
 
ใบคาํขอเอาประกนัภัย 

สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ"ามนัเชื"อเพลงิ ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกจิการควบคุมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

1. ชื�อผูข้อเอาประกนัภยั : 

ที�อยู/่สถานที�ขอเอาประกนัภยั : 

2. อาณาเขตความคุม้ครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที�ยื�นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกิจการ     

ควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในอาณาเขตประเทศไทย 

3. กิจการควบคุมประเภทที� 3 : การประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

� (1) คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 25,000,000 บาท 

� (2) สถานที�บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

� (3) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

� (4) สถานที�เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที�ใช ้ลกัษณะที�สาม จาํนวนเงินเอาประกนัภยั เป็นดงัต่อไปนี0  
� (ก) ที�เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่เกิน 500,000  ลิตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,500,000  บาท 

� (ข) ที�เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิน 500,000  ลิตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  20,000,000  บาท 

� (5) สถานที�เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาํหน่าย ลกัษณะที�สอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั เป็นดงัต่อไปนี0  
� (ก) ที�ไม่ตั0งอยูใ่นตึกแถวหรือหอ้งแถว จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000  บาท 

� (ข) ที�ตั0งอยูใ่นตึกแถวหรือหอ้งแถว จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,500,000  บาท 

� (6) สถานที�เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลกัษณะที�สอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,500,000  บาท  

� (7) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อมีความยาวทั0งสิ0น (โปรดระบุ) ..........................................กิโลเมตร 

� 7.1 ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

� 7.2 ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

� 7.3 ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 3,000,000 บาท 

� 7.4 ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 4,000,000 บาท 

� 7.5 ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท    

� 7.6 ระยะทางการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อความยาวเกินกวา่ 50 กิโลเมตรขึ0นไป จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท  

       เลขที�ใบอนุญาต........................................วนัที�ออกใบอนุญาต....................................... วนัที�ใบอนุญาตหมดอาย.ุ......................................     

4. ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจอื�นๆ : 

ในการประกอบกิจการของท่านเฉพาะบริเวณแนวเขตที�ยื�นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบ

กิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีการประกอบกิจการประเภทอื�นนอกเหนือจากกิจการที�ระบุไวข้า้งตน้หรือไม่ เช่น ร้านอาหาร เครื�องดื�ม 
ปั;มนํ0 ามนั ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ  

� ไม่มี   

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

5. ระยะเวลาที�ขอเอาประกนัภยั  :  เริ�มตน้  วนัที�                                       เวลา                   น. สิ0นสุด  วนัที�                          เวลา     16.30     น. 

6. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิ 

 

 

 



 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง จาํนวนเงนิจาํกดัความรับผดิ 

1. เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิ0นเชิงชดใช ้200,000 บาทต่อคน 
ทั0งนี0 ในกรณี ขอ้ 1 และ 2 รวมกนัไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 

2. ค่ารักษาพยาบาลที�ไดช้ดใชต้ามความเสียหายที�แทจ้ริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 

3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

ชดใชต้ามความเสียหายที�เกิดขึ0นจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน
เอาประกนัภยัตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�
เกี�ยวกบัการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

        ความสูญเสีย หรือเสียหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 , 2 , และ 3 รวมกนัไม่เกิน.......................................................บาทต่อครั0 ง 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเงื�อนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัที�บริษทัไดใ้ชส้าํหรับการประกนัภยันี0  และขา้พเจา้ขอ
รับรองวา่รายละเอียดต่าง  ๆขา้งตน้นี0ถูกตอ้งและสมบูรณ์  ขา้พเจา้ตกลงที�จะใหค้าํขอเอาประกนัภยันี0 เป็นมูลฐานของสญัญาระหวา่งขา้พเจา้และบริษทั  

 

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

 

…………………………………………………. 

ลงลายมือชื�อผูข้อเอาประกนัภยั 

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

คาํเตอืนของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 

ให้ตอบคาํถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกนัภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ จะมผีลให้สัญญานี"ตกเป็นโมฆยีะ 

ซึ�งบริษัทมสิีทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 



 
ใบคาํขอเอาประกนัภัย 

สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ"ามนัเชื"อเพลงิ ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกจิการควบคุมก๊าซธรรมชาต ิ

1. ชื�อผูข้อเอาประกนัภยั : 

ที�อยู/่สถานที�ขอเอาประกนัภยั  : 

2. อาณาเขตความคุม้ครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที�ยื�นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกิจการ     

ควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย 

3. ลกัษณะกิจการควบคุมประเภทที� 3 : การประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ 

� (1) คลงัก๊าซธรรมชาติ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 25,000,000 บาท 

� (2) สถานที�ใชก้๊าซธรรมชาติ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

� (3) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท 

� (4) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

      ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อมีความยาวทั!งสิ!น (โปรดระบุ) ..........................................กิโลเมตร 

� 4.1 ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

                   � 4.2 ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

                   � 4.3 ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 3,000,000 บาท 

                   � 4.4 ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 4,000,000 บาท 

                   � 4.5 ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท    

                   � 4.6 ระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวเกินกวา่ 50 กิโลเมตรขึ!นไป จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท       

       เลขที�ใบอนุญาต........................................วนัที�ออกใบอนุญาต....................................... วนัที�ใบอนุญาตหมดอาย.ุ......................................     

4. ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจอื�นๆ : 

ในการประกอบกิจการของท่านเฉพาะบริเวณแนวเขตที�ยื�นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบ

กิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ มีการประกอบกิจการประเภทอื�นนอกเหนือจากกิจการที�ระบุไวข้า้งตน้หรือไม่ เช่น ร้านอาหาร เครื� องดื�ม 
ปั6มนํ! ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ฯลฯ  

� ไม่มี   

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

5. ระยะเวลาที�ขอเอาประกนัภยั  :  เริ�มตน้  วนัที�                                       เวลา                   น. สิ!นสุด  วนัที�                          เวลา     16.30     น. 

6. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิ 

ข้อตกลงคุ้มครอง จาํนวนเงนิจาํกดัความรับผดิ 

1. เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิ!นเชิง ชดใช ้200,000 บาทต่อคน 

ทั!งนี! ในกรณี ขอ้ 1 และ 2 รวมกนัไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 
2. ค่ารักษาพยาบาลที�ไดช้ดใชต้ามความเสียหายที�แทจ้ริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 

3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

ชดใชต้ามความเสียหายที�เกิดขึ!นจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน
เอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที�  3 

ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ 

       ความสูญเสีย หรือเสียหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 , 2 , และ 3 รวมกนัไม่เกิน.......................................................บาทต่อครั! ง 



 

 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเงื�อนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัที�บริษทัไดใ้ชส้าํหรับการประกนัภยันี!  และขา้พเจา้ขอ
รับรองวา่รายละเอียดต่าง  ๆขา้งตน้นี!ถูกตอ้งและสมบูรณ์  ขา้พเจา้ตกลงที�จะใหค้าํขอเอาประกนัภยันี! เป็นมูลฐานของสญัญาระหวา่งขา้พเจา้และบริษทั  

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

 

…………………………………………… 

ลงลายมือชื�อผูข้อเอาประกนัภยั 

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

คาํเตอืนของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 

ให้ตอบคาํถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกนัภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ จะมผีลให้สัญญานี"ตกเป็นโมฆยีะ 

ซึ�งบริษัทมสิีทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 



 ใบคาํขอเอาประกนัภัย 

สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภทที� 3 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ�ามนัเชื�อเพลงิ ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกจิการควบคุมนํ�ามนั 

1. ชื�อผูข้อเอาประกนัภยั : 

ที�อยู/่สถานที�ขอเอาประกนัภยั  : 

2. อาณาเขตความคุม้ครอง: เฉพาะบริเวณแนวเขตที�ยื�นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบ
กิจการควบคุมนํ$ ามนัภายในอาณาเขตประเทศไทย 

3. กิจการควบคุมประเภทที� 3 : การประกอบกิจการควบคุมนํ" ามนั 

� (1) คลงันํ" ามนัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 25,000,000 บาท 

� (2) สถานที�เก็บรักษานํ" ามนั ลกัษณะที�สาม จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,500,000 บาท 

� (3) สถานีบริการนํ" ามนั ประเภท ก หรือประเภท ข จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

� (4) สถานีบริการนํ" ามนั ประเภท ค ลกัษณะที�สอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

              � (5) สถานีบริการนํ" ามนั ประเภท จ ลกัษณะที�สอง จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 500,000 บาท 

� (6) สถานีบริการนํ" ามนั ประเภท ฉ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั เป็นดงัต่อไปนี"  
� (ก) สถานีบริการนํ" ามนั ประเภท ฉ ที�เก็บนํ" ามนัไม่เกิน 500,000  ลิตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,500,000  บาท 

� (ข) สถานีบริการนํ" ามนั ประเภท ฉ ที�เก็บนํ" ามนัเกิน 500,000  ลิตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  20,000,000  บาท 

� (7) ระบบการขนส่งนํ" ามนัทางท่อ 

           ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อมีความยาวทั"งสิ"น (โปรดระบุ) ..........................................กิโลเมตร 

� 7.1 ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท 

� 7.2 ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2,000,000 บาท 

� 7.3 ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 3,000,000 บาท 

� 7.4 ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 4,000,000 บาท 

� 7.5 ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท    

�7.6 ระยะทางการขนส่งนํ" ามนัทางท่อความยาวเกินกวา่ 50 กิโลเมตรขึ"นไป จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 5,000,000 บาท       

 เลขที�ใบอนุญาต........................................วนัที�ออกใบอนุญาต....................................... วนัที�ใบอนุญาตหมดอาย.ุ...................................... 
ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจอื�นๆ : 

ในการประกอบกิจการของท่านเฉพาะบริเวณแนวเขตที�ยื�นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�เกี�ยวกบัการ

ประกอบกิจการควบคุมนํ" ามนั มีการประกอบกิจการประเภทอื�นนอกเหนือจากกิจการที�ระบุไวข้า้งตน้หรือไม่ เช่น ร้านอาหาร เครื�องดื�ม 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ฯลฯ  

             � ไม่มี   

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

4. ระยะเวลาประกนัภยั  :  เริ�มตน้  วนัที�                                        เวลา                   น. สิ"นสุด  วนัที�                          เวลา  16.30  น. 

5. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิด 

 



 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง จาํนวนเงนิจาํกดัความรับผดิ 

1. เสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิ"นเชิงชดใช ้200,000 บาทต่อคน 

ทั"งนี" ในกรณี ขอ้ 1 และ 2 รวมกนัไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน 2. ค่ารักษาพยาบาลที�ไดช้ดใชต้ามความเสียหายที�แทจ้ริงแต่ไม่เกิน 

200,000 บาทต่อคน 

3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

ชดใชต้ามความเสียหายที�เกิดขึ"นจริง แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอา
ประกันภยัตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที� 3 ส่วนที�
เกี�ยวกบัการประกอบกิจการควบคุมนํ" ามนั 

ความสูญเสีย หรือเสียหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 , 2 , และ 3 รวมกนัไม่เกิน.......................................................บาทต่อครั" ง 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเงื�อนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัที�บริษทัไดใ้ชส้าํหรับการประกนัภยันี"  และขา้พเจา้ขอ

รับรองวา่รายละเอียดต่างๆ ขา้งตน้นี"ถูกตอ้งและสมบูรณ์  ขา้พเจา้ตกลงที�จะใหค้าํขอเอาประกนัภยันี" เป็นมูลฐานของสญัญาระหวา่งขา้พเจา้
และบริษทั  

 

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

 
 

……………………………………………… 
         (                                               ) 
            ลายมือชื�อผูข้อเอาประกนัภยั 

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

คาํเตอืนของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 

ให้ตอบคาํถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกนัภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ จะมผีลให้สัญญานี�ตกเป็น
โมฆยีะ ซึ�งบริษัทมสิีทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865  และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 


