้ตกลงเป น็ลายลกัษณอ์กัษรท ีท่ ำาเป น็การเฉพาะราย คำาม ั น่สญัญาโดยทั ว่ไปท ีผ่ ูจ้ดัการ

เร ยีกรอ้งจากสมาช กิจะปรากฎตามขอ้ความตามแบบมาตรฐานดงัตอ่ไปน ี ้

ถงึ สมาคมเพ ือ่ความค ุม้ครองและการชดใชแ้บบสหการของสมาคมเจา้ของเร อื (ลกัเซมเบ ริก์)

เร ยีน ทา่นผ ูเ้ก ีย่วขอ้ง

เร อื :

เท ีย่วเด นิทาง (หร อืทา่เร อื ฯลฯ) :

วนัท ี ่ :

เหตกุารณ ์ :

เราใครร่อ้งขอตอ่ทา่น (โดยตรง หร อืผา่นทางตวัแทนของทา่น) ได ้โปรดใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนั

อยา่งอ ืน่เป น็จำานวนเง นิ.......................ซ ึง่การประกนัหร อืหลกัประกนัดงักลา่วถ กูรอ้งขอ / เร ยีกรอ้ง

ในขณะน ี เ้พ ือ่หลกีเล ีย่งการกกัหร อืหนว่งเหน ีย่ว

เร อื............

หร อืเพ ือ่การปลอ่ยเร อืดงักลา่วใหพ้น้จากการกกัเร อื

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นจดัใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนั (ตอ่ไปน ี จ้ะเร ยีกวา่ “การประกนัหร อื

หลกัประกนั”) เราตกลงจะดำาเน นิการดงัตอ่ไปน ี ้ :

กฎระเบ ยีบ 2017

หมายเหตตุอ่ทา้ยกฎ
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1  เราจะช ำาระเง นิทนัท ที ีเ่กดิความรบัผดิข ึ น้แกท่า่นหร อืตวัแทนของทา่นอนัเน ือ่งมาจากหรอืท ี ่

เก ีย่วขอ้งกบัการประกนัหร อืหลกัประกนั โดยเง นิท ีช่ ำาระจะเป น็จำานวนท ีเ่พ ยีงพอตอ่การ

ปลดเปล ื อ้งความรบัผดิดงักลา่วอยา่งสมบ รูณ ์ และจะดำาเน นิมาตรการทกุอยา่งท ีจ่ำาเป น็เพ ือ่ให ้

แน่ใจวา่ความรบัผดิดงักลา่วไดถ้ กูปลดเปล ื อ้งอยา่งสมบ รูณ ์โดยไมล่า่ชา้และในทนัท ที ีเ่กดิข ึ น้ 

โดยท ีท่า่นหร อืตวัแทนของทา่นไมต่อ้งถ กูเร ยีกใหช้ ำาระเง นิใดๆ เพ ือ่การปลดเปล ื อ้งความรบัผดิดงั

กลา่ว เวน้แตจ่ะเป น็การช ำาระจากเง นิกองทนุ (ตอ่ไปน ี จ้ะเร ยีกวา่ “เง นิทนุ”) ท ีเ่ราเป น็ผ ูจ้ดัให ้

2  เราจะชดใช ้ใหแ้กท่า่นและปกปอ้งทา่นจากความสญูเส ยี หร อืความเส ยีหายใดๆ ท ีอ่าจเป น็ผลมา

จากการท ีท่า่นใหก้ารประกนัหร อืหลกัประกนั และจะชดใชเ้ง นิค นืใหแ้กท่า่นเม ือ่ใดกต็ามท ีท่า่น

เร ยีกรอ้ง ในจำานวนเง นิเดยีวหร อืหลายจำานวนตามท ีท่า่นถ กูเร ยีกใหช้ ำาระภายใตห้ร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

กบัการประกนัหร อืหลกัประกนัดงักลา่ว

3  เราจะช ำาระตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเน ยีม และคา่นายหนา้ของทา่น (ตามท ีร่ะบไุว ้ในกฎของทา่น) 

ท ั ง้หมดท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนัดงักลา่ว

4  โดยม เิป น็การเส ือ่มส ทิธ ิต์อ่ขอ้ความท ีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ในกรณ ที ีเ่ราละเมดิภาระหนา้ท ี ่ในขอ้ 

1 ขา้งตน้ โดยการไมจ่ดัหาเง นิทนุ และทา่นจำาตอ้งเขา้รบัภาระในความรบัผดิ ความสญูเส ยี ความ

เส ยีหาย ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเน ยีม หร อื คา่นายหนา้ หร อืทา่นเลอืกท ีจ่ะรบัภาระดงักลา่ว

แมว้า่จะไมม่ หีนา้ท ีต่อ้งกระทำาเชน่น ั น้ ในกรณ เีชน่น ี ้ :

ก.  ทา่นมสี ทิธ ิ จ์ะเร ยีกรอ้งขอรบัช ำาระคนืทนัทสี ำาหรบัเง นิท ี ่ไดจ้า่ยไปในความรบัผดิ ความสญูเส ยี 

ความเส ยีหาย ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเน ยีมหร อืคา่นายหนา้ดงักลา่ว

ข.  ในกรณ ที ีก่ารช ำาระเง นิค นืม ิไดก้ระทำาในทนัท ี ซ ึง่เป น็การผดิภาระหนา้ท ีข่องเราภายใตข้อ้ตกลง

ฉบบัน ี ้ เราจะจา่ยดอกเบ ี ย้ใหแ้กท่า่นในเง นิดงักลา่วหร อืบางสว่น ส ำาหรบัระยะเวลาท ีค่า้งช ำาระเง นิ

ในอตัรารอ้ยละ 2 ตอ่ป ี เหน อือตัราท ีเ่สนอใหร้ะหวา่งธนาคารช ั น้ด ีในตลาดเง นิย โูร-ดอลลาร ์ ท ี ่

ซ ื อ้ขายระหวา่งธนาคารในกรงุลอนดอน (London Inter Bank Euro-Dollar Market) หร อือตัรา

ดอกเบ ี ย้ส ำาหรบัเง นิฝากสามเดอืน (โดยอตัราดงักลา่วจะกำาหนดเป น็รายเดอืนในวนัแรกของเดอืนท ี ่

เก ีย่วขอ้ง) จนกวา่จะช ำาระเง นิค นื

5  ขอ้ตกลงฉบบัน ี จ้ะอย ูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายองักฤษ และใหศ้าลสงูแหง่กรงุลอนดอนม เีขต

อำานาจในการพ จิารณาและตดัส นิคด ีใดๆ ท ีท่า่นนำาเสนอซ ึง่เก ีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงน ี ้ แตจ่ะไม่

เป น็การเส ือ่มส ทิธ ิ ข์องทา่นท ีจ่ะเลอืกดำาเน นิคดคีวามในเขตอำานาจศาลอ ืน่

นอกจากน ี ้ เราย นิยอมตกลงวา่การท ีส่มาคมจดัหาประกนัหร อืหลกัประกนัใหจ้ะไมเ่ป น็การกอ่ภาระ

ผ กูพนัใดๆ ใหส้มาคมตอ้งจดัหาประกนัหร อืหลกัประกนัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเหตกุารณข์า้งตน้ใหอ้กีใน

อนาคต
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และสมาคมมอีำานาจใชด้ลุยพ นิ จิเดด็ขาดในการยกเลกิหร อืปลดเปล ื อ้งประกนัหร อืหลกัประกนัขา้ง

ตน้ในเวลาใดๆ ก ็ได ้

หากเราไดร้บัความค ุม้ครองจากสมาคมในเหตกุารณข์า้งตน้ เราขอสงวนส ทิธ ิ ท์ ีจ่ะเร ยีกรอ้งขอคนื

เง นิจำานวนใดๆ ท ีเ่ราอาจช ำาระไปภายใตข้อ้ตกลงน ี ้ ซ ึง่เราสามารถเร ยีกรอ้งขอรบัการชดใชค้ นืได ้

อยา่งถ กูตอ้งตามกฎของทา่น

ขอแสดงความนบัถอื

2. การสง่มอบส นิคา้โดยไมม่ ีใบตราสง่มาแสดง / การเปล ีย่นจดุหมายปลายทาง

สมาช กิไมม่ สี ทิธ เิร ยีกรอ้งขอรบัการชดใชจ้ากสมาคมเพ ือ่การเร ยีกรอ้งท ีเ่ป น็ผลมาจากการสง่มอบ

ส นิคา้โดยไมม่ ีใบตราสง่มาแสดง หร อืการขนถา่ยส นิคา้ท ีท่า่เร อืหร อืสถานท ีอ่ ืน่นอกเหนอืจากท ี ่

ระบใุนสญัญาขนสง่

หากสมาช กิยงัประสงคจ์ะถอืปฏบิตั อิยา่งใดอยา่งหน ึง่ตามท ีก่ลา่วขา้งตน้โดยยอมรบัความเส ีย่ง

ดว้ยตนเอง ขอแนะนำาวา่สมาช กิควรเร ยีกหลกัประกนัการชดใชค้วามเส ยีหายท ีเ่หมาะสมจากผ ูเ้ชา่

เร อืหร อืผ ูม้ สีว่นไดเ้ส ยีในส นิคา้ ในกรณดีงักลา่ว สมาช กิควรทราบวา่ความค ุม้ครองท ีส่มาคมจดัให ้

จะไมก่ลบัคนืมา เม ือ่สมาช กิไดร้บัหลกัประกนัการชดใชค้า่เส ยีหายแลว้ กลา่วคอื การชดใชค้า่เส ยี

หายดงักลา่วจะตอ้งป ดิชอ่งวา่งท ีเ่กดิข ึ น้ในความค ุม้ครองท ีส่มาคมจดัให ้ และสมาช กิจะตอ้งเป น็

ผ ูต้ดัส นิใจเองวา่อยา่งไรจงึจะถอืวา่เป น็หลกัประกนัท ีเ่พ ยีงพอส ำาหรบัสถานการณเ์ชน่น ี ้

แบบของหนงัส อืท ีม่ ขีอ้ความแนะนำาส ำาหรบัการชดใชค้า่เส ยีหาย มดีงัน ี ้ :

ก.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้โดยไมม่ ี

ตน้ฉบบัใบตราสง่มาแสดง

กก.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้โดยไมม่ ี

ตน้ฉบบัใบตราสง่ ซ ึง่ระบขุอ้ตกลงของธนาคารท ีจ่ะรว่มรบัผ ดิในหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ข.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่

ขข.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่ซ ึง่ม ขีอ้ตกลงของธนาคารท ีจ่ะรว่มรบัผ ดิในหนงัส อื

ชดใชค้า่เส ยีหาย
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ค.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่และโดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่มาแสดง

คค.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเพ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเห น อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่ และโดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่ซ ึง่ระบขุอ้ตกลงของ

ธนาคารท ีจ่ะรว่มรบัผ ดิในหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายมาแสดง

ก.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้โดยไมม่ ี

ตน้ฉบบัใบตราสง่มาแสดง

ถงึ :  [ระบชุ ือ่เจา้ของเร อื]  [ระบวุนัท ี ่] 

เจา้ของเร อื  [ระบชุ ือ่เร อื] 

 [ระบทุ ีอ่ย ู่]

เร ยีน ทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

เร อื : [ระบชุ ือ่เร อื] 

เท ีย่วเด นิทาง : [ระบทุา่บรรทกุและขนถา่ยส นิคา้ตามใบตราสง่] 

ส นิคา้ :  [ระบรุายละเอยีดส นิคา้] 

ใบตราสง่ : [ระบเุลขท ี ่ใบตราสง่ วนัท ีแ่ละสถานท ีอ่อกเอกสาร]

ส นิคา้ขา้งตน้ไดถ้ กูสง่ไปกบัเร อืท ีร่ะบขุา้งตน้ โดย [ระบชุ ือ่ผ ูส้ง่] และตราสง่ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูร้บั

ตราสง่ หร อืผ ูท้ ี ่ใบตราสง่ถ กูออกมาเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามคำาส ั ง่ของผ ูน้ ั น้ แลว้แตก่รณ ี] เพ ือ่การสง่

มอบท ีท่า่เร อื [ระบชุ ือ่ทา่เร อืขนถา่ยส นิคา้ตามท ีป่รากฏในใบตราสง่] แตเ่น ือ่งจากใบตราสง่ดงั

กลา่วยงัมาไมถ่งึ และเรา [ระบชุ ือ่ฝา่ยท ีร่อ้งขอใหส้ง่มอบ] ใครข่อใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วให ้

แก่ [ระบชุ ือ่ฝา่ยท ีร่บัการสง่มอบ] ณ [ระบสุถานท ีท่ ีต่อ้งสง่มอบส นิคา้] โดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่

มาแสดง

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นยอมปฏบิตั ติามคำารอ้งขอขา้งตน้ เราตกลงจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้ : -

1  ชดใชค้า่เส ยีหายใหแ้กท่า่น ล กูจา้ง และตวัแทนของทา่น และจะปกปอ้งทา่นท ั ง้หลายจากความรบั

ผดิ ความสญูเส ยี ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ไมว่า่ในลกัษณะใดท ีท่า่นอาจตอ้งรบัภาระอนั

เน ือ่งมาจากการสง่มอบส นิคา้ตามการรอ้งขอของเรา

2  ในกรณ ที ีม่ กีารดำาเน นิคดคีวามใดๆ ตอ่ทา่น หร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนคนใดของทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

การสง่มอบส นิคา้ดงัท ีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ เม ือ่ไดร้บัการรอังขอ เราจะจดัหาเง นิทนุชว่ยเหลอืใหแ้ก่

ทา่นหร อืบคุคลดงักลา่วอยา่งเพ ยีงพอแกก่ารตอ่ส ูค้ด ี
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3  ถา้ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่มอบส นิคา้ตามท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำาใหเ้ร อืหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดท ี ่

อย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการควบคมุเดยีวกนัหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ตอ้งถ กูกกั

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืถ กูข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืในกรณ ที ีม่ กีารแทรกแซงการใช ้

ประโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื (ไมว่า่จะโดยม กีารระบคุำาเตอืนไว ้ในทะเบ ยีนเร อืหร อืโดย

ประการอ ืน่ใดกต็าม) เราจะจดัตามการเร ยีกรอ้งใหม้ ปีระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดท ีจ่ำาเป น็ตอ่การ

ปอ้งกนัการกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่วดงักลา่วหร อืเพ ือ่ใหม้ กีารปลอ่ยเร อืหร อืทรพัยส์ นิน ั น้หร อืเพ ือ่

ขจดัการแทรกแซงดงักลา่วและชดใชค้า่เส ยีหายใหท้า่นในความรบัผดิ ความสญูเส ยี ความเส ยีหาย 

หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการกกั หร อืการหนว่งเหน ีย่วหร อืการข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืการ

แทรกแซงดงักลา่วไมว่า่การกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่ว หร อืการข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อื

แทรกแซง จะม เีหตผุลอนัสมควรหร อืไมก่ต็าม

4  หากสถานท ีท่ ีเ่ราไดข้อใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ เป น็สถาน หีร อืสถานท ีอ่ำานวยความสะดวกส ำาหรบั

ส นิคา้ของเหลวเทกองหร อืน ำ า้มนั หร อืเป น็เร อืลำาอ ืน่ เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบน ในกรณ เีชน่น ี ้ 

ถอืวา่การสง่มอบใหแ้ก่ สถาน ี สถานท ีอ่ำานวยความสะดวก เร อื เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบนดงั

กลา่ว เป น็การสง่มอบใหแ้กบ่คุคลท ีเ่ราไดร้อ้งขอใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ใหแ้ลว้

5  ในทนัท ีท่ ีต่ น้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดส ำาหรบัส นิคา้ขา้งตน้ไดต้กมาอย ู่ในความครอบครองของเรา

แลว้ เราจะสง่มอบเอกสารดงักลา่วใหแ้กท่า่น หร อืจดัการโดยประการอ ืน่เพ ือ่ใหม้ กีารสง่มอบ

ตน้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดใหแ้กท่า่น ซ ึง่จะเป น็การส ิ น้สดุความรบัผดิของเราภายใตข้อ้ตกลงน ี ้

6  ความรบัผดิของแตล่ะบคุคลและทกุคนภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี เ้ป น็ความรบัผดิรว่มกนัและ

แทนกนั โดยจะไมเ่ป น็เง ือ่นไขใหท้า่นตอ้งดำาเน นิการตอ่บคุคลหน ึง่บคุคลใดเส ยีกอ่น ไมว่า่บคุคลน ั น้

จะรว่มทำาขอ้ตกลงหรอืมคีวามรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ห้รอืไมก่ต็าม

7  ใหข้อ้ตกลงใชค้า่เส ยีหายน ี อ้ย ูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายองักฤษและแตล่ะคนและ

ทกุคนท ีต่อ้งรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี ย้อมรบัเขตอำานาจของศาลสงูแหง่ประเทศ

องักฤษตามท ีท่า่นรอ้งขอ

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ผ ูร้ อ้งขอ]

ผ ูร้ อ้งขอ

..................................

(ลายมอืช ือ่)
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กก.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ี ่ม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ โดยไมแ่สดง

ตน้ฉบบัใบตราสง่ท ีร่ะบขุอ้ตกลงของธนาคารท ีจ่ะรว่มรบัผ ดิตามหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ถงึ : [ระบชุ ือ่เจา้ของเร อื]  [ระบวุนัท ี ่] 

เจา้ของเร อื [ระบชุ ือ่เร อื] 

 [ระบทุ ีอ่ย ู่]

เร ยีน ทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

เร อื :  [ระบชุ ือ่เร อื] 

เท ีย่วเด นิทาง :  [ระบทุา่บรรทกุและขนถา่ยส นิคา้ตามใบตราสง่] 

ส นิคา้ :  [ระบรุายละเอยีดส นิคา้] 

ใบตราสง่ :  [ระบหุมายเลขใบตราสง่ วนัท ีแ่ละสถานท ีท่ ีอ่อก]

ส นิคา้ขา้งตน้ไดถ้ กูสง่ไปกบัเร อืท ีร่ะบขุา้งตน้ โดย [ระบชุ ือ่ผ ูส้ง่] และตราสง่ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูร้บั

ตราสง่ หร อืผ ูท้ ี ่ใบตราสง่ถ กูออกมาเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามคำาส ั ง่ของผ ูน้ ั น้ แลว้แตก่รณ ี] เพ ือ่การสง่

มอบท ีท่า่เร อื [ระบชุ ือ่ทา่เร อืขนถา่ยส นิคา้ตามท ีป่รากฏในใบตราสง่] แตเ่น ือ่งจากใบตราสง่ดงั

กลา่วยงัมาไมถ่งึ และเรา [ระบชุ ือ่ฝา่ยท ีร่อ้งขอใหส้ง่มอบ] ใครข่อใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วให ้

แก่ [ระบชุ ือ่ฝา่ยท ีร่บัการสง่มอบ] ณ [ระบสุถานท ีท่ ีต่อ้งสง่มอบส นิคา้] โดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่

มาแสดง

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นยอมปฏบิตั ติามคำารอ้งขอขา้งตน้ เราตกลงจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้ :

1  ชดใชค้า่เส ยีหายใหแ้กท่า่น ล กูจา้ง และตวัแทนของทา่น และจะปกปอ้งทา่นท ั ง้หลายจากความรบั

ผดิ ความสญูเส ยี ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ไมว่า่ในลกัษณะใดท ีท่า่นอาจตอ้งรบัภาระอนั

เน ือ่งมาจากการสง่มอบส นิคา้ตามการรอ้งขอของเรา

2  ในกรณ ที ีม่ กีารดำาเน นิคดคีวามใดๆ ตอ่ทา่น หร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนคนใดของทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

การสง่มอบส นิคา้ดงัท ีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ เม ือ่ไดร้บัการรอังขอ เราจะจดัหาเง นิทนุชว่ยเหลอืใหแ้ก่

ทา่นหร อืบคุคลดงักลา่วอยา่งเพ ยีงพอแกก่ารตอ่ส ูค้ด ี

3  ถา้ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่มอบส นิคา้ตามท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำาใหเ้ร อืหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดท ี ่

อย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการควบคมุเดยีวกนัหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ตอ้งถ กูกกั

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืถ กูข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืในกรณ ที ีม่ กีารแทรกแซงการใช ้

ประโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื (ไมว่า่จะโดยม กีารระบคุำาเตอืนไว ้ในทะเบ ยีนเร อืหร อืโดย

ประการอ ืน่ใดกต็าม) เราจะจดัตามการเร ยีกรอ้งใหม้ ปีระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดท ีจ่ำาเป น็ตอ่การ

ปอ้งกนัการกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่วดงักลา่วหร อืเพ ือ่ใหม้ กีารปลอ่ยเร อืหร อืทรพัยส์ นิน ั น้หร อืเพ ือ่

ขจดัการแทรกแซงดงักลา่วและชดใชค้า่เส ยีหายใหท้า่นในความรบัผดิ ความสญูเส ยี ความเส ยีหาย 

หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการกกั หร อืการหนว่งเหน ีย่วหร อืการข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืการ
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แทรกแซงดงักลา่วไมว่า่การกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่ว หร อืการข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อื

แทรกแซง จะม เีหตผุลอนัสมควรหร อืไมก่ต็าม

4  หากสถานท ีท่ ีเ่ราไดข้อใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ เป น็สถาน หีร อืสถานท ีอ่ำานวยความสะดวกส ำาหรบั

ส นิคา้ของเหลวเทกองหร อืน ำ า้มนั หร อืเป น็เร อืลำาอ ืน่ เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบน ในกรณ เีชน่น ี ้ 

ถอืวา่การสง่มอบใหแ้ก่ สถาน ี สถานท ีอ่ำานวยความสะดวก เร อื เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบนดงั

กลา่ว เป น็การสง่มอบใหแ้กบ่คุคลท ีเ่ราไดร้อ้งขอใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ใหแ้ลว้

5  ในทนัท ที ี ่ ีต่ น้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดส ำาหรบัส นิคา้ขา้งตน้ไดต้กมาอย ู่ในความครอบครองของเรา

แลว้ เราจะสง่มอบเอกสารดงักลา่วใหแ้กท่า่น หร อืจดัการโดยประการอ ืน่เพ ือ่ใหม้ กีารสง่มอบ

ตน้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดใหแ้กท่า่น ซ ึง่จะเป น็การส ิ น้สดุความรบัผดิของเราภายใตข้อ้ตกลงน ี ้

6  ความรบัผดิของแตล่ะบคุคลและทกุคนภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี เ้ป น็ความรบัผดิรว่มกนั

และแทนกนั โดยจะไมเ่ป น็เง ือ่นไขใหท้า่นตอ้งดำาเน นิการตอ่บคุคลหน ึง่บคุคลใดเส ยีกอ่น ไมว่า่

บคุคลน ั น้จะรว่มทำาขอ้ตกลงหร อืมคีวามรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ห้ร อืไม่

กต็าม

7  ใหข้อ้ตกลงใชค้า่เส ยีหายน ี อ้ย ูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายองักฤษและแตล่ะคนและ

ทกุคนท ีต่อ้งรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี ย้อมรบัเขตอำานาจของศาลสงูแหง่ประเทศ

องักฤษตามท ีท่า่นรอ้งขอ

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ผ ูร้บัรอง]

ผ ูร้ อ้งขอ

..................................

(ลายมอืช ือ่)

เรา [ระบชุ ือ่ธนาคาร] ตกลงย นิยอมรว่มรบัผดิตามหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้ โดยม เีง ือ่นไข

วา่ความรบัผดิของธนาคาร :-

1  จะจำากดัเพ ยีงการช ำาระเง นิในจำานวนเฉพาะเจาะจงท ีเ่ร ยีกรอ้ง ซ ึง่เก ีย่วขอ้งกบัการชดใชค้า่เส ยีหาย 

(และจะไมข่ยายอกไปครอบคลมุถงึการใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่)
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2  จะเป น็ไปเพ ือ่การช ำาระเง นิใหแ้กท่า่นทนัท ที ีท่า่นม หีนงัส อืเร ยีกรอ้งในรปูแบบของจดหมายท ีล่ง

นามรบัรองวา่จำานวนเง นิท ีเ่ร ยีกรอ้งน ั น้ เป น็เง นิท ีถ่งึกำาหนดตอ้งช ำาระใหแ้กท่า่นภายใตเ้ง ือ่นไข

การชดใชค้า่เส ยีหายและทา่นยงัไม่ไดร้บัช ำาระจากผ ูร้อ้งขอ หร อืเป น็จำานวนท ีแ่สดงคา่เส ยีหายเป น็

ตวัเง นิท ีต่อ้งช ำาระใหแ้กท่า่นอนัเน ือ่งจากการท ีผ่ ูร้ อ้งขอไมป่ฏ บิตั ติามภาระหนา้ท ีท่ ีม่ ตีอ่ทา่นภาย

ใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย ท ั ง้น ี เ้พ ือ่หลกีเล ีย่งขอ้สงสยั ธนาคารขอใหก้ารย นืยนัดงัตอ่ไปน ี ้ :-

ก  คา่เส ยีหายดงักลา่วรวมและไมจ่ำากดัเพ ยีง การช ำาระเง นิจำานวนใดๆ สงูสดุไมเ่ก นิจำานวนท ี ่

ระบใุนขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขขอ้ 3 ขา้งลา่งน ี ้ เพ ือ่ชว่ยใหท้า่นสามารถจดัหาหลกัประกนั

ในการปลอ่ยเร อืลำาน ี ้ (หร อืเร อืลำาอ ืน่ท ีอ่ย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการ

ควบคมุเดยีวกนั หร อืเก ีย่วขอ้งกนั) จากการถ กูกกัหร อืเพ ือ่ปอ้งกนัการกกัดงักลา่ว หร อื

ปอ้งกนัการแทรกแซงการใชป้ระโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อืดงักลา่วขา้งตน้ และ

ข  ในกรณ ที ีจ่ำานวนคา่เส ยีหายท ีจ่า่ยไปนอ้ยกวา่จำานวนเง นิท ีร่ะบใุนขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไข

ขอ้ 3 ขา้งลา่งน ี ้ ความรบัผดิของธนาคารภายใตห้นงัส อืฉบบัน ี จ้ะยงัคงมอีย ูต่อ่ไปแตจ่ะลด

ลงตามจำานวนคา่เส ยีหายท ีจ่า่ยไปแลว้

3  จะจำากดัท ีจ่ำานวนเง นิเดยีวหร อืหลายจำานวนท ี ่ไมเ่ก นิวงเง นิรวม [ระบสุกลุเง นิและจำานวนเง นิเป น็

ตวัเลขและตวัอกัษร]

4  ภายใตบ้งัคบัของขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขในขอ้ 5 ขา้งลา่ง ความรบัผดิของธนาคารจะเป น็อนั

ยกเลกิในวนัท ี ่ [หกป นีบัจากวนัท ีล่งในหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย] (ตอ่ไปน ี จ้ะเร ยีกวา่ “วนัยกเลกิ

ความรบัผดิ”) เวน้แต่ในกรณ กีารแจง้เร ยีกรอ้งใหช้ ำาระเง นิท ีธ่นาคารไดร้บัตามหนงัส อืฉบบัน ี ้ ซ ึง่

สง่ไปยงัท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบขุา้งลา่งในวนั หร อืกอ่นวนัยกเลกิความรบัผดิดงักลา่ว

5  จะขยายเวลาออกไปตามคำารอ้งขอของทา่นเป น็คร ั ง้คราว คราวละสองป ี โดยม เีง ือ่นไขวา่ :-

ก  ธนาคารตอ้งไดร้บัแจง้เป น็หนงัส อืท ีล่งนามโดยทา่น ระบวุา่ทา่นตอ้งการใหห้นงัส อืชดใชค้า่

เส ยีหายม ผีลบงัคบัตอ่ไปเป น็ระยะเวลาสองป ี และ

ข  ธนาคารไดร้บัหนงัส อืแจง้ดงักลา่วท ีส่ง่มาให ้ ณ ท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบไุวด้า้นลา่งในวนัหร อืกอ่นวนัท ี ่

เป น็วนัยกเลกิความรบัผดิท ีม่ ผีลอย ู่ในขณะน ั น้ การขยายเวลาดงักลา่วจะม กีำาหนดระยะ

เวลาสองป นีบัจากวนัยกเลกิความรบัผดิท ีม่ ผีลอย ู่ในเวลาน ั น้ และถา้ธนาคารม เีหตผุลใดๆ 

ท ีท่ ำาให ้ไมเ่ตม็ใจจะขยายวนัยกเลกิความรบัผดิออกไป ธนาคารจะปลดเปล ี อ้งความรบัผดิ

ของตนโดยการช ำาระเง นิใหแ้กท่า่นในจำานวนเง นิสงูสดุท ีต่อ้งช ำาระภายใตห้นงัส อืฉบบัน ี ้ 

(หร อืจำานวนเง นิท ีน่อ้ยกวา่ตามท ีท่า่นเร ยีกรอ้ง)
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อยา่งไรกต็าม ในกรณ ที ีธ่นาคารไดร้บัหนงัส อืแจง้ท ีล่งนามโดยทา่น ณ วนัท ีห่ร อืกอ่นวนัยกเลกิ

ความรบัผดิท ีม่ ผีลบงัคบัอย ู่ในเวลาน ั น้ โดยระบใุนหนงัส อืวา่ไดม้ กีารเร ิม่ดำาเน นิคดคีวามตอ่ทา่น

แลว้อนัเป น็ผลมาจากการท ีท่า่นสง่มอบส นิคา้ท ีร่ะบใุนหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย ในกรณ เีชน่น ี ้

ธนาคารยอมรบัวา่ความรบัผดิของธนาคารตามหนงัส อืฉบบัน ี จ้ะยงัไมย่กเลกิจนกวา่ธนาคารจะได ้

รบัหนงัส อืแจง้ท ีล่งนามโดยทา่นระบวุา่บรรดากระบวนการทางกฎหมายไดย้ตุ แิลว้และจำานวนเง นิ

ใดๆ ท ีผ่ ูร้ อ้งขอ และ/หร อืธนาคารตอ้งช ำาระใหแ้กท่า่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการน ี ้ไดร้บัการช ำาระและได ้

รบัไปแลว้เพ ือ่เป น็การปลดเปล ื อ้งความรบัผดิท ั ง้หมดท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ฉบบัน ี ้โดยสมบ รูณแ์ละถงึท ีส่ดุแลว้

6  จะอย ูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายท ี ่ใชบ้งัคบักบัหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้ 

และธนาคารตกลงย นิยอมรบัเขตอำานาจศาลตามท ีร่ะบใุนหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ควรเป น็ท ีเ่ขา้ใจวา่หากเป น็ความเหมาะสม ธนาคารจะเพ ยีงแตแ่สดงและสง่มอบตน้บบัใบตราสง่ให ้

แกท่า่นหากเอกสารดงักลา่วตกมาอย ู่ในความครอบครองของธนาคาร แตท่ ั ง้น ี ธ้นาคารตกลง

ย นิยอมวา่หากเกดิกรณดีงักลา่วธนาคารจะตอ้งปฏบิตั เิชน่น ั น้

ธนาคารตกลงย นิยอมจะแจง้ใหท้า่นทราบทนัท หีากม กีารเปล ีย่นแปลงรายละเอยีดของส ำานกังานท ี ่

ตอ้งสง่ขอ้เร ยีกรอ้งหร อืหนงัส อืแจง้ใดๆ มาใหต้ามท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบไุวข้า้งลา่งน ี ้ และเป น็ท ีต่กลงกนัวา่ 

ทา่นกต็อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท เีชน่กนัหากม กีารเปล ีย่นแปลงใดๆ ในท ีอ่ย ูข่องทา่นท ีร่ะบไุว ้

ขา้งตน้

โปรดระบเุลขท ีห่นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายของธนาคารท ี.่.......................ในเอกสารโตต้อบกบัธนาคาร

ทกุฉบบัตลอดจนหนงัส อืเร ยีกใหช้ ำาระหน ี แ้ละหนงัส อืแจง้ท ีส่ง่ภายใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ฉบบัน ี ้

ขอแสดงความนบัถอื

แทนและในนามของ

[ระบชุ ือ่ธนาคาร]

[โปรดระบรุายละเอยีดโดยครบถว้นของส ำานกังานท ีจ่ะสง่หนงัส อืเร ยีกรอ้งหร อืหนงัส อืแจง้]

......................................

(ลายมอืช ือ่)

ข.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่
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ถงึ :  [ระบชุ ือ่เจา้ของเร อื]  [ระบวุนัท ี ่] 

เจา้ของเร อื  [ระบชุ ือ่เร อื] 

 [ระบทุ ีอ่ย ู่]

เร ยีน ทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

เร อื :  [ระบชุ ือ่เร อื] 

เท ีย่วเด นิทาง :  [ระบทุา่บรรทกุและขนถา่ยส นิคา้ตามใบตราสง่] 

ส นิคา้ :  [ระบรุายละเอยีดส นิคา้] 

ใบตราสง่ :  [ระบเุลขท ี ่ใบตราสง่ วนัท ีแ่ละสถานท ีอ่อกเอกสาร]

ส นิคา้ขา้งตน้ไดถ้ กูสง่ไปกบัเร อืท ีร่ะบขุา้งตน้ โดย [ระบชุ ือ่ผ ูส้ง่] และตราสง่ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูร้บั

ตราสง่ หร อืผ ูท้ ี ่ใบตราสง่ถ กูออกมาเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามคำาส ั ง่ของผ ูน้ ั น้ แลว้แตก่รณ ี] เพ ือ่การสง่

มอบท ีท่า่เร อื [ระบชุ ือ่ทา่เร อืขนถา่ยส นิคา้ตามท ีป่รากฏในใบตราสง่] แตเ่รา [ระบชุ ือ่ผ ูท้ ีข่อใหส้ง่

มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อือ ืน่] ใครข่อใหท้า่นส ั ง่ใหเ้ร อืเด นิทางไป และสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วท ี ่ [ระบชุ ือ่

ทา่เร อืทดแทนท ีจ่ะสง่มอบส นิคา้] โดยมตีน้ฉบบัใบตราสง่อยา่งนอ้ยหน ึง่ฉบบัมาแสดง

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นยอมปฏบิตั ติามคำารอ้งขอขา้งตน้ เราตกลงจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้ :-

1  ชดใชค้า่เส ยีหายใหแ้กท่า่น ล กูจา้งและตวัแทนของทา่น และจะปกปอ้งทา่นท ั ง้หลายจากความรบั

ผดิความสญูเส ยี ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ไมว่า่ในลกัษณะใดท ีท่า่นอาจตอ้งรบัภาระอนั

เน ือ่งมาจากการท ีเ่ร อืเด นิทางไปและสง่มอบส นิคา้โดยมตีน้ฉบบัใบตราสง่อยา่งนอ้ยหน ึง่ฉบบัมา

แสดงตามการรอ้งขอของเรา

2  ในกรณ ที ีม่ กีารดำาเน นิคดคีวามใดๆ ตอ่ทา่นหร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนคนใดของทา่นเก ีย่วขอ้งกบัการ

ท ีเ่ร อืเด นิทางตอ่ไป และสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ เราจะจดัหาเง นิทนุชว่ยเหลอืใหแ้กท่า่น

หร อืบคุคลดงักลา่วอยา่งเพ ยีงพอแกก่ารตอ่ส ูค้ด ี

3  ถา้ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่มอบส นิคา้ตามท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำาใหเ้ร อืหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดท ี ่

อย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการควบคมุเดยีวกนัหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ตอ้งถ กูกกั

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืถ กูข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืในกรณ ที ีม่ กีารแทรกแซงการใช ้

ประโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื (ไมว่า่จะโดยม กีารระบคุำาเตอืนไว ้ในทะเบ ยีนเร อืหร อืโดย

ประการอ ืน่ใดกต็าม) เราจะจดัตามการเร ยีกรอ้งใหม้ ปีระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดท ีจ่ำาเป น็ตอ่การ

ปอ้งกนัการกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่วดงักลา่วหร อืเพ ือ่ใหม้ กีารปลอ่ยเร อืหร อืทรพัยส์ นิน ั น้หร อืเพ ือ่

ขจดัการแทรกแซงดงักลา่วและชดใชค้า่เส ยีหายใหท้า่นในความรบัผดิ ความสญูเส ยี ความเส ยีหาย 

หร อืคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิจากการกกั หร อืการหนว่งเหน ีย่วหร อืการข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืการ
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แทรกแซงดงักลา่วไมว่า่การกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่ว หร อืการข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อื

แทรกแซง จะม เีหตผุลอนัสมควรหร อืไมก่ต็าม

4  ความรบัผดิของแตล่ะบคุคลและทกุคนภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี เ้ป น็ความรบัผดิรว่มกนั

และแทนกนั โดยจะไมเ่ป น็เง ือ่นไขใหท้า่นตอ้งดำาเน นิการตอ่บคุคลหน ึง่บคุคลใดเส ยีกอ่น ไมว่า่

บคุคลน ั น้จะรว่มทำาขอ้ตกลงหร อืมคีวามรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ห้ร อืไม่

กต็าม

5  ใหข้อ้ตกลงใชค้า่เส ยีหายน ี ถ้ กูบงัคบัและไดร้บัการตคีวามตามกฎหมายองักฤษและแตล่ะคนและ

ทกุคนท ีต่อ้งรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายยอมรบัเขตอำานาจของศาลสงูแหง่ประเทศ

องักฤษตามท ีท่า่นรอ้งขอของทา่น

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ผ ูร้บัรอง] 

ผ ูร้ อ้งขอ

..................................

(ลายมอืช ือ่)

ขข.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ี ่ ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่ซ ึง่ม ขีอ้ตกลงของธนาคารท ีจ่ะรว่มรบัผ ดิตามหนงัส อื

ชดใชค้า่เส ยีหาย

ถงึ :  [ระบชุ ือ่เจา้ของเร อื]  [ระบวุนัท ี ่ ี ่] 

เจา้ของเร อื  [ระบชุ ือ่เร อื] 

 [ระบทุ ีอ่ย ู่]

เร ยีน ทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

เร อื :  [ระบชุ ือ่เร อื] 

เท ีย่วเด นิทาง :  [ระบทุา่บรรทกุและขนถา่ยส นิคา้ตามใบตราสง่] 

ส นิคา้ :  [ระบรุายละเอยีดส นิคา้] 

ใบตราสง่ :  [ระบเุลขท ี ่ใบตราสง่ วนัท ีแ่ละสถานท ีอ่อกเอกสาร]

ส นิคา้ขา้งตน้ไดถ้ กูสง่ไปกบัเร อืท ีร่ะบขุา้งตน้ โดย [ระบชุ ือ่ผ ูส้ง่] และตราสง่ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูร้บั
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ตราสง่ หร อืผ ูท้ ี ่ใบตราสง่ถ กูออกมาเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามคำาส ั ง่ของผ ูน้ ั น้ แลว้แตก่รณ ี] เพ ือ่การสง่

มอบท ีท่า่เร อื [ระบชุ ือ่ทา่เร อืขนถา่ยส นิคา้ตามท ีป่รากฏในใบตราสง่] แตเ่รา [ระบชุ ือ่ผ ูท้ ีข่อใหส้ง่

มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อือ ืน่] ใครข่อใหท้า่นส ั ง่ใหเ้ร อืเด นิทางไป และสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วท ี ่ [ระบชุ ือ่

ทา่เร อืหร อืสถานท ีท่ดแทนท ีจ่ะสง่มอบส นิคา้] โดยมตีน้ฉบบัใบตราสง่อยา่งนอ้ยหน ึง่ฉบบัมาแสดง

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นยอมปฏบิตั ติามคำารอ้งขอขา้งตน้ เราตกลงจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้ :-

1  ชดใชค้า่เส ยีหายใหแ้กท่า่น ล กูจา้งและตวัแทนของทา่น และจะปกปอ้งทา่นท ั ง้หลายจากความรบั

ผดิความสญูเส ยี ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ไมว่า่ในลกัษณะใดท ีท่า่นอาจตอ้งรบัภาระอนั

เน ือ่งมาจากการท ีเ่ร อืเด นิทางไปและสง่มอบส นิคา้โดยมตีน้ฉบบัใบตราสง่อยา่งนอ้ยหน ึง่ฉบบัมา

แสดงตามการรอ้งขอของเรา

2  ในกรณ ที ีม่ กีารดำาเน นิคดคีวามใดๆ ตอ่ทา่นหร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนคนใดของทา่นเก ีย่วขอ้งกบัการ

ท ีเ่ร อืเด นิทางตอ่ไปและสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ เราจะจดัหาเง นิทนุชว่ยเหลอืใหแ้กท่า่น

หร อืบคุคลดงักลา่วอยา่งเพ ยีงพอแกก่ารตอ่ส ูค้ด ี

3  ถา้ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่มอบส นิคา้ตามท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำาใหเ้ร อืหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดท ี ่

อย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการควบคมุเดยีวกนัหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ตอ้งถ กูกกั

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืม กีารข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืในกรณ ที ีม่ กีารแทรกแซงการใช ้

ประโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื (ไมว่า่จะโดยม กีารระบคุำาเตอืนไว ้ในทะเบ ยีนเร อืหร อืโดย

ประการอ ืน่ใดกต็าม) เราจะจดัตามการเร ยีกรอ้งใหม้ ปีระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดท ีจ่ำาเป น็ตอ้งม ี

เพ ือ่ปอ้งกนัการกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่วดงักลา่วหร อืเพ ือ่ใหม้ กีารปลอ่ยเร อืหร อืทรพัยส์ นิน ั น้หร อื

เพ ือ่ขจดัการแทรกแซงดงักลา่วและชดใชค้า่เส ยีหายแกท่า่นตอ่กรณคีวามรบัผดิ ความสญูเส ยี 

ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วท ีเ่กดิจากการกกั หร อืการหนว่งเหน ีย่วหร อืการข ูว่า่จะกกั 

หร อืหนว่งเหน ยีวหร อืการแทรกแซงดงักลา่วไมว่า่การกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่ว หร อืการข ูว่า่จะกกั 

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืแทรกแซง จะม เีหตผุลอนัสมควรหร อืไมก่ต็าม

4  ความรบัผดิของแตล่ะบคุคลและทกุคนภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี เ้ป น็ความรบัผดิรว่มกนั

และแทนกนั โดยจะไมเ่ป น็เง ือ่นไขใหท้า่นตอ้งดำาเน นิการตอ่บคุคลหน ึง่บคุคลใดเส ยีกอ่น ไมว่า่

บคุคลน ั น้จะรว่มทำาขอ้ตกลงหร อืมคีวามรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ห้ร อืไม่

กต็าม

5  ใหข้อ้ตกลงใชค้า่เส ยีหายน ี ถ้ กูบงัคบัและไดร้บัการตคีวามตามกฎหมายองักฤษและแตล่ะคนและ
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ทกุคนท ีต่อ้งรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายยอมรบัเขตอำานาจของศาลสงูแหง่ประเทศ

องักฤษตามท ีท่า่นรอ้งขอ

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ผ ูร้บัรอง] 

ผ ูร้ อ้งขอ

..................................

(ลายมอืช ือ่)

เรา [ระบชุ ือ่ธนาคาร] ตกลงย นิยอมรว่มรบัผดิตามหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้ โดยม เีง ือ่นไข

วา่ความรบัผดิของธนาคาร :-

1  จะจำากดัเพ ยีงการช ำาระเง นิในจำานวนเฉพาะเจาะจงท ีเ่ร ยีกรอ้ง ซ ึง่เก ีย่วขอ้งกบัการชดใชค้า่เส ยีหาย 

(และจะไมข่ยายอกไปครอบคลมุถงึการใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่)

2  จะเป น็ไปเพ ือ่การช ำาระเง นิใหแ้กท่า่นทนัท ที ีท่า่นม หีนงัส อืเร ยีกรอ้งในรปูแบบของจดหมายท ีล่ง

นามรบัรองวา่จำานวนเง นิท ีเ่ร ยีกรอ้งน ั น้ เป น็เง นิท ีถ่งึกำาหนดตอ้งช ำาระใหแ้กท่า่นภายใตเ้ง ือ่นไข

การชดใชค้า่เส ยีหายและทา่นยงัไม่ไดร้บัช ำาระจากผ ูร้อ้งขอ หร อืเป น็จำานวนท ีแ่สดงคา่เส ยีหายเป น็

ตวัเง นิท ีต่อ้งช ำาระใหแ้กท่า่นอนัเน ือ่งจากการท ีผ่ ูร้ อ้งขอไมป่ฏ บิตั ติามภาระหนา้ท ีท่ ีม่ ตีอ่ทา่นภาย

ใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย ท ั ง้น ี เ้พ ือ่หลกีเล ีย่งขอ้สงสยั ธนาคารขอใหก้ารย นืยนัดงัตอ่ไปน ี ้ :

ก  คา่เส ยีหายดงักลา่วรวมและไมจ่ำากดัเพ ยีง การช ำาระเง นิจำานวนใดๆ สงูสดุไมเ่ก นิจำานวนท ี ่

ระบใุนขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขขอ้ 3 ขา้งลา่งน ี ้ เพ ือ่ชว่ยใหท้า่นสามารถจดัหาหลกัประกนั

ในการปลอ่ยเร อืลำาน ี ้ (หร อืเร อืลำาอ ืน่ท ีอ่ย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการ

ควบคมุเดยีวกนั หร อืเก ีย่วขอ้งกนั) จากการถ กูกกัหร อืเพ ือ่ปอ้งกนัการกกัดงักลา่ว หร อื

ปอ้งกนัการแทรกแซงการใชป้ระโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื หร อืเร อือ ืน่ดงักลา่วขา้ง

ตน้ และ

ข  ในกรณ ที ีจ่ำานวนคา่เส ยีหายท ีจ่า่ยไปนอ้ยกวา่จำานวนเง นิท ีร่ะบใุนขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไข

ขอ้ 3 ขา้งลา่งน ี ้ ความรบัผดิของธนาคารภายใตห้นงัส อืฉบบัน ี จ้ะยงัคงมอีย ูต่อ่ไปแตจ่ะลด

ลงตามจำานวนคา่เส ยีหายท ีจ่า่ยไปแลว้

3  จะจำากดัท ีจ่ำานวนเง นิเดยีวหร อืหลายจำานวนท ี ่ไมเ่ก นิวงเง นิรวม [ระบสุกลุเง นิและจำานวนเง นิเป น็
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ตวัเลขและตวัอกัษร]

4  ภายใตบ้งัคบัของขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขในขอ้ 5 ขา้งลา่ง ความรบัผดิของธนาคารจะเป น็อนั

ยกเลกิในวนัท ี ่ [หกป ี นีบัจากวนัท ีล่งในหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย] (ตอ่ไปน ี จ้ะเร ยีกวา่ “วนัยกเลกิ

ความรบัผดิ”) เวน้แต่ในกรณ กีารแจง้เร ยีกรอ้งใหช้ ำาระเง นิท ีธ่นาคารไดร้บัตามหนงัส อืฉบบัน ี ้ ซ ึง่

สง่ไปยงัท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบขุา้งลา่งในวนั หร อืกอ่นวนัยกเลกิความรบัผดิดงักลา่ว

5 จะขยายเวลาออกไปตามคำารอ้งขอของทา่นเป น็คร ั ง้คราว คราวละสองป ี โดยม เีง ือ่นไขวา่ :

ก)  ธนาคารตอ้งไดร้บัแจง้เป น็หนงัส อืท ีล่งนามโดยทา่น ระบวุา่ทา่นตอ้งการใหห้นงัส อืชดใชค้า่

เส ยีหายม ผีลบงัคบัตอ่ไปเป น็ระยะเวลาสองป ี และ

ข)  ธนาคารไดร้บัหนงัส อืแจง้ดงักลา่วท ีส่ง่มาให ้ ณ ท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบไุวด้า้นลา่งในวนัหร อืกอ่นวนัท ี ่

เป น็วนัยกเลกิความรบัผดิท ีม่ ผีลอย ู่ในขณะน ั น้ การขยายเวลาดงักลา่วจะม กีำาหนดระยะ

เวลาสองป นีบัจากวนัยกเลกิความรบัผดิท ีม่ ผีลอย ู่ในเวลาน ั น้ และถา้ธนาคารม เีหตผุลใดๆ 

ท ีท่ ำาให ้ไมเ่ตม็ใจจะขยายวนัยกเลกิความรบัผดิออกไป ธนาคารจะปลดเปล ื อ้งความรบัผดิ

ของตนโดยการช ำาระเง นิใหแ้กท่า่นในจำานวนเง นิสงูสดุท ีต่อ้งช ำาระภายใตห้นงัส อืฉบบัน ี ้ 

(หร อืจำานวนเง นิท ีน่อ้ยกวา่ตามท ีท่า่นเร ยีกรอ้ง)

อยา่งไรกต็าม ในกรณ ที ีธ่นาคารไดร้บัหนงัส อืแจง้ท ีล่งนามโดยทา่น ณ วนัท ีห่ร อืกอ่นวนัยกเลกิ

ความรบัผดิท ีม่ ผีลบงัคบัอย ู่ในเวลาน ั น้ โดยระบใุนหนงัส อืวา่ไดม้ กีารเร ิม่ดำาเน นิคดคีวามตอ่ทา่น

แลว้อนัเป น็ผลมาจากการท ีท่า่นสง่มอบส นิคา้ท ีร่ะบใุนหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย ในกรณ เีชน่น ี ้

ธนาคารยอมรบัวา่ความรบัผดิของธนาคารตามหนงัส อืฉบบัน ี จ้ะยงัไมย่กเลกิจนกวา่ธนาคารจะได ้

รบัหนงัส อืแจง้ท ีล่งนามโดยทา่นระบวุา่บรรดากระบวนการทางกฎหมายไดย้ตุ แิลว้และจำานวนเง นิ

ใดๆ ท ีผ่ ูร้ อ้งขอ และ/หร อืธนาคารตอ้งช ำาระใหแ้กท่า่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการน ี ้ไดร้บัการช ำาระและได ้

รบัไปแลว้เพ ือ่เป น็การปลดเปล ื อ้งความรบัผดิท ั ง้หมดท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ฉบบัน ี ้โดยสมบ รูณแ์ละถงึท ีส่ดุแลว้

6  จะอย ูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายท ี ่ใชบ้งัคบักบัหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้ 

และธนาคารตกลงย นิยอมรบัเขตอำานาจศาลตามท ีร่ะบใุนหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ควรเป น็ท ีเ่ขา้ใจวา่หากเป น็ความเหมาะสม ธนาคารจะเพ ยีงแตแ่สดงและสง่มอบตน้บบัใบตราสง่ให ้

แกท่า่นหากเอกสารดงักลา่วตกมาอย ู่ในความครอบครองของธนาคาร แตท่ ั ง้น ี ธ้นาคารตกลง

ย นิยอมวา่หากเกดิกรณดีงักลา่วธนาคารจะตอ้งปฏบิตั เิชน่น ั น้

ธนาคารตกลงย นิยอมจะแจง้ใหท้า่นทราบทนัท หีากม กีารเปล ีย่นแปลงรายละเอยีดของส ำานกังานท ี ่
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ตอ้งสง่ขอ้เร ยีกรอ้งหร อืหนงัส อืแจง้ใดๆ มาใหต้ามท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบไุวข้า้งลา่งน ี ้ และเป น็ท ีต่กลงกนัวา่ 

ทา่นกต็อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท เีชน่กนัหากม กีารเปล ีย่นแปลงใดๆ ในท ีอ่ย ูข่องทา่นท ีร่ะบไุว ้

ขา้งตน้

โปรดระบเุลขท ีห่นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายของธนาคารท ี.่.......................ในเอกสารโตต้อบกบัธนาคาร

ทกุฉบบัตลอดจนหนงัส อืเร ยีกใหช้ ำาระหน ี แ้ละหนงัส อืแจง้ท ีส่ง่ภายใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ฉบบัน ี ้

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ธนาคาร] 

[โปรดระบรุายละเอยีดโดยครบถว้นของส ำานกังานท ีจ่ะสง่หนงัส อืเร ยีกรอ้งหร อืหนงัส อืแจง้]

......................................

(ลายมอืช ือ่)

ค.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่และโดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่มาแสดง

ถงึ :  [ระบชุ ือ่เจา้ของเร อื]  [ระบวุนัท ี ่] 

เจา้ของเร อื  [ระบชุ ือ่เร อื] 

 [ระบทุ ีอ่ย ู่]

เร ยีน ทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

เร อื :  [ระบชุ ือ่เร อื] 

เท ีย่วเด นิทาง :  [ระบทุา่บรรทกุและขนถา่ยส นิคา้ตามใบตราสง่] 

ส นิคา้ :  [ระบรุายละเอยีดส นิคา้] 

ใบตราสง่ :  [ระบเุลขท ี ่ใบตราสง่ วนัท ีแ่ละสถานท ีอ่อกเอกสาร]

ส นิคา้ขา้งตน้ไดถ้ กูสง่ไปกบัเร อืท ีร่ะบขุา้งตน้ โดย [ระบชุ ือ่ผ ูส้ง่] และตราสง่ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูร้บั

ตราสง่ หร อืผ ูท้ ี ่ใบตราสง่ถ กูออกมาเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามคำาส ั ง่ของผ ูน้ ั น้ แลว้แตก่รณ ี] แตเ่รา [ระบ ุ

ช ือ่ผ ูท้ ีข่อใหส้ง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อือ ืน่] ใครข่อใหท้า่นส ั ง่ใหเ้ร อืเด นิทางไปและสง่มอบส นิคา้ดงั

กลา่วท ี ่ [ระบชุ ือ่ทา่เร อืหร อืสถานท ีท่ดแทนท ีจ่ะสง่มอบส นิคา้] โดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่มาแสดง

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นยอมปฏบิตั ติามคำารอ้งขอขา้งตน้ เราตกลงจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้ :
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1  ชดใชค้า่เส ยีหายใหแ้กท่า่น ล กูจา้งและตวัแทนของทา่น และจะปกปอ้งทา่นท ั ง้หลายจากความรบั

ผดิความสญูเส ยี ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ไมว่า่ในลกัษณะใดท ีท่า่นอาจตอ้งรบัภาระอนั

เน ือ่งมาจากการท ีเ่ร อืเด นิทางไปและสง่มอบส นิคา้ตามการรอ้งขอของเรา

2  ในกรณ ที ีม่ กีารดำาเน นิคดคีวามใดๆ ตอ่ทา่นหร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนคนใดของทา่นเก ีย่วขอ้งกบัการ

ท ีเ่ร อืเด นิทางตอ่ไป และสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ เราจะจดัหาเง นิทนุชว่ยเหลอืใหแ้กท่า่น

หร อืบคุคลดงักลา่วอยา่งเพ ยีงพอแกก่ารตอ่ส ูค้ด ี

3  ถา้ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่มอบส นิคา้ตามท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำาใหเ้ร อืหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดท ี ่

อย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการควบคมุเดยีวกนัหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ตอ้งถ กูกกั

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืม กีารข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืในกรณ ที ีม่ กีารแทรกแซงการใช ้

ประโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื (ไมว่า่จะโดยม กีารระบคุำาเตอืนไว ้ในทะเบ ยีนเร อืหร อืโดย

ประการอ ืน่ใดกต็าม) เราจะจดัตามการเร ยีกรอ้งใหม้ ปีระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดท ีจ่ำาเป น็ตอ้งม ี

เพ ือ่ปอ้งกนัการกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่วดงักลา่วหร อืเพ ือ่ใหม้ กีารปลอ่ยเร อืหร อืทรพัยส์ นิน ั น้หร อื

เพ ือ่ขจดัการแทรกแซงดงักลา่วและชดใชค้า่เส ยีหายแกท่า่นตอ่กรณคีวามรบัผดิ ความสญูเส ยี 

ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วท ีเ่กดิจากการกกั หร อืการหนว่งเหน ีย่วหร อืการข ูว่า่จะกกั 

หร อืหนว่งเหน ยีวหร อืการแทรกแซงดงักลา่วไมว่า่การกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่ว หร อืการข ูว่า่จะกกั 

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืแทรกแซง จะม เีหตผุลอนัสมควรหร อืไมก่ต็าม

4  หากสถานท ีท่ ีเ่ราไดข้อใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ เป น็สถาน หีร อืสถานท ีอ่ำานวยความสะดวกส ำาหรบั

ส นิคา้ของเหลวเทกองหร อืน ำ า้มนั หร อืเป น็เร อืลำาอ ืน่ เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบน ในกรณ เีชน่น ี ้ 

ถอืวา่การสง่มอบใหแ้ก่ สถาน ี สถานท ีอ่ำานวยความสะดวก เร อื เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบนดงั

กลา่ว เป น็การสง่มอบใหแ้กบ่คุคลท ีเ่ราไดร้อ้งขอใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ใหแ้ลว้

5  ในทนัท ีท่ ีต่ น้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดส ำาหรบัส นิคา้ขา้งตน้ไดต้กมาอย ู่ในความครอบครองของเรา

แลว้ เราจะสง่มอบเอกสารดงักลา่วใหแ้กท่า่น หร อืจดัการโดยประการอ ืน่เพ ือ่ใหม้ กีารสง่มอบ

ตน้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดใหแ้กท่า่น

6  ความรบัผดิของแตล่ะบคุคลและทกุคนภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี เ้ป น็ความรบัผดิรว่มกนั

และแทนกนั โดยจะไมเ่ป น็เง ือ่นไขใหท้า่นตอ้งดำาเน นิการตอ่บคุคลหน ึง่บคุคลใดเส ยีกอ่น ไมว่า่

บคุคลน ั น้จะรว่มทำาขอ้ตกลงหร อืมคีวามรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ห้ร อืไม่

กต็าม

7  ใหข้อ้ตกลงใชค้า่เส ยีหายน ี อ้ย ูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายองักฤษและแตล่ะคนและ

ทกุคนท ีต่อ้งรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี ย้อมรบัเขตอำานาจของศาลสงูแหง่ประเทศ

องักฤษตามท ีท่า่นรอ้งขอ
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ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ผ ูร้บัรอง] 

ผ ูร้ อ้งขอ

..................................

(ลายมอืช ือ่)

คค.  แบบมาตรฐานหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายท ีม่อบใหเ้พ ือ่แลกกบัการสง่มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อื

อ ืน่นอกเหน อืจากท ีร่ะบใุนใบตราสง่และโดยไมม่ ตีน้ฉบบัใบตราสง่ซ ึง่ระบขุอ้ตกลงของ

ธนาคารท ีจ่ะรว่มรบัผ ดิตามหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายมาแสดง

ถงึ : [ระบชุ ือ่เจา้ของเร อื]  [ระบวุนัท ี ่] 

เจา้ของเร อื [ระบชุ ือ่เร อื] 

 [ระบทุ ีอ่ย ู่]

เร ยีน ทา่นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

เร อื :  [ระบชุ ือ่เร อื] 

เท ีย่วเด นิทาง :  [ระบทุา่บรรทกุและขนถา่ยส นิคา้ตามใบตราสง่] 

ส นิคา้ :  [ระบรุายละเอยีดส นิคา้] 

ใบตราสง่ :  [ระบเุลขท ี ่ใบตราสง่ วนัท ีแ่ละสถานท ีอ่อกเอกสาร]

ส นิคา้ขา้งตน้ไดถ้ กูสง่ไปกบัเร อืท ีร่ะบขุา้งตน้ โดย [ระบชุ ือ่ผ ูส้ง่] และตราสง่ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูร้บั

ตราสง่ หร อืผ ูท้ ี ่ใบตราสง่ถ กูออกมาเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามคำาส ั ง่ของผ ูน้ ั น้ แลว้แตก่รณ ี] เพ ือ่การสง่

มอบท ีท่า่เร อื [ระบชุ ือ่ทา่เร อืขนถา่ยส นิคา้ตามท ีป่รากฏในใบตราสง่] แตเ่รา [ระบชุ ือ่ผ ูท้ ีข่อใหส้ง่

มอบส นิคา้ท ีท่า่เร อือ ืน่] ใครข่อใหท้า่นส ั ง่ใหเ้ร อืเด นิทางไป และสง่มอบส นิคา้ดงักลา่ว [ระบชุ ือ่

ทา่เร อืหร อืสถานท ีท่ดแทนท ีจ่ะสง่มอบส นิคา้] ใหแ้ก่ [ระบชุ ือ่ผ ูท้ ีจ่ะรบัมอบส นิคา้] โดยไมต่อ้งม ี

ตน้ฉบบัใบตราสง่มาแสดง

เพ ือ่เป น็การตอบแทนท ีท่า่นยอมปฏบิตั ติามคำารอ้งขอขา้งตน้ เราตกลงจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปน ี ้ :

1  ชดใชค้า่เส ยีหายใหแ้กท่า่น ล กูจา้ง และตวัแทนของทา่น และจะปกปอ้งทา่นท ั ง้หลายจากความรบั

ผดิ ความสญูเส ยี ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ไมว่า่ในลกัษณะใดๆ ท ีท่า่นอาจตอ้งรบัภาระ

อนัเน ือ่งมาจากการท ีเ่ร อืเด นิทางไปและสง่มอบส นิคา้ตามการรอ้งขอของเรา

2  ในกรณ ที ีม่ กีารดำาเน นิคดคีวามใดๆ ตอ่ทา่นหร อืล กูจา้งหร อืตวัแทนคนใดของทา่นเก ีย่วขอ้งกบัการ

ท ีเ่ร อืเด นิทางตอ่ไป และสง่มอบส นิคา้ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ เราจะจดัหาเง นิทนุชว่ยเหลอืใหแ้กท่า่น
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หร อืบคุคลดงักลา่วอยา่งเพ ยีงพอแกก่ารตอ่ส ูค้ด ี

3  ถา้ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่มอบส นิคา้ตามท ีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำาใหเ้ร อืหร อืทรพัยส์ นิอ ืน่ใดท ี ่

อย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการควบคมุเดยีวกนัหร อืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกนั ตอ้งถ กูกกั

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืม กีารข ูว่า่จะกกั หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืในกรณ ที ีม่ กีารแทรกแซงการใช ้

ประโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื (ไมว่า่จะโดยม กีารระบคุำาเตอืนไว ้ในทะเบ ยีนเร อืหร อืโดย

ประการอ ืน่ใดกต็าม) เราจะจดัตามการเร ยีกรอ้งใหม้ ปีระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่ใดท ีจ่ำาเป น็ตอ้งม ี

เพ ือ่ปอ้งกนัการกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่วดงักลา่วหร อืเพ ือ่ใหม้ กีารปลอ่ยเร อืหร อืทรพัยส์ นิน ั น้หร อื

เพ ือ่ขจดัการแทรกแซงดงักลา่วและชดใชค้า่เส ยีหายแกท่า่นตอ่กรณคีวามรบัผดิ ความสญูเส ยี 

ความเส ยีหาย หร อืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วท ีเ่กดิจากการกกั หร อืการหนว่งเหน ีย่วหร อืการข ูว่า่จะกกั 

หร อืหนว่งเหน ยีวหร อืการแทรกแซงดงักลา่วไมว่า่การกกัหร อืการหนว่งเหน ีย่ว หร อืการข ูว่า่จะกกั 

หร อืหนว่งเหน ีย่ว หร อืแทรกแซง จะม เีหตผุลอนัสมควรหร อืไมก่ต็าม

4  หากสถานท ีท่ ีเ่ราไดข้อใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ เป น็สถาน หีร อืสถานท ีอ่ำานวยความสะดวกส ำาหรบั

ส นิคา้ของเหลวเทกอง หร อืน ำ า้มนั (gas) หร อืเป น็เร อืลำาอ ืน่ เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้งแบน ในกรณ ี

เชน่น ี ้ ถอืวา่การสง่มอบใหแ้ก่ สถาน ี สถานท ีอ่ำานวยความสะดวก เร อื เร อืลำาเลยีง หร อืเร อืทอ้ง

แบนดงักลา่ว เป น็การสง่มอบใหแ้กบ่คุคลท ีเ่ราไดร้อ้งขอใหท้า่นสง่มอบส นิคา้ใหแ้ลว้

5  ในทนัท ีท่ ีต่ น้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดส ำาหรบัส นิคา้ขา้งตน้ไดต้กมาอย ู่ในความครอบครองของเรา

แลว้ เราจะสง่มอบเอกสารดงักลา่วน ั น้ใหแ้กท่า่น หร อืจดัการโดยประการอ ืน่เพ ือ่ใหม้ กีารสง่มอบ

ตน้ฉบบัใบตราสง่ท ั ง้หมดใหแ้กท่า่น

6  ความรบัผดิของแตล่ะบคุคลและทกุคนภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี เ้ป น็ความรบัผดิรว่มกนั

และแทนกนั โดยจะไมเ่ป น็เง ือ่นไขใหท้า่นตอ้งดำาเน นิการตอ่บคุคลหน ึง่บคุคลใดเส ยีกอ่น ไมว่า่

บคุคลน ั น้จะรว่มทำาขอ้ตกลงหร อืมคีวามรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ห้ร อืไม่

กต็าม

7  ใหข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี ถ้ กูบงัคบัและไดร้บัการตคีวามตามกฎหมายองักฤษและแตล่ะคน

และทกุคนท ีต่อ้งรบัผดิภายใตข้อ้ตกลงชดใชค้า่เส ยีหายน ี ย้อมรบัเขตอำานาจของศาลสงูแหง่

ประเทศองักฤษตามท ีท่า่นรอ้งขอ

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ผ ูร้บัรอง] 

ผ ูร้ อ้งขอ

..................................
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(ลายมอืช ือ่)

เรา [ระบชุ ือ่ธนาคาร] ตกลงย นิยอมรว่มรบัผดิตามหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้ โดยม เีง ือ่นไข

วา่ความรบัผดิของธนาคาร :

1  จะจำากดัเพ ยีงการช ำาระเง นิในจำานวนเฉพาะเจาะจงท ีถ่ กูเร ยีกรอ้ง ซ ึง่เก ีย่วกบัการชดใชค้า่เส ยีหาย 

(และจะไมข่ยายออกไปครอบคลมุถงึการใหป้ระกนัหร อืหลกัประกนัอ ืน่)

2  จะเป น็ไปเพ ือ่การช ำาระเง นิใหแ้กท่า่นทนัท ที ีท่า่นม หีนงัส อืเร ยีกรอ้งในรปูแบบของจดหมายท ีล่ง

นามรบัรองวา่จำานวนเง นิท ีเ่ร ยีกรอ้งน ั น้ เป น็เง นิท ีถ่งึกำาหนดตอ้งช ำาระใหแ้กท่า่นภายใตเ้ง ือ่นไข

การชดใชค้า่เส ยีหายและทา่นยงัไม่ไดร้บัช ำาระจากผ ูร้อ้งขอ หร อืเป น็จำานวนท ีแ่สดงคา่เส ยีหายเป น็

ตวัเง นิท ีต่อ้งช ำาระใหแ้กท่า่นอนัเน ือ่งจากการท ีผ่ ูร้ อ้งขอไมป่ฏ บิตั ติามภาระหนา้ท ีท่ ีม่ ตีอ่ทา่นภาย

ใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย ท ั ง้น ี เ้พ ือ่หลกีเล ีย่งขอ้สงสยั ธนาคารขอใหก้ารย นืยนัดงัตอ่ไปน ี ้ :

ก  คา่เส ยีหายดงักลา่วรวมและไมจ่ำากดัเพ ยีง การช ำาระเง นิจำานวนใดๆ สงูสดุไมเ่ก นิจำานวนท ี ่

ระบใุนขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขขอ้ 3 ขา้งลา่งน ี ้ เพ ือ่ชว่ยใหท้า่นสามารถจดัหาหลกัประกนั

ในการปลอ่ยเร อืลำาน ี ้ (หร อืเร อืลำาอ ืน่ท ีอ่ย ูภ่ายใตก้รรมส ทิธ ิ ์ การบร หิารจดัการ หร อืการ

ควบคมุเดยีวกนั หร อืเก ีย่วขอ้งกนั) จากการถ กูกกัหร อืเพ ือ่ปอ้งกนัการกกัดงักลา่ว หร อื

ปอ้งกนัการแทรกแซงการใชป้ระโยชนห์ร อืการดำาเน นิธรุกจิของเร อื หร อืเร อือ ืน่ดงักลา่วขา้ง

ตน้ และ

ข  ในกรณ ที ีจ่ำานวนคา่เส ยีหายท ีจ่า่ยไปนอ้ยกวา่จำานวนเง นิท ีร่ะบใุนขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไข

ขอ้ 3 ขา้งลา่งน ี ้ ความรบัผดิของธนาคารภายใตห้นงัส อืฉบบัน ี จ้ะยงัคงมอีย ูต่อ่ไปแตจ่ะลด

ลงตามจำานวนคา่เส ยีหายท ีจ่า่ยไปแลว้

3  จะจำากดัท ีจ่ำานวนเง นิเดยีวหร อืหลายจำานวนท ี ่ไมเ่ก นิวงเง นิรวม [ระบสุกลุเง นิและจำานวนเง นิเป น็

ตวัเลขและตวัอกัษร]

4  ภายใตบ้งัคบัของขอ้กำาหนดท ีเ่ป น็เง ือ่นไขในขอ้ 5 ขา้งลา่ง ความรบัผดิของธนาคารจะเป น็อนั

ยกเลกิในวนัท ี ่ [หกป นีบัจากวนัท ีล่งในหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย] (ตอ่ไปน ี จ้ะเร ยีกวา่ “วนัยกเลกิ

ความรบัผดิ”) เวน้แต่ในกรณ กีารแจง้เร ยีกรอ้งใหช้ ำาระเง นิท ีธ่นาคารไดร้บัตามหนงัส อืฉบบัน ี ้ ซ ึง่

สง่ไปยงัท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบขุา้งลา่งในวนั หร อืกอ่นวนัยกเลกิความรบัผดิดงักลา่ว

5  จะขยายเวลาออกไปตามคำารอ้งขอของทา่นเป น็คร ั ง้คราว คราวละสองป ี โดยม เีง ือ่นไขวา่ :

ก  ธนาคารตอ้งไดร้บัแจง้เป น็หนงัส อืท ีล่งนามโดยทา่น ระบวุา่ทา่นตอ้งการใหห้นงัส อืชดใชค้า่

เส ยีหายม ผีลบงัคบัตอ่ไปเป น็ระยะเวลาสองป ี ี และ
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ข)  ธนาคารไดร้บัหนงัส อืแจง้ดงักลา่วท ีส่ง่มาให ้ ณ ท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบไุวด้า้นลา่งในวนัหร อืกอ่นวนัท ี ่

เป น็วนัยกเลกิความรบัผดิท ีม่ ผีลอย ู่ในขณะน ั น้ การขยายเวลาดงักลา่วจะม กีำาหนดระยะ

เวลาสองป นีบัจากวนัยกเลกิความรบัผดิท ีม่ ผีลอย ู่ในเวลาน ั น้ และถา้ธนาคารม เีหตผุลใดๆ 

ท ีท่ ำาให ้ไมเ่ตม็ใจจะขยายวนัยกเลกิความรบัผดิออกไป ธนาคารจะปลดเปล ื อ้งความรบัผดิ

ของตนโดยการช ำาระเง นิใหแ้กท่า่นในจำานวนเง นิสงูสดุท ีต่อ้งช ำาระภายใตห้นงัส อืฉบบัน ี ้ 

(หร อืจำานวนเง นิท ีน่อ้ยกวา่ตามท ีท่า่นเร ยีกรอ้ง)

อยา่งไรกต็าม ในกรณ ที ีธ่นาคารไดร้บัหนงัส อืแจง้ท ีล่งนามโดยทา่น ณ วนัท ีห่ร อืกอ่นวนัยกเลกิ

ความรบัผดิท ีม่ ผีลบงัคบัอย ู่ในเวลาน ั น้ โดยระบใุนหนงัส อืวา่ไดม้ กีารเร ิม่ดำาเน นิคดคีวามตอ่ทา่น

แลว้อนัเป น็ผลมาจากการท ีท่า่นสง่มอบส นิคา้ท ีร่ะบใุนหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย ในกรณ เีชน่น ี ้

ธนาคารยอมรบัวา่ความรบัผดิของธนาคารตามหนงัส อืฉบบัน ี จ้ะยงัไมย่กเลกิจนกวา่ธนาคารจะได ้

รบัหนงัส อืแจง้ท ีล่งนามโดยทา่นระบวุา่บรรดากระบวนการทางกฎหมายไดย้ตุ แิลว้และจำานวนเง นิ

ใดๆ ท ีผ่ ูร้ อ้งขอ และ/หร อืธนาคารตอ้งช ำาระใหแ้กท่า่นท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการน ี ้ไดร้บัการช ำาระและได ้

รบัไปแลว้เพ ือ่เป น็การปลดเปล ื อ้งความรบัผดิท ั ง้หมดท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตห้นงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ฉบบัน ี ้โดยสมบ รูณแ์ละถงึท ีส่ดุแลว้

6  จะอย ูภ่ายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายท ี ่ใชบ้งัคบักบัหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้ 

และธนาคารตกลงย นิยอมรบัเขตอำานาจศาลตามท ีร่ะบใุนหนงัส อืชดใชค้า่เส ยีหาย

ควรเป น็ท ีเ่ขา้ใจวา่หากเป น็ความเหมาะสมธนาคารจะเพ ยีงแตแ่สดงและสง่มอบตน้บบัใบตราสง่ให ้

แกท่า่นหากเอกสารดงักลา่วตกมาอย ู่ในความครอบครองของธนาคาร แตท่ ั ง้น ี ธ้นาคารตกลง

ย นิยอมวา่หากเกดิกรณดีงักลา่วธนาคารจะตอ้งปฏบิตั เิชน่น ั น้น

ธนาคารตกลงย นิยอมจะแจง้ใหท้า่นทราบทนัทหีากมกีารเปล ีย่นแปลงรายละเอยีดของสำานกังานท ี ่

ตอ้งสง่ขอ้เร ยีกรอ้งหรอืหนงัสอืแจง้ใดๆ มาใหต้ามท ีอ่ย ูท่ ีร่ะบไุวข้า้งลา่งน ี  ้และเปน็ท ีต่กลงกนัวา่ ทา่น

กต็อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทเีชน่กนัหากมกีารเปล ีย่นแปลงใดๆ ในท ีอ่ย ูข่องทา่นท ีร่ะบไุวข้า้งตน้

โปรดระบเุลขท ีห่นงัสอืชดใชค้า่เส ยีหายของธนาคารท ี.่.......................ในเอกสารโตต้อบกบัธนาคารทกุ

ฉบบัตลอดจนหนงัสอืเร ยีกใหช้ ำาระหน ีแ้ละหนงัสอืแจง้ท ีส่ง่ภายใตห้นงัสอืชดใชค้า่เส ยีหายฉบบัน ี ้

ขอแสดงความนบัถอื 

แทนและในนามของ 

[ระบชุ ือ่ธนาคาร] 

[โปรดระบรุายละเอยีดโดยครบถว้นของส ำานกังานท ีจ่ะสง่หนงัส อืเร ยีกรอ้งหร อืหนงัส อืแจง้]

......................................

(ลายมอืช ือ่)
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กฎระเบ ยีบ 2017

ดชัน ขีองกฎระเบ ยีบ
ดชัน นี ี ม้ ิไดถ้อืเป น็สว่นหน ึง่ของกฎ

หวัขอ้   กฎขอ้ท ี ่ หนา้

ข ั น้ตอนในการบร หิาร (ภาค 8)   107

การสมคัรเขา้เป น็สมาช กิ   36ก 80

การแตง่ตั ง้ทนายความและบคุคลอ ืน่ๆ  11 59

การมอบหมาย  43 84

การประกนั  14 60

อตัราข ั น้ตน้ของเง นิสมทบ  37 81

หลกัการแตง่ตั ง้ข ั น้ตน้  12 59

หลกัการค ุม้ครองข ั น้ตน้  1 20

เบ ีย้ประกนัภยัและการเง นิ (ภาค 7)    91

เบ ีย้ประกนัภยั

 เพ ิม่เต มิ  52 93

 ความรบัผดิชอบ  50 92

 ท ั ง้สองฝา่ย  51 92

 เก นิกวา่วงเง นิรบัผดิชอบ (Overspill)  53 93

 การช ำาระ  54 100

ยกเล กิการประกนัภยั  48 88

 ผลกระทบของ  49 88

การรบัผ ดิขอบเก ีย่วกบัส นิคา้ สว่นท ี ่ 14 2 40

หนงัส อืรบัรองการประกนัภยั  38 81

การส ิน้สดุความค ุม้ครอง  46 85

 ผลกระทบของ  47 87

การเปล ีย่นแปลงในสาระส ำาคญัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรายการเขา้  36ข 80

กฎบตัร —

 การค ุม้ครองพ เิศษ สว่นท ี ่ 2 4 49

ข ั น้ตอนการเร ยีกรอ้ง (ภาค 4)   57

การเร ยีกรอ้ง —

 การแจง้   8 58
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หวัขอ้   กฎขอ้ท ี ่ หนา้

การแยกประเภท  33 75

การชนกบัเร อืลำาอ ืน่ สว่นท ี ่ 7 2 31

สญัญา สว่นท ี ่ 11 2 37

การสอบสวนและการดำาเน นิคด ทีางอาญา สว่นท ี ่ 20 2 47

ความเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิ สว่นท ี ่ 8 2 32

ความเส ยีหายสว่นแรก (Deductibles)  20 64

คำาจำากดัความ  66 111

การมอบหมายอำานาจหนา้ท ี ่  64 110

ผ ูล้ะท ิง้หนา้ท ี ่ สว่นท ี ่ 5 2 30

การช ี แ้นวทางของผ ูจ้ดัการ สว่นท ี ่ 21 2 47

ข ั น้ตอนของขอ้พ พิาท  65 110

การบา่ยเบ ีย่งคา่ใชจ้า่ย สว่นท ี ่ 4 2 30

การประกนัภยัซอ้น  23 67

ผลกระทบของการละเม ดิความรบัผ ดิชอบ  10 59

แผน่การรบัรอง  38 81

การส ิน้สดุความค ุม้ครอง (ภาค 6)   79

ขอ้ยกเวน้ —   

 เบด็เตลด็  27 71

คา่ปรบั สว่นท ี ่ 19 2 45

วตัถคุงท ีแ่ละลอยตวั Section 8 2 32

สว่นเฉล ีย่โดยทั ว่ไป   

 เง นิสมทบท ี ่ไมอ่าจก ูค้ นื สว่นท ี ่ 15 2 43

 สดัสว่นของเร อื สว่นท ี ่ 16 2 44

การประกนัลำาเร อื   

 การยกเวน้ของ  24 68

วตัถอุนัตรายท ีผ่ ดิกฎหมาย หร อื การผจญภยัท ี ่ไมเ่หมาะสม  31 75

จดุเร ิม่ตน้ของสมาช กิ  40 81
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ดชัน ขีองกฎระเบ ยีบ
ดชัน นี ี ม้ ิไดถ้อืเป น็สว่นหน ึง่ของกฎ

หวัขอ้   กฎขอ้ท ี ่ หนา้

การค ุม้ครอง สว่นท ี ่ 11 2 37

การสอบสวนและการดำาเน นิคด ทีางอาญา สว่นท ี ่ 20 2 47

ดอกเบ ีย้ และ การสญูเส ยีท ีต่ามมา  18 64

บทนำา (ภาค1)   19

การลงทนุ  59 105

การเขา้เป น็สมาช กิรว่ม  41 82

เบ ีย้ประกนัภยัจา่ยค นืระหวา่งหยดุใชง้าน  56 102

การชว่ยเหล อืทางกฎหมาย และ การตอ่ส ูค้ด ี (ภาค 3)    51

 การจำากดัความรบัผดิชอบของสมาคม ส ำาหรบัขอ้ท ี ่   21ค  66

คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมาย่  สว่นท ี ่ 22 2 47

ความรบัผ ดิชอบ

 การยอมรบั  9 59

การก ูช้ พี สว่นท ี ่ 6 2 31

การจำากดัความรบัผ ดิชอบของสมาคม  22 67

ขอ้จำากดัและขอ้ยกเวน้ (ภาค 5)   63

และองคก์รระหวา่งประเทศ   62 109

ไมม่ คีวามรบัผ ดิชอบจนกวา่จะม กีารเร ยีกเ 

กบ็ช ำาระบคุลากรท ีม่ ิใชน่กัเด นิเร อื   17 64

 ขอ้ยกเวน้  29 74

หมายเหตตุอ่ทา้ยกฎ:

 หมายเหต ุ การประกนั  หมายเหต 1 117

 การสง่มอบส นิคา้โดยไมม่ ีใบตราสง่

 มาแสดง/การเปล ีย่นจดุหมาย    

 ปลายทาง — ขอ้ท ีแ่นะนำา  หมายเหต  ุ 2  119

หนงัส อืแจง้  61 109

แจง้การเร ยีกรอ้ง  8 58
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หวัขอ้   กฎขอ้ท ี ่ หนา้

ความเส ีย่งดา้นภยัน วิเคล ยีร ์  26 70

กฎสารพนั  5 50

การเร ยีกรอ้งท ีเ่ก นิกวา่วงเง นิรบัผ ดิชอบ   21ข 66

 ขอ้จำากดัความรบัผดิชอบของสมาคมตอ่

ผ ู้ โดยสาร สว่นท ี ่ 2 2 28

การช ำาระคร ั ง้แรกโดยสมาช กิ  16 64

ระยะเวลาของการประกนัภยั  39 81

บคุคลอ ืน่นอกเหน อืจาก

ผ ูเ้ด นิเร อื หร อื ผ ู้ โดยสาร  สว่นท ี ่ 3 2 29

ป กีรมธรรม ์

 การป ดิ   57 102

มลพ ษิ สว่นท ี ่ 9 2 33

 การจำากดัความรบัผดิชอบของสมาคมส ำาหรบั  21ก 65

อำานาจของผ ูจ้ดัการ  13 60

ทรพัยส์ นิบนเร อื สว่นท ี ่ 17 2 44

คา่ใชจ้า่ยในการกกัตรวจโรค สว่นท ี ่ 13 2 39

ผ ูล้ ีภ้ยั สว่นท ี ่ 5 2 30

กฎระเบ ยีบ  60 108

การประภยัตอ่  42 83

การส ิน้สมาช กิภาพ  55 101

เง นิส ำารอง  57 102

ภยัท ีค่ ุม้ครอง (ภาค 2)   25

ผ ูช้ว่ยเหล อืก ูภ้ยั   

 การค ุม้ครองพ เิศษ  3 48

ผ ูเ้ด นิเร อื สว่นท ี ่ 1 2 26

การหกักลบลบหน ี ้  19 64

ยตุ กิารเร ยีกรอ้ง  63 109
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ดชัน ขีองกฎระเบ ยีบ
ดชัน นี ี ม้ ิไดถ้อืเป น็สว่นหน ึง่ของกฎ

หวัขอ้   กฎขอ้ท ี ่ หนา้

คา่ทดแทนพ เิศษแกผ่ ูช้ว่ยเหล อืก ูภ้ยั สว่นท ี ่ 18 2 45

การค ุม้ครองพ เิศษ  3 48

ความค ุม้ครองพ เิศษส ำาหรบัผ ูช้ว่ยเหล อืก ูภ้ยั ผ ูเ้ชา่เร อื   

และการปฏ บิตั ขิองผ ูเ้ช ีย่วชาญ 

การปฏ บิตั ขิองผ ูเ้ช ีย่วชาญ   4 48

 ความค ุม้ครองพ เิศษ  4.3 50

 ขอ้ยกเวน้  28 74

ความค ุม้ครองมาตรฐาน  2 26

การรบัรองเร อืตามท ีก่ฎหมายกำาหนด  33 75

การจดัช ั น้เร อื สว่นท ี ่ 5 2 30

การเร ยีกรอ้งและปฏ บิตั กิาร (Sue and Labour) สว่นท ี ่ 22 2 47

 ความรบัผดิชอบตอ่  7 58

การส ำารวจเร อื  34 76

การยกเล กิประกนัภยัโดยการแจง้  45 84

การลากจงู สว่นท ี ่ 10 2 35

การเปล ีย่นแปลง หร อื เง ืย่นไขการตอ่อาย ุ  44 84

การยกเวน้ความรบัผ ดิชอบ กรณภียัสงคราม  25 68

ภยัจากสารเคม ชี วีภาพ และไวรสัคอมพ วิเตอร ์  30 75

ซากเร อื สว่นท ี ่ 12 2 38
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ขอ้ม ลูทางกฎหมายและระเบ ยีบขอ้บงัคบั

ส ำานกังานท ีจ่ดทะเบ ยีน/ส ำานกังานใหญ่

สมาคมเพ ือ่การปกปอ้งและชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนแบบสหการของเจา้ของเร อื (ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual 
Protection and Indemnity Association (Luxembourg)

16, Rue Notre-Dame | L–2240|Luxembourg| Incorporated in Luxembourg| RC Luxembourg B14228

ควบคมุโดยหนว่ยงานควบคมุการประกนัภยั (the Commissariat aux Assurances) | 7, Boulevard Joseph II | 

L–1840 Luxembourg | GD de Luxembourg

สาขาส งิค์โปร ์

สมาคมเพ ือ่การปกปอ้งและชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนแบบสหการของเจา้ของเร อื (ลกัเซมเบ ริก์) (สาขาสงิค ์โปร )์ (The 
Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association) (Luxembourg) (Singapore Branch)

6 Temasek Boulevard | #36–05 Suntec Tower 4 | Singapore 038986 | เลขท ีบ่ร ษิทั T08FC7268A

ควบคมุโดยหนว่ยควบคมุเง นิตราของสงิค ์โปร ์ (the Monetary Authority of Singapore | 10 Shenton Way MAS 

Building | Singapore 079117

สาขาฮอ่งกง

สมาคมเพ ือ่การปกปอ้งและชดใชค้า่ส นิไหมทดแทนแบบสหการของเจา้ของเร อื (ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual 
Protection and Indemnity Association) (Luxembourg) 

Suite 1612 Lippo Centre Tower 2 | 89 Queensway Admiralty | Hong Kong | เลขท ีจ่ดทะเบ ยีน F12456

ควบคมุโดยหนว่ยงานควบคมุการประกนัภยั (the Commissioner of Insurance) | 21st Floor | Queensway 

Government Offices | 66 Queensway | Hong Kong

บร ษิทั The Shipowners’ Protection Limited

บรษิทั The Shipowners’ Protection Limited เปน็ผ ูท้ ีไ่ดร้บัการแตง่ตั ง้เปน็ผ ูแ้ทนของ The Shipowners’ Mutual 

Protection and Indemnity Association (Luxembourg) ซ ึง่ถ กูควบคมุโดย the Commissariat aux Assurance, 
Luxembourg

White Chapel Building, 2nd Floor | 10 Whitechapel High Street | London E1 8QS

เลขท ีจ่ดทะเบ ยีนในประเทศองักฤษ 02067444



www.shipownersclub.com


