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(ครังที่ 6 โดยอาจารย์อภิญญา เลือ่นฉวี) วนัที ่19 มกราคม 2553 

 

 หมายถึง การเขา้ร่วมเฉล่ียความเสียหายของเจา้ของสินคา้  เจา้ของเรือและผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

ทรัพยสิ์นบนเรือ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมจากภยัพบิติัในการเดินเรือ 

การประกนัภยัทางทะเล 

 

- กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเล นครเจนวั ประเทศอิตาลี ค.ศ. 1347 

ความเป็นมาของการประกนัภยัทางทะเล 

- S.G. Form  ( Ship & Goods )  ของEdward Lloyd’s Insurance ค.ศ. 1779 

- Marine Policy พ.ศ. 2525 แห่งสหประชาชาติ  

 

 พระราชบญัญติัการประกนัภยัทางทะเล ค.ศ.1906 แห่งประเทศองักฤษ รวบรวม 

Marine Insurance Act 1906  

- หลกัฎหมายการพาณิชย ์

- ประเพณีการคา้และการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

- คาํวนิิจฉยัช้ีขาดของศาลในยโุรป และในองักฤษ 

 

การประกนัภยัสินคา้ทางทะเล มีลกัษณะต่างกบัการประกนัภยัชีวติทัว่ไป เน่ืองจากการ

ประกนัภยัชีวติ ผูท่ี้ตอ้งการทาํประกนัภยัจะไดพ้ บตวัแทนของบริษทัประกนัภยั ตวัแทนเองก็จะ

ไดรั้บเอกสาร อาทิ ใบรับรองแพทย ์เป็นเอกสารยนืยนัความมีสุขภาพดีของผูท้าํประกนั , ไดบ้ตัร

ประจาํตวัประชาชน เพื่อใหท้ราบวา่ผูท้าํประกนัมีตวัตนอยูจ่ริง ไม่ไดม้าหลอกลวง หากเป็นการทาํ

ประกนัภยับา้น หรือ โรงงาน เจา้หนา้ท่ีก็จะมาตรวจสอบสถานท่ีและจะไปคิดค่าเบ้ียประกนั 

เม่ือเทียบกบั การประกนัภยัทางทะเล บริษทัประกนัภยัทางทะเลจะไม่ไดเ้จอกบัวตัถุท่ีเอา

ประกนัภยั (สินคา้ ) แต่จะไดรั้บการบอกเล่าขอ้มูลของสินคา้ดว้ยวาจาของผูเ้อาประกนัภยั เพราะ

บางคร้ังตวัสินคา้ตอ้งถูกส่งขา้มประเทศ โดยผูเ้อาประกั นตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มลูเก่ียวกบัตวัสินคา้กบั

ทางบริษทัประกนัภยั หากปิดบงั แลว้เกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้ บริษทัอาจนาํมาอา้งเป็นเหตุท่ี

จะไม่จ่ายค่าเสียหายให ้

 

 หมายถึง สัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยัรับท่ีจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ ผูเ้อาประกนัภยั ตาม

วธีิการและในขอบเขตท่ีไดต้กลงกนัไว ้โดยสัญญาเพื่อความเสียหายทางทะเล 

สัญญาประกนัภยัทางทะเล 
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 คู่สญัญา ไดแ้ก่  1. ผูรั้บประกนัภยั คือ บริษทัประกนัภยั 

                                       2. ผูเ้อาประกนัภยั คือ ผูข้าย , ผูซ้ื้อ , ผูข้นส่ง 

                                       3. ผูรั้บประโยชน์  คือ อาจเป็นคนเดียวกนักบัผูเ้อาประกนัภยัก็ได ้หรือเป็น

คนอ่ืนก็ได ้

 

1. ประกนัภยัตวัเรือ 

การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง 

- ตวัเรือ 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

2. การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สัญญาท่ีผูรั้บประกนัภยัมีหนา้ท่ีจะตอ้งชาํระตามสัญญาใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามความ

เสียหายท่ีแทจ้ริง 

สัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

-  เสียหาย หรือ สูญเสียมาก  ก็เสียค่าสินไหมทดแทนมาก 

-  เสียหาย หรือ สูญเสียนอ้ย  ก็เสียค่าสินไหมทดแทนนอ้ย 

-  ไม่เกิดความเสียหายหรือสูญเสีย  ก็ไม่ตอ้งเสียค่าสินไหมทดแทนเลย 

      2.    หน้ีของผูรั้บประกนัภยัเป็นหน้ีท่ีไม่แน่นอนท่ีจะตอ้งชาํระตามสัญญา 

นายหนา้ 

ผูรั้บประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั 

รับประกนัภยั 
แจง้เบ้ียประกนัภยั 

คาํขอประกนัตาม 
ความประสงคข์อง 

ผูเ้อาประกนัภยั 

Cover Note , Open Cover , 

Insurance Policy 
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      3.    หน้ีของผูเ้อาประกนัภยัเป็นหน้ีท่ีแน่นอน คือ ตอ้งชาํระหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั 

ภยัทางทะเล

 

  หมายถึง ภยัต่างๆอนัเน่ืองมาจาก หรือ เกิดจากการเดินเรือในทะเล ไดแ้ก่ ภยนัตราย

แห่งทอ้งทะเล ไฟไหม ้ภยัสงคราม โจรสลดั การขโมย การจบักุม การยดึ การหน่วงเหน่ียว การยดึ

ครองเอาไวโ้ดยผูค้รองนคร และประชาชน การโยนทิ้งทะล การทุจริตของคนเรือ 

1. ตวัเรือ ( Hull ) รวมถึง เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์และเคร่ืองอุปกรณ์เพื่อการขนถ่ายสินคา้และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ หรือเก่ียวขอ้งกบัประเภทการคา้ของเรือนั้นๆ  

ประเภทของวตัถุทีเ่อาประกนัภยัทางทะเล 

2. สินคา้ หรือสงัหาริมทรัพยอ่ื์นใดท่ีไม่ใช่สินคา้ 

3. ค่าระวาง   - ค่าระวางตามสัญญาเช่าเรือ 

   -  ค่าระวางปกติ 

4. ความรับผดิของเจา้ของเรือตามกฎหมายกับบุคคลท่ีสาม เน่ืองมาจากความเส่ียงภยัทางทะเล 

-  เก่ียวกบัความบกพร่องของตวัเรือ หรือ อุปกรณ์ของเรือ 

-  ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการเดินเรือ 

-  ต่อชีวติ และ ทรัพยสิ์นของนายเรือ ลูกเรือ คนประจาํเรือ และคนโดยสาร 

 

1. ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการประกนัภยั 

หลกัการทัว่ไปของการประกนัภัยทางทะล 

2. หลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทน 

3. หลกัแห่งการกระทาํโดยสุจริต 

 

1. 
- ผูเ้อาประกนัภยัทางทะเลจะไดรั้บชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทาง

ทะเล เม่ือผูน้ั้นเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

ผู้มส่ีวนได้เสียในการประกนัภยั 

- ผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัทางทะเล ตอ้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

-  

มาตรา 5  บญัญติัไวว้า่ “ บุคคลทุกคนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย บุคคลนั้นตอ้งเป็นบุคคลผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียในการเดินเรือนั้นๆ กล่าวคื อ บุคคลผูน้ั้นตอ้งมีสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีสิทธิ

ผกูพนัในเท่ียวการเดินเรือนั้นๆหรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการเส่ียงภยัของทรัพยสิ์นท่ีจะเอา

พระราชบญัญติัการประกนัภยัทางทะเล ค.ศ.1906  
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ประกนัภยัทางทะเล ผลก็คือ บุคคลผูน้ั้นตอ้งเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ในความปลอดภยั  และเขา้ท่าเรือ

ปลายทางตามกาํหนดของทรัพย์ สินท่ีเอาประกนัภยัทางทะเล หรืออาจจะเป็นผูต้อ้งไดรั้บความ

เสียหายจากการสูญหายบุบสลายทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัทางทะเล หรือไดรั้บความเสียหายจาก

การท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัถูกจบัยดึ หรืออาจตอ้งรับผดิเก่ียวกบักรณีดงักล่าว” 

 

1. เจา้ของเรือ และเจา้ของสินคา้ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเส่ียงภยัทางทะเล 

2. ผูใ้หกู้ย้มืเงินในสญัญา Bottomry Bond หรือ สญัญา Respondentia Bond 

3. ผูจ้าํนาํสินคา้ท่ีขนส่งทางทะเล ผูจ้าํนองเรือท่ีใชใ้นการเดินทาง หรือ ขนส่งทางทะเล 

4. นายเรือและคนประจาํเรือมีส่วนไดเ้สียในเงินค่าจา้ง 

5. ผูช้าํระค่าระวางล่วงหนา้ 

6. ผูข้นส่ง 

7. ผูรั้บโอนสินคา้ในระหวา่งการขนส่งทางทะเล 

8. ผูรั้บประกนัภยัต่อ ( Reinsurer ) ผูรั้บประกนัภยั ( Ceding Company ) 

 

มาตรา 5 ( 1 ) บญัญติัไวว้า่ “ ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการผจญภยัทางทะเล เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

สามารถเอาประกนัภยัไดต้ามสัญญาประกนัภยัทางทะเล” 

- ส่วนไดเ้สียในสัญญาประกนัภยัทางทะเลเท่านั้น กล่าวคือ ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการเส่ียง

ภยัทางทะเล 

- ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่การเส่ียงภยัทางทะเล แมผู้ป้ระกนัภยัจะมี

ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นนั้น ก็ไม่ถือวา่เป็นส่วนไดเ้สียท่ีเอาประกนัภยัไดใ้นสญัญา

ประกนัภยัทางทะเล 

 

ตวัอยา่ง  

  ปรากฏวา่ระหวา่งการขนส่งสินคา้ การขนส่งสินคา้ตามสัญญาฉบบัแรกท่ีไม่มีกรมธรรม์

ประกนัภยัเ กิดปัญหาทาํใหสิ้นคา้เสียหาย ถามวา่บริษทัประกนัภยัตามสัญญาฉบบัท่ีสองจะตอ้งรับ

ผดิกบัความเสียหายของสินคา้ในสัญญาฉบบัแรกดว้ยหรือไม่ เพราะตามสัญญาทั้งสองฉบบั ผูเ้อา

ประกนัภยั,ผูรั้บประโยชน์ และผูท่ี้เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นเป็นคนเดียวกนั คือผูข้าย 

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อตกลงทาํสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศกนั 2 ฉบบั โดยสัญญาฉบบัแรก จะ

ทาํการขนส่งสินคา้กนัท่ีท่าเรือตน้ทางท่ีแหลมฉบงั ประเทศไทย นาํสินคา้ไปส่งท่ีท่าเรือปลายทางท่ี

เมือง Bordeause ประเทศฝร่ังเศส แต่สัญญาฉบบัน้ีไม่กรมธรรม ์เพราะกรมธรร มห์มดอาย ุ ส่วน

สัญญาฉบบัท่ีสอง จะทาํการขนส่งสินคา้กนัท่ีท่าเรือตน้ทางท่ีคลองเตย ประเทศไทย นาํสินคา้ไปส่ง

ท่ีท่าเรือปลายทางท่ี yogohama ประเทศญ่ีปุ่น สัญญาฉบบัน้ีมีกรมธรรม ์
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ตอบ 

 

>>  บริษทัประกนัภยัไม่จาํตอ้งรับผดิตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการขนส่งสินคา้ใน

สัญญาฉบบัแรก เพราะเป็นการขนส่งสินคา้คนละเท่ียวกนักบัการขนส่งสินคา้ในสัญญาฉบบัท่ีสอง

ท่ีมีกรมธรรม ์แมว้า่จะเป็นการขนส่งสินคา้ของเจา้ของสินคา้คนๆเดียวกนัก็ตาม 

 กรมธรรม ์ใหค้วามคุม้ครองตั้งแต่สินคา้ลงเรือและอยูใ่นเรือ กบั ก่อนท่ีสินคา้จะออกจากเรือ 

หรือข้ึนฝ่ังเท่านั้น  โดยบริษทัประกนัภยัตอ้งพสูิจน์วค่วามเสียหายเกิดข้ึนก่อน หรือระหวา่งการ

ขนส่ง ( หากเกิดก่อนบริษทัประกนัจะไม่ใหค้วามคุม้ครอง ) 

 

2. 
- ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเตม็มูลค่า ซ่ึงความเสียหายอยา่งส้ินเชิง

ของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไปแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งสละสิทธิและส่ิงท่ียงัคงมีเหลืออยู่

แห่งการประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประกนัภยั 

หลกัแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

- หลกัการแห่งการรับช่วงสิทธิของผูรั้บประกนัภยัทางทะเลจากผู ้ เอาประกนัภยั เช่นในกรณี

การสูญหายหรือบุบสลายท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นหรือสินคา้เอาประกนัภยัเกิดข้ึนจากการ

กระทาํโดยประมาท หรือจากการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลท่ีสาม ท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัมีสิทธิโดยชอบท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย หรือผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิตามสัญญา

ท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย 

3. 
3.1 หา้มมิใหคู้่กรณีใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริงแก่อีกฝ่ายหน่ึง สัญญา

ประกนัภยัทางทะเลท่ีไม่เป็นไปตามหลกัสุจริตอยา่งยิง่ ยอ่มตกเป็นโมฆียะ คู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึงสามารถถูกบอกลา้งใหต้กเป็นโมฆะได ้

หลกัการกระทาํโดยสุจริตอย่างยิง่ 

     - สัญญาประกนัภยัมีระดบัแห่งการกระทาํโดยสุจริตท่ีสูงไปกวา่มาตรฐานความซ่ือสัตย์

สุจริตในการทาํสัญญาทัว่ไป 

3.2 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้ความจริงต่อผูรั้บประกนัภยัก่อนท่ีจะทาํสญัญาถึงขอ้เทจ็จริง

ทุกประการท่ีเป็นสาระสาํคญัเพื่อผูรั้บประกนัภยัจะสามารถ ประเมินมูลค่าในการรับ

ประกนัภยัและค่าเบ้ียประกนัภยัไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริงต่อการเส่ียง  ขอ้ความจริงมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูรั้บประกนัภยัในการกาํหนดเบ้ียประกนัภยั หรือในการ

ตดัสินใจวา่จะรับประกนัภยั หรือไม่ 

 

หมายเหตุ >> กรณีผูเ้อาประกนัภยัไม่ทราบวนัเวลาท่ีผูข้ายบรรทุกสินคา้ลงเรือ และไดเ้กิดวนิาศ

ภยัข้ึน  โดยผูเ้อาประกนัภยัไม่ทราบ ผูรั้บประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผู ้

เอาประกนัภยั เพราะผูเ้อาประกนัภยัไดเ้อาประกนัภยัสินคา้ไวโ้ดยสุจริต 
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1. เป็นสญัญาปากเปล่า 

สัญญาประกนัภยัทางทะเล 

- เกิดข้ึนจากการต กลงกนัระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัดว้ยวาจา ทั้งโดยต่อหนา้และโดยระบบ

ผา่นส่ือ หรือเคร่ืองมือส่ือสารชนิดอ่ืน 

- เกิดข้ึนเป็นผลสาํเร็จตามกฎหมาย เม่ือคาํเสนอคาํสนองตอ้งตรงกนั ผูรั้บประกนัภยัไ ดต้อบ

รับคาํเสนอขอเอาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยั โดยไม่คาํนึงวา่ผูรั้บประกนัภยัจะไดอ้ อก

กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้หรือไม่ 

- จะบงัคบัไดต่้อเม่ือไดน้าํขอ้ความตามสัญญาบนัทึกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเล 

- ยงัใชบ้งัคบัไม่ไดจ้นกวา่งผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลมาไวเ้ป็น

หลกัฐานของสัญญาประกนัภยัทางทะเล 

2. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

- ท่ีมีค่าตอบแทนไม่ เท่าเทียมกนั ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีต่างตอบแทน ( เบ้ียประกนั ) จาํนวน

นอ้ย แต่เป็นหน้ีท่ีแน่นอน ผูรั้บประกนัภยัมีหน้ีต่างตอบแทนจาํนวนมาก แต่เป็นหน้ีท่ีไม่

แน่นอน 

- ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีตอ้งชาํระเบ้ียประกนัภยั และผูรั้บประกนัภยัมีหน้ีตอ้งจดัทาํและส่ง

มอบกรมธรรมป์ระกนั ภยัใหผู้เ้อาประกนัภยั  ผูรั้บประกนัภยัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํ

กรมธรรมป์ระกนัภยัจนกวา่จะไดรั้บเบ้ียประกนัภยั 

-  

กรมธรรม์ประกนัภยั

 

    เป็นเอกสารซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูรั้บประกนัภยัและส่งมอบใหผู้เ้อาประกนัภยั

ในเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัทางทะเลมีผลสาํเร็จตามกฎหมาย โดยจะตอ้งมี การตกลงกาํหนดเบ้ีย

ประกนัในขณะท่ีทาํสัญญาประกนัภยันั้น และจะตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัก่อนผูรั้บประกนัภยัจะทาํ

กรมธรรมป์ระกนัภยัและส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั 

 ประเทศไทยยดึตามเง่ีอนไขในความคุม้ครองท่ีใชก้นัในประเทศองักฤษ ซ่ึงสามารถแบ่ง

ความคุม้ครองออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

เง่ือนไขและขอบเขตความคุ้มครอง 

1. Institute Cargo Clauses ( A )  คือ ความคุม้ครองการเส่ียงภยัหรือภยัทุกชนิด 

2. Institute Cargo Clauses ( B )  คือ ความคุม้ครองในระดบักลาง  

3. Institute Cargo Clauses ( C )  คือ ความคุม้ครองท่ีจาํกดั หรือคบัแคบ 
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Institute Cargo Clauses ( A )  ใหค้วามคุม้ครองทั้งหมด รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากภยั

สงคราม 

Institute Cargo Clauses ( B ) , ( C )  ไม่ใหค้วามคุม้ครองการปลน้โดยโจรสลดัและภยั

สงคราม 

 

 การท่ีบุคคลใดประสงคจ์ะเอาประกนัภยั  เรือสินคา้ หรือค่าระวางบรรทุ กส่ิงท่ีพึงจะไดรั้บ

ในเท่ียวการเดินเรือเท่ียวใด บุคคลนั้นจะติดต่อแจง้กบันายหนา้ประกนัภยั นายประกนัภยัผูน้ั้นก็จะ

จดัหารายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุท่ีจะเอาประกนัภยัทางทะเลท่ีจาํเป็นทั้งหมด และทาํการยอ่รายการ

ดงักล่าวลงในเอกสารมาตรฐานท่ีเรียกวา่ “ Slip” ท่ีไดร้ะบุถึงช่ือของนายหนา้  ช่ือเรือ เส้นทางการ

เดินเรือ หรือระยะเวลาการเดินเรือ ทรัพยสิ์นท่ีจะเอาประกนัภยั และมลูค่าของทรัพยสิ์นนั้น (ถา้มี) 

ฯลฯ เอกสารฉบบัน้ีจะถูกส่งเวยีนไปยงับริษทัประกนัภยัในเครือของสถาบนั ถา้บริษทัประกนัภยั

บริษทัใดยอมรับประกนัภยัเตม็มูลค่า หรือส่ว นหน่ึงแห่งมูลค่าประกนัภยั ก็จะลงนามยอ่ในเอกสาร

ฉบบันั้นไวเ้ป็นสาํคญั ซ่ึงถือไดว้า่มีผูรั้บประกนัภยัทางทะเลครบเตม็มูลค่าการเอาประกนัภยั 

เอกสาร Slip    

คาํถาม >> Slip กบั กรมธรรมป์ระกนัภยั ส่ิงใดเป็นหลกัฐานท่ีสาํคญักวา่กนั ?  

คาํตอบ >> กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหลกัฐานท่ีสาํคญักวา่ ศาลจะพิจารณาคดีจากตวักรมธรรมเ์ป็น  

                  หลกั 

 

      เอกสาร Slip  ตามกฎหมายประเพณีถือวา่เป็น เอกสารบนัทึกช่วยจาํของสัญญาประกนัภยัทาง

ทะเล ขอ้ความ Slip ไม่ผกูพนัคู่สัญญา หากเกิดความเสียหายในระหวา่งมีการลงนามกบัเวลาของ

การออกกรมธรรมฉ์บบัทางการ ขอ้ผูกพนัตาม เอกสาร Slip นั้นจะถือวา่เป็นขอ้ผกูพนัเกียรติยศ 

ผูรั้บประกนัภยัจะยนิยอมชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้ 

    เอกสาร Slip จะนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการฟ้องคดีไม่ได ้แต่สามารถอา้งเป็นพยานเอกสารได ้

แต่ความในเอกสาร Slip จะนาํมาหกัลา้งหรือโตแ้ยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

ฉมาพนัธ์  สัยกลุประดษิฐ์ /รวบรวม 


