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การบริ การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
คาแนะนาการเอาประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
1. ทาไมต้องมีการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ งเป็ นการประกันภัยสินค้า , ตัว เรือ หรือทรัพย์สนิ ในระหว่างการ
ขนส่งจากผูข้ ายในประเทศหนึ่งโดยการเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ ไปยังผูซ้ ้อื
อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งในระหว่างการขนส่งอาจจะมีภยั อันตราย ทาให้สนิ ค้าเสียหายหรือสูญหาย ทาให้ผู้ซ้อื /
ผูข้ ายต้องสูญเสียรายได้ จึงจาเป็นต้องหาผูม้ ารับประกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
2. ประโยชน์ ของการทาประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
เป็ นการโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าหรือทรัพย์สนิ ที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างการขนส่งจากผู้ซ้อื และ
ผูข้ ายไปให้ผรู้ บั ประกันภัย โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าเมือ่ สินค้าเสียหายจะมีผรู้ บั ผิดชอบหรือไม่
เป็ นการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องจากธุรกิจนี้มกี ารส่งสินค้าจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึง่ ระยะทางในการขนส่งมักจะไกล ภัยอันตรายมีมาก ถ้าผูท้ าการค้าไม่มผี มู้ าช่วย
รับความเสีย่ งภัยในสินค้าแล้ว อาจตัดสินใจไม่ทาการค้ากับบางประเทศก็ได้ ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ประกันภัยมา
ช่วยรับภาวะความเสีย่ งดังกล่าว จึงทาให้กจิ การการค้าระหว่างประเทศเจริญก้าวหน้าขึน้
3. หลักพิ จารณาก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้อหรือทาประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ผูท้ จ่ี ะทาประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ควรพิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
• เงือ่ นไขความคุม้ ครอง เงือ่ นไขแต่ละข้อกาหนดให้ความคุม้ ครองในขอบเขตมากน้อยแตกต่าง
กันไป
• ข้อยกเว้น มีการระบุขอ้ ยกเว้นความคุม้ ครองทีผ่ รู้ บั ประกันภัย ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน
• ข้อยกเว้นบางกรณีสามารถทาสัญญาให้ความคุม้ ครองตกลงกันเป็นพิเศษได้
• จานวนเงินเอาประกัน
• อัตราเบีย้ ประกันภัย
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4. ซื้อประกันภัยทางทะเลและขนส่ง...อย่างไรให้ค้มุ ค่า
ในการทาสัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ก่อนทาประกันควรพิจารณาถึงสินค้าทีท่ าประกันว่ามี
ความเสีย่ งชนิดใด เส้นทางที่ทาการขนส่งว่าระหว่างการขนส่งจะมีการเสี่ยงภัยประเภทใด ตัวเรือที่ทาการ
ขนส่ง โดยอาจจะดูจากอายุเรือหรือประวัตเิ รือ แล้วนามาพิจารณาว่าควรเลือกเงื่อนไขความคุม้ ครองแบบใด
จึงเหมาะกับการเสี่ยงภัยของสินค้าที่เอาประกันและนอกจากนี้ผู้ท่จี ะทาประกันภัยควรปฎิบตั ติ ามระเบียบ
ของการประกันภัย คือ ต้อ งเปิ ดเผยความจริง ที่เ ป็ นเนื้ อ หาสาระสาคัญ ในการขอเอาประกันภัย ให้ผู้ร บั
ประกันภัยทราบและผู้รบั จะทาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในสินค้า ที่จะทาประกันภัยเมื่อตัดสินใจเลือก
เงือ่ นไขความคุม้ ครองแล้ว แต่ขอ้ มูลในการทาประกันภัยยังไม่ครบถ้วน สามารถให้บริษทั ประกันภัยให้ความ
คุม้ ครองได้โดย
1. ออกหนังสือคุม้ ครองชัวคราว
่
(Cover Note) สามารถคุ้มครองสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน
30 วันหลังจากทีม่ สี นิ ค้าในการทาประกันครบถ้วน
2. กรมธรรม์แบบเปิด (Open Policy) เหมาะสาหรับผู้เอาประกัน ทีม่ กี ารนาเข้า/ส่งออก
จานวนมากและเดือนละหลายครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกๆครัง้ ทีม่ กี ารนาเข้า/ส่งออกจะได้รบั
ความคุม้ ครองทันที
5. สิ่ งที่ควรรู้ก่อนตัดสิ นใจทาประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ในการทาสัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จาเป็ นต้องทราบ หลักการเบือ้ งต้นทีส่ าคัญ คือ
5.1 ส่วนได้เสียทีเ่ อาประกันภัยได้
ผู้เอาประกันภัยหรือเจ้าของสินค้า จะต้องมีส่วนได้เสียในวัตถุท่ีเอาประกัน คือ ผู้เอาประกันภัย จะ
ได้รบั ประโยชน์จากการทีว่ ตั ถุนนั ้ ยังคงอยู่ในสภาพดีหรือไม่เสียหาย และจะเสียผลประโยชน์ และสิทธิอนั พึง
มีได้เมือ่ วัตถุนนั ้ ต้องสลายหรือเสียหายไป
5.2 เงือ่ นไขความคุม้ ครอง
ก่อนทาประกันภัยทางทะเล ผู้ท่จี ะทาประกันภัยควรรู้ว่าในแต่ละเงื่อนไขความคุ้ม ครอง ให้ความ
คุม้ ครองอะไรบ้าง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) Institute Cargo Clauses (A) หรือ ICC (A)
คุม้ ครองความเสีย่ งภัยทุกชนิดทีก่ ่อให้เกิดความสูญหายหรือเสียหายต่อวัตถุทเ่ี อาประกัน แต่จะต้อง
เกิดขึน้ โดย เหตุสุดวิสยั ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดมาก่อน
(2) Institute Cargo Clauses (B) หรือ ICC (B)
1. ความสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุทเ่ี อาประกันภัย โดยสาเหตุมาจาก
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1.1 เพลิงไหม้หรือการระเบิด
1.2 เรือเกยตืน้ จมหรือพลิกคว่า
1.3 ยานพาหนะทางบกพลิกคว่า ตกสะพาน หรือตกราง หรือชนกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดภายนอก
ยานพาหนะนัน้
1.4 เรือหรือยานลาเลียงชนหรือโดนกับวัตถุภายนอก นอกจากน้ า
1.5 ขนถ่ายสินค้าทีท่ ่าเรือหลบภัย
1.6 แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า
2. ความสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุทเ่ี อาประกันภัย โดยมีสาเหตุมาจาก
2.1 การเสียสละในความเสียหายเพื่อส่วนรวม
2.2 การโยนทิง้ ทะเลหรือน้าซัดตกทะเล
2.3 น้าในทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ าเข้าไปในเรือ ระวางเรือ ยานพาหนะ ตูค้ อนเทนเนอร์
รถยกหรือสถานทีเ่ ก็บสินค้า
3. ความเสียหายโดนสิน้ เชิงทัง้ หีบห่อ ซึง่ ตกจากเรือ หรือตกขณะขนขึน้ หรือขนลงจากเรือ
(3) Institute Cargo Clauses (C) หรือ ICC (C) คุม้ ครองภัยเหมือนกับ ICC (B) ยกเว้น
1. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ ฟ้าผ่า, น้ าซัดตกทะเล
2. น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ระวางเรือ ยานพาหนะ ตู้คอนเทน
เนอร์ รถยกหรือสถานทีเ่ ก็บสินค้า
3. ความสูญเสียโดยสิน้ เชิงทัง้ หีบห่อ ซึง่ ตกจากเรือหรือตกขณะขึน้ เรือหรือขนลงจากเรือ
5.3 ข้อกาหนดยกเว้น
ข้อกาหนดยกเว้นความคุ้มครองอันเป็ นมาตรฐาน ยึดเป็ นหลักการของการจากัดความคุ้มครอง ตาม
ข้อกาหนด 4,5,6 และ 7
ข้อกาหนดข้อ 4 ข้อกาหนดยกเว้นทัวไป
่ ได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจากการจงใจ
กระทาของผู้เอาประกันภัย, การรัวไหลหรื
่
อสูญเสียน้ าหนักตามปกติ, ความสูญเสียอันมีสาเหตุจากการ
จัดเตรียมหรือหีบห่อไม่เหมาะสม, ความเสียหายเกิดจากตัวสินค้าเองหรือธรรมชาติของสินค้า, ความ
เสียหายจากการล่าช้า, ความเสียหายจากการล้มละลายของเจ้าของเรือ, ความเสียหายจากการใช้อาวุธ
สงคราม ปรมาณูหรือนิวเคลียร์
ข้อกาหนดข้อ 5 ข้อกาหนดยกเว้นสภาพไม่พร้อมออกทะเลและความไม่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า
ข้อกาหนดข้อ 6 ข้อกาหนดการยกเว้นภัยสงคราม
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ข้อกาหนดข้อ 7 ข้อกาหนดการยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน
5.4 การเริม่ ต้นและสิน้ สุดของสัญญาประกันภัยการขนส่งสินค้า
การเริม่ และสิน้ สุดของสัญญาจะเกีย่ วข้องกับข้อกาหนดข้อ 8-10 ของ ICC
1. การประกันภัยนี้ เ ริม่ คุ้มครองเมื่อ สิน ค้า ที่เ อาประกันเคลื่อ นย้า ยออกจากคลังสินค้า หรือ
สถานที่เก็บสินค้าที่ได้ระบุช่อื ไว้ในสัญญาประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ของการบันทึกขึน้ ไป
บนยานพาหนะที่ใช้สาหรับเริม่ ต้น การขนส่งต่อเนื่องตลอดเส้นทางการขนส่งตามาปกติ
และสิน้ สุดเมือ่
1.1 เสร็จสิ้นการขนถ่ ายจากพาหนะขนส่ ง ณ คลังสินค้าของผู้รบั สินค้า หรือสถานที่เ ก็บ
สุดท้าย ณ ปลายทางทีร่ ะบุในสัญญาประกันภัย
1.2 เสร็จการขนถ่ายจากยานพาหนะขนส่ง ณ คลังสินค้า หรือสถานทีเ่ ก็บสินค้าอื่นไม่ว่าจะ
ก่อนถึง หรือ ณ ปลายทางทีร่ ะบุในสัญญาประกันภัยซึง่ ผูเ้ อาประกันเลือกใช้ เป็น
1.2.1 ทีเ่ ก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ หรือ
1.2.2 ทีจ่ ดั สรรหรือแจกจ่ายสินค้า หรือ
1.2.3 เมื่อครบ 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายข้างลาเรือ จากเรือเดินทะเล ณ ท่า
ปลายทาง แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน
2. ถ้าหลังจากการขนถ่ายจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง แต่ก่อนระยะเวลาสิน้ สุดประกันภัย
สินค้าถูกส่งต่อไปปลายทางทางอื่นนอกจากที่ระบุสญ
ั ญาประกันภัยถือว่าการประกันภัยนี้
สิน้ สุดตามทีก่ าหนดข้างต้นจะไม่ขยายความคุม้ ครองการขนส่งไปยังสถานที่อ่นื ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้
3. การประกันภัยนี้ยงั มีผลบังคับ ในระหว่างที่มคี วามล่าช้า ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้
เอาประกันภัย การออกนอกเส้นทางเปลีย่ นถ่ายเรือใหม่โ ดยถูกบังคับ จะต้องแจ้งให้ผู้รบั
ประกันภัยทราบบทันที
และขอขยายเวลาความคุม้ ครองออกไป (ในขณะที่การ
ประกัน ภัย ยัง มีผ ลบัง คับ อยู่ โดยอาจจะต้อ งจ่า ยเบี้ย ประกัน ภัย เพิ่ม ถ้า ผู้ร บั ประกัน ภัย
เห็นชอบ)
6. ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม...ที่ ผซ้ ู ื้อประกันภัยทางทะเลและขนส่งควรทราบ
• ควรเลือกเงือ่ นไขความคุม้ ครองให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า
• ควรระบุให้สญ
ั ญาประกันภัยมีผลคุม้ ครองตลอดเส้นทางขนส่ง
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• พิจารณาดูว่าการซือ้ ขายสินค้า เป็นเงือ่ นไขแบบใด ในกรณีส่งออกจะต้องตรวจดู เงื่อนไข Letter
of Credit ทีผ่ ซู้ อ้ื ระบุมาว่าให้ใช้เงือ่ นไขความคุม้ ครองแบบใด
• ควรทาประกันภัยกับบริษทั ประกันภายในประเทศ โดยเฉพาะการนาเข้า เป็ นการสงวนเงินตรา
ไว้ในประเทศ และถ้ากรณีสนิ ค้าสียหาย ขัน้ ตอนการเรียกร้อ งค่ าสินไหมทดแทน จะสะดวก
รวดเร็วกว่า
• เตรีย มข้อ มูล ส าหรับการเอาประกัน ภัย ให้ค รบถ้ ว น แจ้ง บริษัท เพื่อ ออกกรมธรรม์ (สัญ ญา
ประกันภัย)
7. องค์ประกอบในการรับประกันภัย
• ประเภทของสินค้า
• ความมันคงแข็
่
งแรงในการบรรจุหบี ห่อ
• ยานพาหนะทีใ่ ช้ขนส่ง เช่น เรือทีใ่ ช้บรรทุก (ถ้าเรืออายุมากกว่า 15 ปี ต้องคิดราคาสูงขึน้ ตาม
อายุปี)
• เส้นทางการขนส่งและสภาพของเมืองท่า
• จุดหมายปลายทาง
• สภาพภูมอิ ากาศ
• ประวัตขิ องผูเ้ อาประกันภัย (ประวัตเิ สียหาย)
• เงือ่ นไขในการคุม้ ครอง หรือภัยทีร่ บั เสีย่ ง
8. การทาประกันภัยทางทะเล และขนส่งกับบริ ษทั ไชน่ าอิ นชัวรันส์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
เอกสารสาคัญเพื่อขอติดต่อทาประกันภัยทางทะเลกับบริษทั ไชน่ าอินชัวรันส์ (ไทย) จากัด มีดงั นี้
• ใบกากับสินค้า (Invoice)
ผูน้ าเข้า (Import) เงือ่ นไขการซือ้ ขายสินค้าเป็น FOB, C&F
ผูส้ ่งออก (Export) เงือ่ นไขการซือ้ ขายสินค้าเป็น CIF
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) สาหรับทางเรือและ (Air Way Bill) สาหรับทางอากาศ
• ใบตราสารทีธ่ นาคารออกให้ (Letter of Credit) L/C
• รายการบรรจุหบี ห่อ (Packing List)
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• ใบคาขอเอาประกันภัย
ในการขอทาสัญญาประกันภัยขนส่งในประเทศ ผูเ้ อาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง ข้อความ
สาคัญในใบคาขอเอาประกันภัยการขนส่งในประเทศมีดงั นี้
1. ชื่อของผูเ้ อาประกันภัยและประเภทธุรกิจ
2. รายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย เช่น จานวน การบรรจุหบี ห่อ
3. ชนิดของยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่ง ได้แก่ ทะเบียนรถ เลขตัวถัง เลขเครือ่ งยนต์
4. จานวนเงินเอาประกันภัยต่อเทีย่ ว
5. มูลค่าของทรัพย์สนิ (กรณีทท่ี รัพย์สนิ มีมลู ค่ามากหรือน้อยกว่าจานวนเงินเอาประกันภัย)
6. ชื่อเจ้าของยานพาหนะหรือผูข้ นส่ง
7. ระยะเวลาคุม้ ครองกีว่ นั วันทีเ่ ริม่ ต้นและวันสิน้ สุดวันทีเ่ ท่าไร
8. สถานทีเ่ ริม่ ต้นการคุม้ ครองอยู่ ณ ทีใ่ ด สิน้ สุดการคุม้ ครอง ณ ทีใ่ ด
9. ประเภทของภัยทีต่ อ้ งการให้คุม้ ครองมีอะไรบ้าง
10. วันทีข่ อทาสัญญาประกันภัย
11. ช่องลงลายมือชื่อของผูเ้ อาประกันภัยเป็นหลักฐานของการทาประกันภัย
9. ข้อแนะนาในการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ในกรณี ท่ีเ กิด ความสู ญ เสีย และหรือ ความเสีย หายที่อ าจเรีย กร้อ งค่ า สิน ไหมทดแทนจากผู้ ท่ี
รับ ผิด ชอบเกี่ย วข้อ งได้ เพื่อ เป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ใ นการเรีย กร้อ งค่ า สิน ไหมทดแทนของผู้เ อา
ประกันภัย และหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย พึงจะต้องปฎิบตั ดิ งั นี้
1. สารวจสภาพสินค้าในทันทีทุกครัง้ ก่อนรับมอบสินค้า
2. ถ้าพบสินค้าเสียหาย/สูญหายให้ผขู้ นส่ง/ผู้รบั ฝากสินค้า ออกหลักฐานระบุความเสียหายหรื อทา
เป็นหมายเหตุลงในใบรับสินค้า
3. กรณีขนส่งด้วยตู้ลาเลียง (Container) ต้องตรวจว่า ตู้ลาเลียงแลก Seal มีสภาพเรียบร้อย
สมบูรณ์ ถ้าตูล้ าเลียงหรือ Seal เสียหาย/สูญหาย หรือเป็ น Seal อื่น ต้องแจ้งผูท้ เ่ี กี่ยวข้องไว้เป็ น
หลักฐาน
4. ยืน่ หนังสือเรียกร้องให้ผขู้ นส่ง/ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที
5. กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลังต้องทาหนังสือแจ้งผูท้ เ่ี กี่ยวข้องภายใน
3 วัน นับจากวัน รับมอบสินค้า
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6. ในทุกกรณีเมื่อพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย รีบแจ้งให้ผู้รบั ประกันภัย ทราบทันทีนอกจากนี้ การ
จัด เตรีย มและส่ ง มอบ หลัก ฐาน และเอกสารประกอบในการเรีย กร้อ งค่ า สิน ไหมทดแทนที่
ครบถ้วนจะช่วยให้การพิจารณาชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนสามารถดาเนินการไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว
10. หลักฐานในการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Bill)
2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Original Marine Insurance Policy)
3. ใบกากับสินค้าและใบแสดงการบรรจุหบี ห่อ (Invoice & Packing List)
4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
5. หลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น Survey Report, Wharf Survey Note, Shortlanded Cargo
List
6. หลักฐานหรือเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น Charter Party, Sale Contract, StowagePlan
7. สาเนาหนังสือ เรียกร้อ งค่าเสียหายถึงผู้ขนส่ ง/ ผู้ท่เี กี่ยวข้อ งพร้อ มหนังสือ ตอบจากขนส่ ง/ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องในความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้

