
 
 
 

 

 
 
 

คำสั่งนายทะเบียน 
                                                      ที่           /๒๕๖4 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ  
(Communicable Disease Exclusion Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส 

(Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย  
------------------------------------------------------------------ 

 
เพื่อให้เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion 

Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) ที่ใช้
สำหรับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนิติบุคคล มีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว                 
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และ
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1  คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่      /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ

แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion 
Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) และ
อัตราเบี้ยประกันภัย” 

 
ข้อ 2  คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable 

Disease Exclusion Endorsement) และเอกสารแนบท้ายว ่าด ้วยข้อยกเว ้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus 
Exclusion Endorsement) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดไว้ ตามแบบท่ีแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล 
(๒) ใช้กับการทำสัญญาประกันภัยหรือการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำขึ้นภายหลังจาก

แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามคำสั่งนี้ 
(๓) บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงการติดเอกสารแนบท้ายนี้ก่อนทำสัญญา

ประกันภัยหรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัย 
(๔) ม ีการทำส ัญญาประก ันภ ัยต ่อ ซ ึ ่ งม ีการระบ ุข ้อยกเว ้นเก ี ่ยวก ับภ ัยโรคต ิดต่อ 

(Communicable Disease Exclusion Endorsement) หรือข้อยกเว้นเกี ่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus 
Exclusion Endorsement) ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายตามแบบท่ีแนบท้ายคำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
 
ข้อ ๔  ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัย

โรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนา

๒๔

๒๔



๒ 

 
ไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) ตามข้อ ๓ ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน พร้อมทั้ง
ชำระค่าธรรมเนียม และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจึงออกใช้ได้  
 

ข้อ ๕  ในการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยภัยโรคติดต่อ 
(Communicable Disease Exclusion Endorsement) และเอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus 
Exclusion Endorsement) ตามข้อ ๓ บริษัทจะต้องนำส่งเอกสารต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบคำขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยภัยโรคติดต่อ 
(Communicable Disease Exclusion Endorsement) และเอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus 
Exclusion Endorsement) ซ่ึงลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

(๒) สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม 
(3) เอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนร้องขอ 
 
ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู ้เอาประกันภัยตามข้อ ๓ และ

ประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยต่อนายทะเบียน ให้บริษัทยื่นเอกสารที่แสดงที่มาหรือระบุ
แหล่งข้อมูล และวิธีที่ใช้ในการคำนวณส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย  
 

ข้อ ๗  ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้น
ภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) หรือเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้น           
โคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นมิได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ ให้ถือว่าแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยภัยโรคติดต่อ (Communicable 
Disease Exclusion Endorsement) หร ือเอกสารแนบท้ายข้อยกเว ้นโคโรนาไวร ัส (Coronavirus Exclusion 
Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาตั้งแต่ต้น 

 
ข้อ ๘  ในกรณีที ่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า บริษัทใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้าย                     

ว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) หรือเอกสารแนบท้าย          
ว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) สำหรับสัญญาประกันภัยใดไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ให้ถือว่าบริษัทใช้เอกสารแนบท้ายแตกต่างจากที่นายทะเบียนให้ความ
เห็นชอบ และสัญญาประกันภัยนั้นไม่มีเอกสารแนบท้ายตามคำสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่          พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
          (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                  เลขาธิการ 
       คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
       นายทะเบียน 
 
 

๑๗
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๓ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

        แบบท่ี 1 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ 

(ใช้สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน) 
 

๑. ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้
ความคุ้มครองความสูญเสียอันเนื่องมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยที ่เก ิดขึ ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ไม ่ค ุ ้มครอง                      
ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ทั้งโดยตรง
หรือโดยอ้อม ที่เกิดจาก เนื่องมาจาก หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ จากโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง 
หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น 

๒. เพ่ือวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายนี ้ ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง                       
ค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการ
ทำความสะอาด การขจัดเชื้อ การกำจัด การเฝ้าระวัง หรือการทดสอบ 

2.1 สำหรับโรคติดต่อ หรือ 
2.2 ทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก

โรคติดต่อดังกล่าว 
3. ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ คำว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทาง

สสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยที่  
3.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิต

อ่ืน ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ  
3.๒ วิธ ีการแพร่เชื ้อไม่ว ่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเพียง         

การแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่
เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ 

3.๓ โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
หรือสวัสดิภาพของมนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสื่อมสภาพ การสูญเสียมูลค่าการ
สูญเสียความสามารถทางการตลาด หรือการขาดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ 

4. เอกสารแนบท้ายฉบับนี ้ใช้บังคับกับส่วนขยายความคุ ้มครอง ความคุ ้มครองเพิ ่มเติม                      
การยกเว้นของข้อยกเว้นใด ๆ (exceptions to any exclusion) และความคุ้มครองอ่ืน ๆ ทั้งหลายที่ได้ให้ไว้ 

 
ส่วนข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นอื่น ๆ ทั้งหลายของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ใช้บังคับ

ตามเดิม 
 



๔ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาไทย ฉบับที่
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม หรือกรมธรรม์
ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน 



๕ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

         แบบท่ี 1.1  
Communicable Disease Endorsement 

(For use on property policies) 
 

1. This policy, subject to all applicable terms, conditions and exclusions, covers 
losses attributable to direct physical loss or physical damage occurring during the period of 
insurance. Consequently and notwithstanding any other provision of this policy to the contrary, 
this policy does not insure any loss, damage, claim, cost, expense or other sum, directly or 
indirectly arising out of, attributable to, or occurring concurrently or in any sequence with a 
Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable 
Disease.   

2. For the purposes of this endorsement, loss, damage, claim, cost, expense or 
other sum, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test:   

2.1. for a Communicable Disease, or   
2.2. any property insured hereunder that is affected by such Communicable 

Disease. 
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be 

transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:   
3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, 

parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and   
3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not 

limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface 
or object, solid, liquid or gas or between organisms, and   

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human 
health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, 
marketability of or loss of use of property insured hereunder.   

4. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, 
exceptions to any exclusion and other coverage grant(s).  

 
All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same. 

LMA 5393 
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๖ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

๑. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ  
๒. กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ฉบับภาษาอังกฤษ 
๓. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่นายทะเบียนให้ความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 
๔. กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน

ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี 2 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส 

 
เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ข้อความใดขัด หรือแย้งกับ

ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้แทน 
 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ

แพร่เชื้อ การกล่าวอ้างว่ามีการแพร่เชื้อ ความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคามของ 
๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
๑.๒ กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรงจากการติดเชื้อไวรสั SARS-CoV-2 หรือ 

    ๑.๓ การกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส (SARS-CoV-2) 

2. ความรับผิด ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อการวินิจฉัย การทำความสะอาด การขจัดเชื้อ 
การกำจัด การเฝ้าระวัง หรือการทดสอบสำหรับข้อ ๑.๑ ๑.๒ หรือ ๑.๓  

3 . ความร ับผ ิด ความสูญเส ีย ต ้นทุน หร ือค่าใช ้จ ่ายที ่ เก ิดข ึ ้นจากการส ูญเส ียรายได้                     
การสูญเสียค่าจ้าง การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียทางการตลาด ความล่าช้า หรือการสูญเสียทางการเงิน ซึ่ง
เป็นผลจากข้อหนึ่งข้อใดจากข้อ ๑.๑ ๑.๒ หรือ ๑.๓ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคามดังกล่าว 
 

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอ่ืน ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือเอกสารแนบท้ายอ่ืนคงใช้บังคับ
ตามเดิม 

 



๘ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

๑. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู ้ประกอบการขนส่งต่อเนื ่อง ฉบับภาษาไทย ฉบับที่                 
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 

๒. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ฉบับภาษาไทย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

๓. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับภาษาไทย ฉบับที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

4. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 3. 

 
 



๙ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

     แบบท่ี 2.1 
CORONAVIRUS EXCLUSION ENDORSEMENT 

 
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this 

insurance inconsistent therewith.  
  
This insurance excludes coverage for:  
1. any loss, damage, liability, cost, or expense directly arising from the transmission 

or alleged transmission of:  
a) CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19); 
b) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2); or 
c) any mutation or variation of SARS-CoV-2; 
or from any fear or threat of a), b) or c) above; 

2. any liability, cost or expense to identify, clean up, detoxify, remove, monitor, 
or test for a), b) or c) above;  

3 . any liability for or loss, cost or expense arising out of any loss of revenue, loss 
of hire, business interruption, loss of market, delay or any indirect financial loss, howsoever 
described, as a result of any of a), b) or c) above or the fear or the threat thereof.  

  
All other terms, conditions and limitations of the insurance remain the same. 

 
LMA 5395 
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๑๐ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

๑. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู ้ประกอบการขนส่งต่อเนื ่อง ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่                     
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

๒. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

3. กรมธรรม์ประกันภัย Logistics Service Provider’s Liability Policy ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 

4. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 3. 
 



๑๑ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ  

(ใช้สำหรับการประกันภัยความรับผิด) 
 

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ข้อความใดขัด หรือแย้งกับ
ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

 
๑. การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย 

ค่าชดเชย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ต้นทุน ค่าใช้จ่าย 
หรือจำนวนเงินอื ่นใด ที ่ เก ิดขึ ้นจริงหรือกล่าวอ้างว ่าเกิดขึ ้น ไม่ว ่าจะมีสาเหตุร ่วมที ่เก ิดขึ ้นพร้อมกัน                   
ผลสืบเนื่องใดๆ เริ่มจาก มีสาเหตุจาก เกิดจาก มีส่วนร่วมมาจาก เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงหรือโดย
อ้อมกับโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) 
ของโรคติดต่อนั้น 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายนี้ ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าชดเชย 
การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงิน
อื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ การกำจัด การเฝ้า
ตรวจสอบ หรือการทดสอบสำหรับโรคติดต่อ 

3. ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ คำว่า โรคติดต่อ หมายถึง โรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทาง
สสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยที่  

3.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิต
อ่ืน ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ  

3.๒ วิธ ีการแพร่เชื ้อไม่ว ่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง                    
การแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่
เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ 

3.3 โรค สสาร หร ือพาหะสามารถก่อให ้เก ิดหร ือคุกคามต่อการบาดเจ ็บทางกาย                           
การเจ็บป่วย การทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ ความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ สวัสดิภาพของมนุษย์ หรือ                   
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 



๑๒ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

๑. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู ้ประกอบการขนส่งต่อเนื ่อง ฉบับภาษาไทย ฉบับที่                    
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 

๒. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ฉบับภาษาไทย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

๓. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับภาษาไทย ฉบับที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

4. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 3. 



๑๓ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี 3.1 
 COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION ENDORSEMENT 

(For use on liability policies) 
1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does 

not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, 
death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly 
and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, 
caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a 
Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable 
Disease. 

2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, 
injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other 
amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test 
for a Communicable Disease. 

3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be 
transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where: 

3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, 
parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and 

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is 
not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any 
surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and 

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, 
illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage. 
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๑๔ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

๑. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู ้ประกอบการขนส่งต่อเนื ่อง ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่                
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

๒. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

3. กรมธรรม์ประกันภัย Logistics Service Provider’s Liability Policy ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 

4. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 3. 
 
 

       



๑๕ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี 4 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ 

(สินค้า) 
 

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ข้อความใดขัด หรือแย้งกับ
ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้แทน 

 
1. การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่มีสาเหตุจาก มีส่วนร่วมมาจาก เป็น
ผลจาก เกิดจาก หรือเก่ียวข้องกับโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจริงหรือเป็นไป
ตามความเข้าใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์อื่นใด ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้น
พร้อมกัน หรือผลสืบเนื่องอ่ืนใด 

2. ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ คำว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทาง
สสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยที่  

2.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิต
อ่ืน ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ  

2.๒ ว ิธ ีการแพร่เช ื ้อไม ่ว ่าจะโดยตรงหร ือโดยอ้อม ให ้หมายรวมถึงแต่ไม ่จำกัดเพ ียง                              
การแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่
เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ 

2.3 โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามต่อการบาดเจ็บทางกาย การเจ็บป่วย 
ความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ สวัสดิภาพของมนุษย์ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
  



๑๖ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาไทย ฉบับที่
นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม หรือกรมธรรม์
ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน 



๑๗ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี 4.1 
COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION ENDORSEMENT 

(Cargo) 
 
  1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this 
insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature 
caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable 
Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless 
of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.  

2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be 
transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:  

2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, 
parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and  

2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not 
limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface 
or object, solid, liquid or gas or between organisms, and  

2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, 
damage to human health, human welfare or property.  

  
JC2020-011  
17/04/2020   



๑๘ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

1. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ 
2. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่นายทะเบียนให้ความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 
๓. กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน

ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 2. 
 

 



๑๙ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี 5 
JHC Communicable Disease Exclusion ENDORSEMENT 

 
1. Notwithstanding any provision to the contrary in this insurance, it is hereby 

agreed that this insurance excludes absolutely all Communicable Disease Loss, save where the 
conditions of the Infected Individual Exception are met. 

2.1 “Communicable Disease Loss” shall mean all loss, damage, liability, or 
expense of whatsoever nature, proximately caused by or significantly caused by or contributed 
to by or resulting from or arising out of or in connection with any of the Excluded Circumstances, 
those Circumstances being 

a) a Communicable Disease, and/or 
b) the fear or threat, whether actual or perceived, of a Communicable Disease, 

and/or 
c) any recommendation, decision or measure, made or taken to restrict, 

prevent, reduce or slow the spread of infection of a Communicable Disease or to remove or 
minimise legal liability in respect of such a disease, whether made or taken by a public authority 
or a private entity and/or 

d) any recommendation, decision or measure made or taken to alter, reverse 
or remove any circumstance falling within c) above, whether made or taken by a public authority 
or a private entity regardless of any other cause or circumstance contributing concurrently or in 
any other sequence thereto. 

2.2 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 a), b) and d), recommendations, 
decisions and measures by whomsoever taken to tie-up, lay-up or maintain at anchor, in port or 
elsewhere, any vessel, conveyance, rig or platform pending resumption of cruising, operation, 
trading, cargo loading or discharge or other customary use shall not constitute Excluded 
Circumstances, notwithstanding they or any of them may have been taken for the reasons set 
out in 2.1 c) above. 

3. “Communicable Disease” shall mean any disease, known or unknown, which 
can be transmitted by means of any substance or agent from one organism to another where: 

a) the substance or agent includes but is not limited to a virus, bacterium, 
parasite or other organism or any variation or mutation of any of the foregoing, whether deemed 
living or not, and 



๒๐ 

 
b) the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not 

limited to human touch or contact, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission 
to or from or via any solid object or surface or liquid or gas and 

c) the disease, substance or agent may, acting alone or in conjunction with 
other co-morbidities, conditions, genetic susceptibilities, or with the human immune system, 
cause death, illness or bodily harm or temporarily or permanently impair human physical or 
mental health or adversely affect the value of or safe use of property of any kind. 

4.1 The Infected Individual Exception shall apply where (1) the actions or decisions 
of any individual infected or allegedly infected with a Communicable Disease cause or contribute 
to an alleged loss event and (2) neither such action nor decision nor the alleged cause of the 
loss event itself was a recommendation, decision or measure as defined at 2.1 c) or 2.1 d) above. 

4.2 Where those conditions are met, the fact or possibility that the individual’s 
action(s) or decision(s) were impaired or affected by or caused by that individual’s alleged or 
actual infection shall not exclude recovery of a Loss otherwise recoverable hereon provided 
always that there shall be no cover for loss, damage, liability, or expense arising from any increase 
in the spread, incidence, severity or recurrence of a Communicable Disease consequent on that 
individual’s actions or decisions. 
 
JH2020–007 
4/08/2020 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่า
อย่างไรก็ตาม หรือกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกัน 
 
 
 
 
  



๒๒ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

        แบบท่ี ๖ 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ 

 
  เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
 

เป็นที่ตกลงกันว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือ
จำนวนเงินอื่นใด ที่เกิดจาก เนื่องมาจาก เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
โรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของ
โรคติดต่อนั้น 

 
  ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ 
  ๑. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์ส ินที ่ เอาประกันภัย            
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ในการทำความสะอาด การขจัดเชื้อ การกำจัด การเฝ้าระวัง หรือการทดสอบ โรคติดต่อหรือทรัพย์สินใด ๆ 
ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อดังกล่าว 
  ๒. คำว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะใด ๆ จาก
สิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยที่  

๒.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิต
อ่ืน ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ  

๒.๒ วิธีการแพร่เชื ้อไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ
แพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ 

๒.๓ โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
หรือสวัสดิภาพของมนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสื่อมสภาพ การสูญเสียมูลค่า             
การสูญเสียความสามารถทางการตลาด หรือการขาดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ 

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ทั้งนี้ ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้
ความคุ้มครองภัยจากโรคติดต่อ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 

73/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
3. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) 

ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 
4. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 

5. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ส่วนที่ 1    
งานก่อสร้างและงานวิศวโยธา และส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2562 

6. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
ชื่อ – ที่อยู่บริษัท 

แบบท่ี ๗ 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ  

 
เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
 
เป็นที่ตกลงกันว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความรับ

ผิด ความเสียหาย ค่าชดเชย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้
คดี ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ที่เกิดขึ้นจริงหรือกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีสาเหตุร่วมที่เกิดขึ้น
พร้อมกัน ผลสืบเนื่องใดๆ เริ่มจาก มีสาเหตุจาก เกิดจาก มีส่วนร่วมมาจาก เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องทั้ งโดยตรง
หรือโดยอ้อมกับโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเขา้ใจ  
ก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น  

 
  ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ 

๑. ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าชดเชย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค  การ
เสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ การกำจัด การเฝ้าตรวจสอบ หรือการทดสอบสำหรับ
โรคติดต่อ 

๒. คำว่า โรคติดต่อ หมายถึง โรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะใด ๆ จาก
สิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคติดต่อ โดยที่  

๒.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิต
อ่ืน ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ  

๒.๒ วิธ ีการแพร่เชื ้อไม่ว ่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง                     
การแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่
เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ 

2.3 โรค สสาร หร ือพาหะสามารถก่อให ้เก ิดหร ือคุกคามต่อการบาดเจ ็บทางกาย                           
การเจ็บป่วย การทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ ความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ สวัสดิภาพของมนุษย์ หรือ                   
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ทั้งนี้ ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้
ความคุ้มครองภัยจากโรคติดต่อ  

 
 



๒๕ 

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม 

1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ฉบับที่นายทะเบียนให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

2. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ส่วนที่ 3 ความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

๓. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย 
ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

๔. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
ลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง ๓.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ลงนาม 2 คำสั่งเสนอแก้ไขวันที่ 160564_Final(1)

