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“ร ูจ้กัความค ุม้ครองของทา่น”เลม่น ี ม้ จีดุม่งุหมายท ีจ่ะให ค้ำาาแนะนำาาท ั ว่ไปส ำาาหรบัความค ุม้ครองความชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทาง
กฎหมาย. มนัข ึ น้อย ูก่บัเง ือ่นไขและข อ้กำาาหนดของถ อ้ยคำาาของกรมธรรม ์ ,หนงัส อืรบัรองการประกนัภยัและการรบัรองอยา่งเป น็ทางการ. 
เราแนะนำาาให ทา่นอา่นกรมธรรมอ์ยา่งละเอ ยีดและปร กึษากบันายหน า้ประกนัภยัของทา่น. ทา่นจะพบสำาาเนาของถ อ้ยคำาาของความชว่ยเหล 
อืและป อ้งกนั ตวัทางกฎหมายบน www.shipownersclub.com/shipowners-publications

สารบญั 

1.0 ท ำาาไมคณุอาจจะตอ้งการประกนัภยัน ี ?้

 1.1  ฉนัม กีรมธรรมป์ระกนัภยัแบบความรบัผ ดิตอ่บคุคลอ ื ่
นกบัทา่น ทำาาไมฉนัต อ้งซ ื อ้ความค ุม้ครองแบบความ 
ชว่ยเหล อืและ ป อ้งกนัตวัทางกฎหมายด ว้ย ?

 1.2  ความค ุม้ครองน ี เ้หม อืนกบัความค ุม้ครองแบบคา่
ขนสง่,คา่ปรบัการทำาางานลา่ช า้และป อ้งกนัตวั (FD&D) 
ท ีเ่สนอโดยคลบัอ ืน่หร อืไม่ 

 1.3  ฉนัสามารถใช ค้วามค ุม้ครองแบบความชว่ยเหลอืและป ้
องกนัตวัทางกฎหมายรว่มกบักรมธรรมแ์บบกฎของคลบั
ของฉนัไดห้ร อืไม?่

 1.4  ฉนัไมม่ กีรมธรรมแ์บบความรบัผ ดิตอ่บคุคลอ ืน่กบัทา่น 
ฉนัสามารถซ ื อ้ความค ุม้ครองแบบความชว่ยเหลอืและป ้
องกนัตวัทาง กฎหมายจากทา่นไดห้ร อืไม?่

2.0  มนัค ุม้ครองอะไรบา้ง? 

 2.1 มนัค ุม้ครองข อ้โต แ้ย ง้ทกุชน ดิหร อืไม?่  
 2.2  คา่ธรรมเน ยีมทางกฎหมายรวมอย ู่ในความค ุม้ครองแบบ

ความชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมายหร อืไม่ 

 2.3  ถา้ฉนัแพค้ดแีละตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยของค่กูรณ ี ความ
ค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัทางกฎหมายชว่ยได ้
หร อืไม?่ 

 2.4  ถา้ฉนัแพค้ดแีละม คีา่ปรบักำาาหนดโทษตอ่ฉนั ความ
ค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัทางกฎหมายจา่ยให ้
ดว้ยหร อืไม่

 2.5  ฉนัสามารถตดิตอ่คลบัเพ ือ่ขอคำาาแนะนำาาวา่ฉนัม เีคลม
ท ีห่นกัแนน่ตอ่บคุคลอ ืน่หร อืไม่ หร อืเม ือ่ฉนัตอ้งการแก ้
ปญัหาขอ้โตแ้ยง้ลว่งหนา้? 

 2.6  ความค ุม้ครองแบบชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมาย
ถ กูอธ บิายวา่เป น็ความค ุม้ครองแบบรอบคอบแตว่า่มนั
หมายถ งึอะไร?

3.0 เราด แูลในเร ือ่งการโตแ้ยง้อยา่งไร?

 3.1 ใครจะด แูลในกรณ ขีองฉนั ?  
 3.2 เคลมของฉนัจะได ร้บัการด แูลอยา่งไร?

4.0 ตวัอยา่ง

5.0 ใครท ีจ่ะตอ้งต ดิตอ่

SHIPOWNERS

ความค ุม้ครองความชว่ยเหลอืและ
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1.0  ท ำาาไมคณุอาจจะตอ้งการการประกนัภยัน ี ?้

1.1   ฉนัม กีรมธรรมป์ระกนัภยัแบบความรบัผ ดิตอ่บคุคล
อ ืน่กบัทา่น ท ำาาไมฉนัตอ้งซ ือ้ความค ุม้ครองแบบ
ความชว่ยเหล และปอ้งกนัตวัเองทางกฎหมายดว้ย?

   กรมธรรม ์ (ท ั ง้สอง) ตอบสนองตอ่ความเส ีย่งท ีต่า่งกนั 
กรมธรรมค์วามรบัผ ดิตอ่บคุคลอ ืน่ของเรา เชน่ กรมธรรม ์
ส ำาาหรบัเร อื ประมง, เร อืโดยสารหร อืเร อืเพ ือ่การดำาาน ้ 
ำาา ป อ้งกนัทา่นจากความเส ีย่งของการเป น็เจ า้ของเร อื
ของทา่นหร อืการประกอบ การเร อื. กรมธรรมข์ า้งต น้ก ็
จา่ยคา่ใช จ้า่ยในการป อ้งกนัตนเองทางกฎหมายท ีเ่ก ีย่วข 
อ้งบางสว่น.

   การประกนัภยัแบบความชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตนเอง
ทางกฎหมายถ กูค ดิวา่เป น็ประกนัภยัค ุม้ครองการโต แ้ย ้
งบอ่ยๆ เพราะ มนัค ุม้ครองคา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเน ยีมทาง
กฎหมายและคา่ใชจ้า่ยอ ืน่ๆ ซ ึง่เกดิจากการปฎบิตั งิานข
องเร อืของทา่น (เราใหต้วัอยา่ง บางอนัในหวัข อ้ท ี ่ 4). 

   โดยปราศจากความค ุม้ครองแบบการชว่ยเหล อืและป อ้ง
กนัตวัทางกฎหมายทา่นอาจจะต อ้งจา่ยคา่ใช จ้า่ยเหลา่น ี 
ด้ ว้ยตวัทา่นเอง. ไมเ่หม อืนกบักรมธรรมป์ระกนัภยัแบ
บรบัผ ดิตอ่บคุคลอ ืน่ของเรา ประกนัภยัความชว่ยเหล อื
และการป อ้งกนัทางกฎหมายอาจ จะค ุม้ครองคา่ใช จ้า่ย
ในการต ดิตามเร ือ่งเคลมท ีม่ ตีอ่บคุคลท ีท่า่นเช ือ่วา่ไม่
ได ท้ำาาหน า้ท ีท่ ีพ่ งึม ตีอ่ทา่น. บอ่ยๆท ีบ่คุคลเหลา่น ี ้ 
อาจจะเป น็ค ูค่ า้ทางสญัญาแตก่ค็ล า้ยๆกบักรมธรรม ์
ประกนัภยัแบบความรบัผ ดิชอบตอ่บคุคลอ ืน่ของเรา 
เคลมท ีด่ แูลในสว่นท ี เก ีย่วข อ้งกบัความค ุม้ครองและป ้
องกนัตวัทางกฎหมายต อ้งเก ีย่วกบัเร อืท ีเ่อาประกนักบั
คลบัและเก ดิข ึ น้จากปฏ บิตั กิารเร อื.

   เราอยากจะเน น้วา่การประกนัภยัแบบการชว่ยเหล อืและป 
อ้งกนัตวัทางกฎหมายไม่ได ค้ ุม้ครองจำาานวนเง นิท ีเ่ป น็
หวัใจในข อ้โต แย ง้ แตค่ ุม้ครองคา่ใช จ้า่ยทางกฎหมายท ี ่
เก ีย่วเน ือ่งกบัความพยายามในการทำาาให ม้นัลลุว่งไป.

1.2   ความค ุม้ครองน ี เ้หม อืนกบัความค ุม้ครองแบบคา่
ขนสง่,คา่ปรบัท ำาางานลา่ชา้และการปอ้งกนัตวั 
(FD&D) ท ีเ่สนอโดย คลบัอ ืน่หร อืไม?่

   ใช่ เราพ จิารณาวา่การจั ว่หวัเร ือ่งน ี ล้ า้สมยัและถ กู
ทำาาให เ้ข า้ใจผ ดิ เพราะความค ุม้ครองท ีเ่ราให น้ ั น้ครอบ
คลมุกว า้งขวางกวา ท ีแ่นะนำาาโดยการจั ว่หวัเร ือ่ง 
ตวัอยา่งเชน่ ความค ุม้ครองน ี ต้อบสนองกบัคา่ใช จ้า่ยท ี ่
เก ีย่วเน ือ่งการต ดิตามเร ือ่งเคลมรวมทั การป อ้งกนัตวั.

1.3   ฉนัสามารถใชค้วามค้มุครองแบบความชว่ยเหลอืและ
ปอ้งกนัตวัทางกฎหมายรว่มกบักรมธรรมแ์บบกฎของ
คลบัของฉนัไดห้ร อืไม?่ 

   ไม่ เราให ค้วามค ุม้ครองแยกตา่งหากส ำาาหรบัสมาช กิ
แบบกฎของคลบัของเรา.

1.4    ฉนัไมม่ กีรมธรรมแ์บบความรบัผ ดิตอ่บคุคลอ ืน่กบั
ทา่น ฉนัสามารถซ ือ้ความค ุม้ครองแบบความชว่ย
เหล อืและ ปอ้งกนัทางกฎหมายจากทา่นไดห้ร อืไม?่

   ไม่ได ้ ความค ุม้ครองการชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎ
หมายน ี จ้ะจดัให ส้ ำาาหรบัสมาช กิ (ผ ูถ้ อืกรมธรรม)์ ผ ูซ้ ึง่
ประกนัภยัก เราภายใต ห้น ึง่ในกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบ
ความรบัผ ดิตอ่บคุคลอ ืน่ของเรา.

2.0  มนัค ุม้ครองอะไร?

2.1  มนัค ุม้ครองขอ้โตแ้ยง้ทกุชน ดิหร อืไม?่ 
   ไม ่แตม่นัสนองตอ่บางข ้อโต ้แย ้งซ ึง่ม ีสาเหตทุ ่ัว ไๆปสว่น

มาก. รายการเตม็ของเหตขุ ้อโต ้แย ้งถ ูกบรรจไุว ้ในกรมธร
รมแ์ละ สามารถพบได ้บนเวป็ไซคข์องเราท ี่  
www.shipownersclub.com/shipowners-publications. 
รายการเหลา่น ีก้จ็ะเปน็ข ้อโตแ้ยง้เก ีย่วข ้อง กบัคา่เชา่เร ือ, 
ส ิทธ ิในการถอนหร ือยกเล ิกเชา่, ประเดน็เร ือ่งของผลการ
ปฎ ิบตั ิงานท ีเ่ก ีย่วกบัเร ือของทา่น, การสง่น ้ ำาามนั คณุ
ภาพต ่ำาา, การซอ่มเร ือโดยประมาทเล ินเลอ่หร ือไมเ่หมาะ
ตอ่เร ือของทา่น, คา่ใช ้จา่ยของตวัแทนเร ือ, การส ูญเส ีย
ภายใน วงเง ินหกัจำาานวนแรกตามกรมธรรมป์ระกนัภยัตวัเร ือ
และเคร ือ่งจกัร, ประเดน็เก ีย่วกบัการก ูภ้ยัเร ือบางเร ือ่ง, 
ข ้อโต ้แย ้งกบัผ ู  ้โดยสารหร ือล ูกเร ือและข ้อย่งุยากตาม
สญัญาท ีเ่ก ิดจากสญัญาซ ื ้อขายเร ือ. กรณุาบนัท ึกวา่
ความค ุม้ครองน ี ้ไมไ่ด ้ค ุม้ครองข โต ้แย ้งเก ิดข ึ ้นจาก
สญัญาในการตอ่เร ือ.

www.shipownersclub.com/shipowners-publications
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2.2   ค่าธรรมเน ียมทางกฎหมายรวมอย่ใูนความคุม้ครองแบบ
ความชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัทางกฎหมายหร ือไม?่

   ใช่ คา่ธรรมเน ยีมทางกฎหมายรวมทั ง้คา่ธรรมเน ยีมของอ
นญุาโตตลุาการหร อืการไกลเ่กล ีย่ได ร้บัความค ุม้ครอง 
รวมทั ง้คา ธรรมเน ยีมของผ ูเ้ช ีย่วชาญ, ท ีป่ร กึษาและผ ู ้
ประสานงานต ดิตอ่เม ือ่คา่ธรรมเน ยีมเหลา่น ี เ้ก ดิข ึ น้
จากข อ้โต แ้ย ง้ซ ึง่เรารบั ประกนัภยั.

2.3   ถา้ฉนัแพค้ด แีละตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยของค่กูรณ ,ี ความ
ค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัทางกฎหมาย
ชว่ยไดห้ร อืไม?่

   ใช่ ถา้การตอ่ส ูท้างกฎหมายไมเ่ป ็นผลส ำาาเรจ็และศาลส ั ง่
ให ท้า่นจา่ยคา่ใช จ้า่ยของฝา่ยตรงขา้ม ความค ุม้ครอง
แบบชว่ยเหลอืและ ป อ้งกนัตวัทางกฎหมายจะสนองตอ่คา่
ใช จ้า่ยเหลา่น ั น้.

2.4   ถา้ฉนัแพค้ด แีละม คีา่ปรบักำาาหนดโทษตอ่ฉนั ความ
ค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัทางกฎหมาย
จา่ยใหด้ว้ยหร อืไม?่

  ไม ่กรมธรรม์ไมไ่ด ้ถ ูกออกแบบมาเพ ่ือค่าใช ้จ่ายเหล่าน ้ัน. 

2.5   ฉนัสามารถต ดิตอ่คลบัเพ ือ่ขอคำาาแนะนำาาวา่ฉนัม ี
เคลมท ีห่นกัแนน่ตอ่บคุคลอ ืน่หร อืไมห่ร อืเม ือ่ฉนั
ตอ้งการแกป้ ญัหา ขอ้โตแ้ยง้ลว่งหนา้?

   ใช่ นอกเหน อืจากการจดัการเร ือ่งเคลม , ความค ุม้ครอง
แบบชว่ยเหลอืและป อ้งกนัตวัของกฎหมายของเรารวม
การบร กิารทางดา้น คำาาแนะนำาา ความค ุม้ครองน ี ม้ จี ุ
ดม่งุหมายท ีจ่ะใหค้ำาาปร กึษาและคำาาแนะนำาาตอ่สมาช กิ
ในโอกาสตน้ๆเพ ือ่จะลดประเดน็การเคลม,  สนบัสนนุการ
ช ำาาระหน ี ห้ร อืไดร้บัการช ำาาระหน ี อ้ยา่งรวดเรว็ซ ึง่จะ
ชว่ยในการหลกีเล ีย่งขอ้โตแ้ยง้ท ีจ่ะเก ดิข ึ น้.

2.6   ความค ุม้ครองแบบชว่ยเหล อืและปอ้งกนัตวัทางกฎ
หมายถ กูอธ บิายวา่เปน้ความค ุม้ครองแบบรอบคอบ
แตว่า่มนัหมาย ถ งึอะไร?

   หมายความวา่เม ือ่เราได ร้บัการร อ้งขอเพ ือ่สนบัสนนุ , 
เราจะตรวจสอบข อ้เทจ็จร งิของกรณ นี ั น้ๆเพ ือ่ประเม นิ
โอกาสของความ ส ำาาเร จ็กอ่นท ีจ่ะตกลงอยา่งเป น็ทา
งการท ีจ่ะสนบัสนนุการฟ อ้งร อ้งคด คีวาม. คา่ใช จ้า่ยท ั ง้
หมดในข ั น้ตอนน ี จ้ะแบกรบัโดยเรา. การประเม นิเบ ื อ้งต 
น้น ี เ้ป น็จดุเดน่ท ั ว่ไปของความค ุม้ครองแบบชว่ยเหล อื

และป อ้งกนัตวัตามกฎหมายและเหตผุลเบ ื อ้งหลงั การ
ประเม นิน ี ก้เ็พ ือ่ท ีจ่ะแน่ใจวา่สมาช กิไม่ได ้ใช เ้วลาและ
ทรพัยากรท ีม่ ีในการไลต่ามทกุรณ ที ี ่ไมม่ คีวามหวงัหร อื
ไมค่ ุม้คา่ทาง เศรษฐก จิ.

   ผ ูเ้ช ีย่วชาญประจำาาส ำาานกังานของเราสามารถตดัส นิได ้
อยา่งรวดเรว็วา่ กรณ มี คีวามนา่จะเป น็ในการส ำาาเรจ็บ
นพ ื ้นฐานของ ความร ูแ้ละประสบการณท์ ีส่ะสมมาหลายป ี.

2.7  ทา่นจา่ยคา่ใชจ้า่ยทั ง้หมดหร อืไม?่ 
   ไม ่ในสว่นท ่ัว ไๆปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบความรบัผ ิด

ตอ่บคุคลอ ืน่ซ ึง่ทา่นม ีกบัเรา ม ีเร ือ่งของเง ินหกัสว่นแรก
ของความ รบัผ ิดหร ือท ีร่ ูจ้กักนัวา่ “สว่นเก ิน” จากความ
ค ุม้ครอง (excess). ทา่นต ้องรบัผ ิดชอบจำาานวนหน ึง่ในส ี่ 
(25%) ของคา่ใช ้จา่ยท ี ่เก ิดข ึ ้นในสว่นท ีเ่ก ีย่วกบัเคลมใดๆ 
ในกรณ ีของการโต ้แย ้งหร ือการฟ ้องร ้องจะม ีเง ินสว่นแรกอ
ยา่งต ่ำาาท ี ่5,000 เหร ียญสหรฐั และส ูงสดุท ี ่30,000 เหร 
ยีญสหรฐั (หร ือสกลุเง ินอ ืน่ท ีเ่ทา่เท ียมกนั) , เวน้แตห่นงัส ื
อรบัรองการประกนัภยักลา่วไวเ้ป ็นอยา่งอ ืน่.

3.0  เราด แูลในเร ือ่งการโตแ้ยง้อยา่งไร?

3.1  ใครจะด แูลกรณ ขีองฉนั?
   เราม ทีนายในส ำาานกังานจำาานวนหน ึง่ซ ึง่ประจำาาในส ำาา

นกังานลอนดอน, ส งิค ์โปรแ์ละแวนค เูวอรข์องเราและเรา
จ งึอย ู่ในสถานะ ท ีจ่ะตอบสนองตอ่ความต อ้งการของ
ทา่นในทกุชว่งเวลา. นอกเหน อืจากทนายในท มีความชว่ย
เหล อืและการป อ้งกนัตวัทาง กฎหมายของเรา สมาช กิก ็
สามารถเข า้ถ งึผ ูด้ แูลเร ือ่งเคลมผ ูม้ ปีระสบการณท์ ี ่
สะสมมาหลายป .ี คลบัได ร้บัการสนบัสนนุโดย เคร อืขา่ย
ท ั ว่โลกของผ ูป้ระสานงานของคลบั รวมทั ง้ขอบขา่ยท ีก่ว 
า้งขวางของทนาย, อนญุาโตตลุาการ, ผ ู ้ไกลเ่กล ีย่และผ ู ้ 
เช ีย่วชาญ ภายนอกท ีม่ ปีระสบประการณท์ ั ว่โลก.

3.2  เคลมของฉนัจะไดร้บัการด แูลอยา่งไร? 
   เร ิม่ต ้น ทนายท ีช่ว่ยเหล ือหร ือป ้องกนัตวัทางกฎหมายหน 

ึง่คนหร ือมากกวา่จะถ ูกกำาาหนดเพ ือ่ด ูแลเร ือ่งเคลมและ
ตรวจเอกสาร ท ีย่ ืน่ เพ ือ่ท ีจ่ะให ้ความเหน็ในเร ือ่งความผ 
ดิถ ูกของเคลม, ย ืนยนัการค ุม้ครองและปร ึกษาเร ือ่งหลกั
ฐานอ ืน่ๆและการวาง ยทุธศาสตร ์จะม ีการต ิดตอ่กบัฝา่ย
ตรงข ้ามเพ ือ่จะตอ่รองการตกลงใจซ ึง่ทา่นพ ึงพอใจ.
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   ท มีให ค้วามชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมายของ
เราม คีณุวฒุ ทิางกฎหมายและด ว้ยเหตนุ ั น้ข อ้โต แ้ย ง้
หลายกรณ สีามารถ ดำาาเน นิการภายในส ำาานกังาน 
ตวัอยา่งเชน่ ข อ้โต แ้ย ง้ถ กูกำาาหนดตามกฎหมายองักฤษ
และข ึ น้อย ูก่บั London Arbitration ภายใต ้ กฎของ 
LMAA (London Maritime Arbitration Association) สา
มารถดำาาเน นิได บ้นพ ื น้ฐานของเอกสารเทา่น ั น้ ,เม ือ่
เหมาะสม , เพ ือ่หล กีเล ีย่งความต อ้งการในการซกัพยาน
และเป น็ผลในการลดคา่ใช จ้า่ยอยา่งมากส ำาาหรบัสมาช กิ
และคลบั.

   ถา้จำาาเป น็ผ ูด้ำาาเน นิการเร ยีกร อ้งเคลมจะเล อืกและม ี
คำาาส ั ง่ตอ่ทนายหร อืผ ูเ้ช ีย่วชาญภายนอก. เราจะแจง้
สมาช กิให ท้ราบการ ดำาาเน นิการในเร ือ่งท ี ่โต แ้ย ง้ตลอด
การดำาาเน นิการและทำาางานรว่มกบัสมาช กิเพ ือ่รวบรวม
หลกัฐานในการสนบัสนนุสมาช กิใน กรณ ที ีเ่ก ดิข ึ น้.

4.0  ตวัอยา่ง

  ข า้งลา่งน ี ท้า่นจะพบกบัตวัอยา่งของกรณ ตีา่งๆซ ึง่เก ดิข ึ น้
หลายร ปูแบบของเร อืชน ดิตา่งๆ กรณ ขี า้งลา่งไม่ได ม้ จีดุประ
สงคท์ ีจ่ะ แสดงรายการอยา่งละเอ ยีดของเคลมท ีค่ ุม้ครองทกุ
ประเภท แตเ่พ ยีงให แ้นวความค ดิของความชว่ยเหล อือะไรท ี ่
ทา่นคาดวา่จะได จ้าก เราเม ือ่ทา่นซ ื อ้ความค ุม้ครองแบบความ
ชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมาย.

a.  ขอ้โตแ้ยง้ตามสญัญาเชา่เร
   ล กูคา้ของสมาช กิเราท ีเ่ป น็ผ ูเ้ชา่เร อืระยะยาวม ปีญัหา

เร ือ่งการเง นิและม หีน ีค้า้งคา่เชา่เร อืเป น็จำาานวนหลาย
ลา้นเหร ยีญสหรฐั. นอกจากน ั น้สมาช กิยงัไดร้บัเคลมจาก
ผ ู ้ใหบ้ร กิารตอ่เร อืจากผ ูเ้ชา่เร อืส ำาาหรบัคา่ใชจ้า่ยคา้ง
ช ำาาระจำาานวนมากกวา่ 2 ลา้นเหร ยีญสหรฐั. ความ
ค ุม้ครองแบบความชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัทางกฎหมาย
ของสมาช กิไดจ้า่ยคา่ธรรมเน ยีมของทนายในแปดเขตอำาา
นาจศาลท ีต่า่ง กนั. ผลของความส ำาาเรจ็แสดงใหเ้หน็วา่
ทรพัยข์องล กูคา้ (ของสมาช กิ) ถ กูย ดึหนว่งเพ ือ่เป น็หลกั
ประกนัส ำาาหรบัเคลมของสมาช กิตอ่ ล กูคา้ , รวมถงึกา
รก ูเ้ง นิตอ่ผ ูเ้ชา่ส ำาาหรบัคา่เชา่ท ีค่งคา้ง.

b.  การยกเล กิสญัญา
   สมาช กิของเราตกลงปลอ่ยเร อืใหเ้ชา่เป น็ระยะเวลา 12 

เดอืนใหผ้ ูเ้ชา่ผ ูซ้ ึง่ยกเลกิการเชา่กอ่นวนัสง่มอบ. สมาช กิ
ไดจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยเป น็ จำาานวนพอสมควรส ำาาหรบัการ
ทดลองทางทะเล, ใหค้ำาาแนะนำาาในเร ือ่งของงานท ีจ่ะ
ตอ้งทำาาและวซีา่ของล กูเร อื. คลบัไดด้ำาาเน นิการเร ือ่ง 
เคลมสำาาหรบัคา่ใชจ้า่ยท ั ง้หมดท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตค้วาม
ค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัเองทางกฎหมาย
และเม ือ่การเจรจาฉนัทม์ ติร ไมป่ระสบผลสำาาเรจ็, เราก ็
กดดนัผ ูเ้ชา่ใหจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยจนส ำาาเรจ็โดยเร ิม่อนญุาโต
ตลุาการตอ่ผ ูเ้ชา่เร อื.

c.  ขอ้โตแ้ยง้กบัผ ้ใูหบ้ร กิารกบัเร
   น ้ ำาามนัหลอ่ล ืน่จากผ ู ้ใหบ้ร กิารกลายเป น็ไมเ่หมาะสม

กบัการใชง้านอยา่งสมบรูณแ์ละเป น็เหตใุหเ้กดิความเส ยี
หายอยา่งใหญห่ลวงตอ่ เร อืของสมาช กิ. คลบัรว่มทำาา
งานกบัผ ู ้ใหป้ระกนัภยัตวัเร อืและเคร ือ่งจกัรและทนายใน
การย ืน่เคลมตอ่ผ ู ้ใหบ้ร กิารตอ่เร อื. คา่ใชจ้า่ย ส ำาาหรบั
เจรจาไกลเ่กล ีย่และตอ่ส ูท้างกฎหมายถ กูค ุม้ครองภายใต ้
ความค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัตามกฎหมาย.

d.  ขอ้โตแ้ยง้ท ีเ่กดิจากงานบำาารงุรกัษาท ีป่ระมาทเลนิเล่อ
   งานซ ึง่ทำาาโดยอ่เูร อืน ำาามาส ูป้ญัหาหนกักบัน ้ ำาามนั

ระบบของเร อืยอชทแ์ละทำาาใหเ้ร อืยนตเ์ดนิทางไม่ได.้ 
อ่ เูร อืปฏเิสธความรบัผ ดิชอบ. คลบัแตง่ต ั ง้พนกังาน
ส ำาารวจและทนายทอ้งถ ิน่เพ ือ่ประเม นิความเส ยีหาย
และไลต่ามเร ือ่งเคลมสำาาหรบัความเส ยีหายและคา่ใช ้
จา่ยท ี ่ เส ยีไปผา่นหลกัส ตูรการฝ กึหดัการสละเร อื. ความ
เส ยีหายถ กูพบวา่ม สีว่นมาจากงานท ีท่ ำาาโดยอ่เูร อืและเร 
ือ่งถ กูนำาามาส ูผ้ลสรปุท ีน่า่พ พอใจผา่นการปร กึษาหาร ื
อกบัประกนัภยัของอ่เูร อืและทนายซ ึง่แตง่ต ั ง้โดย
คลบั,โดยปราศจากการฟอ้งรอ้งในศาล.
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e.   ขอ้โตแ้ยง้เก ีย่วกบัคา่ธรรมเน ยีมเกบ็โดยผ ้ใูหบ้ร กิาร
หร อืผ ้ สูง่ของตอ่เร อื

   เร อืนอกฝ ั ง่แบบพ เิศษของสมาช กิถ กูเชา่ส ำาาหรบัโครง
การท ีอ่ย่นูอกเหน อืขอบขา่ยของงานท ีท่ ำาาประจำาาและ 
ภายใตส้ญัญาเชา่, คา่ใช ้ จา่ยหร อืภาษ เีกดิข ึ น้ในการ
ยา้ยเร อืไปยงัประเทศท ีย่งัสงสยัสามารถเร ยีกคนืไดจ้าก
การเชา่. อยา่งไรกต็ามเน ือ่งจากหนว่ยงานรฐัได ้ ใชร้หสัผ 
ดิพลาดและคา่ใชจ้า่ยในการยา้ยตำาาบลท ีจ่ำาานวน 100,000 
เหร ยีญสหรฐัท ีถ่ กูจา่ยโดยสมาช กิกลายเป น็ขอ้โตแ้ยง้
โดยผ ูเ้ชา่เร อื ผ ูอ้า้งวา่เขาควรจะจา่ยเพ ยีงสว่นเดยีว.  
และเม ือ่หนว่ยงานรฐัน ั น้ย นืยนัความผ ดิพลาด ทนาย
ทอ้งถ ิน่ท ี ่ไดร้บัการแตง่ต ั ง้จากคลบั สามารถช ี แ้จง
สถานการณแ์ละประสบผลสำาาเรจ็ในการเร ยีกเง นิคนืจาก
หนว่ยงานรฐัผา่นศาลทอ้งถ ิน่. คา่ใชจ้า่ยถ กูค ุม้ครองภาย
ใตค้วาม ค ุม้ครองแบบชว่ยเหลอืและปอ้งกนัตวัทางกฎหมาย.

f.   ขอ้โตแ้ยง้การจา้งงานหร อืขอ้โตแ้ยง้อ ืน่ๆ กบัล กูเร 
อืหร อืผ ้ โูดยสาร

   เจ า้ของเร อืข า้มฝากสญัชาต อิงักฤษเผช ญิกบัเคลมจากล 
กูจ า้งเกา่ผ ูซ้ ึง่อา้งวา่ไม่ได ร้บัการเล ือ่นตำาาแหนง่เน ือ่ง
จากการแบง่แยก เช ื อ้ชาต แิละทำาาให เ้ก ดิการละเม ดิ
สญัญาการจ า้งงาน. เคลมลกัษณะน ี ้ในองักฤษสามารถ
กอ่ให เ้ก ดิความเส ยีหายเป น็อยา่ง มาก เน ือ่งจากศาล
แรงงานม อีำาานาจอยา่งไมจ่ำาากดัท ีจ่ะส ั ง่คา่ชดเชยจาก
ความเส ยีหาย. คลบัชว่ยด ว้ยหลกัฐานท ีร่วบรวมและ 
แตง่ต ั ง้ทนายม คีวามร ู ้โดยเฉพาะผ ูซ้ ึง่กำาาหนดข อ้ตอ่ส ู .้ 
ขณะท ีเ่ราสามารถพ สิ จูนว์า่ข อ้อ า้งไมเ่ป น็ความจร งิและ
ม่งุม ั น่ตอ่การ ตอ่ส ู ้ในเร ือ่งเคลมน ี ้ เราท า้ยท ีส่ดุได ้
เจรจาการช ำาาระหน ี ้บนพ ื ้นฐานการเสนอเลก็น ้อยเพ ือ่ป ้
องกนัการซกัพยานซ ึง่ใช เ้วลานาน และความเส ยีหายอนั
อาจจะเก ดิจากการซกัพยาน.

g.   ขอ้โตแ้ยง้กบัผ ้ ปูระกนัภยัทางทะเล (ยกเวน้คลบั
อ ืน่ๆ ) เก ีย่วกบัจำาานวนเง นิถ งึกำาาหนดช ำาาระ

   ระหวา่งการส ำาารวจโดยผ ูส้ ำาารวจของสมาคมช ั น้เร 
อื,ระบบขบัเคล ือ่นถ กูพบวา่สกปรก. ความเส ยีหายตอ่ใบ
จกัรเร อืและพ ื น้ท ี ่ รอบๆถ กูพบ. สมาช กิเพ ิง่เปล ีย่นผ ู ้
รบัประกนัภยัตวัเร อื, แตก่ารส ำาารวจความเส ยีหายพลาด
ท ีจ่ะประเม นิเม ือ่ความเส ยีหายเก ดิ ข ึ น้. และเป น็ผลให 
ผ้ ูร้บัประกนัตวัเร อืท ั ง้สองไมร่บัเคลมตามความค ุม้ครอง. 
คลบัแตง่ต ั ง้ตวัแทนทางกฎหมายเพ ือ่ป อ้งกนัผล ประโย
ชนส์มาช กิและด ว้ยว ธิการใช ค้วามกดดนัตอ่ประกนัภยัท ั 
ง้สองเป น็ผลส ำาาเรจ็รบัเจรจาการช ำาาระหน ี ้ คา่ใช จ้า่ยถ 
กูค ุม้ครอง โดยความค ุม้ครองแบบชว่ยเหล อืและป อ้ง
กนัตวัทางกฎหมาย.

h.   ขอ้โตแ้ยง้เก ีย่วกบัความเส ยีหายตอ่เร อื (ซ ึง่ความเส 
ยีหายต่ ำาากวา่คา่เส ยีหายสว่นแรกตามประกนัภยัตวั
เร อืและ เคร ือ่งจกัร)

   ระหวา่งการเด นิทางเส น้ทางปกต ิ เร อืน ้ ำาามนัขนาดเลก็
ของสมาช กิของเราถ กูชนโดยเร อืส นิค า้เทกองซ ึง่เด นิเร 
อืผ ดิกฎหมาย ป อ้งกนัเร อืโดนกนั. ถ งึแม ว้า่ความเส ยี
หายตอ่เร อืท ั ง้สองม เีพ ยีงเลก็น อ้ยและไมม่ คีวามเส ยี
หายตอ่โครงสร ้างเร ือ, สมาช ิกได  ้จา่ยเง ิน 50,000 ปอนดเ์พ 
ือ่ซอ่มและทาส กีราบเร อื. คา่ใช จ้า่ยน ี ต้กอย ูภ่ายในเง นิ
สว่นแรกตามกรมธรรมต์วัเร อืและเคร ือ่งจกัร. คลบัชว่ยใน
การรวบรวมหลกัฐานและคา่ทดแทนได ร้บัค นืจากพ ี
แอนด์ไอคลบัของเร อืฝ ั ง่ตรงข า้ม.
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i.   ขอ้โตแ้ยง้เก ีย่วกบัการซ ือ้หร อืขายเร อื (บนเง ือ่นไข
วา่เร อืประกนักบัคลบัในวนัท ีท่ ำาาสญัญา)

   สมาช ิกเข ้าทำาาสญัญาท ีจ่ะซ ื ้อเร ือปฎ ิบตั ิการสมอจากบร 
ษิทัอ ืน่. หน ึง่ในเง ือ่นไขพ ิเศษเพ ือ่จะได ้รบัความค ุม้ครอง
สำาาหรบัข ้อ โต ้แย ้งเก ิดข ึ ้นภายใต ้สญัญาซ ื ้อขายน ่ันค ื
อการประกนัภยัแบบความชว่ยเหล ือและป ้องกนัตนเองทาง
กฎหมายต ้องเร ิม่จาก วนัเด ียวกนักบัวนัทำาาสญัญา. เม 
ือ่เป ็นดงัน ้ันสมาช ิกให ้ส ำาาเนาบนัท ึกข ้อตกลงแกเ่รากอ่น
จะลงนามในบนัท ึกข ้อตกลงและท ีม ความชว่ยเหล ือและป ้
องกนัตวัทางกฎหมายจะตรวจสอบมนัเพ ือ่แนใ่จวา่ผล
ประโยชนข์องสมาช ิกได ้รบัการปกป ้อง. เม ือ่ส ิง่ น ี ้ได ้กระ
ทำาาลง , สมาช ิกได ้ถ ูกค ุม้ครองสำาาหรบัข ้อโต ้แย ้งใดๆอนั
เก ิดจากบนัท ึกข ้อตกลง. มนัพ ิส ูจนว์า่ชว่ยเหล ืออยา่งมาก 
เม ือ่สมาช ิกพบวา่เคร ือ่งจกัรท ีไ่ด ้รบัการซอ่มโดยเจ ้าของ
เด ิมไมไ่ด ้ทำาาอยา่งเร ียบร ้อย. ประกนัภยัความค ุม้ครอง
การชว่ยเหล ือ และป ้องกนัตวัทางกฎหมายค ุม้ครองคา่ใช ้
จา่ยในการนำาาเคลมข ึ ้นส ู่อนญุาโตตลุาการตอ่เจ ้าของเด ิม 
ส ำาาหรบัการผ ิดข ้อตกลง ในบนัท ึกข ้อตกลง. คา่ใช ้จา่ยใน
การซอ่มเพ ือ่บรรเทาความเส ียหายและความเส ียหายสำาาห
รบัการไมไ่ด ้ใช ้เร ือถ ูกได ้รบัค ืนอยา่ง ส ำาาเรจ็.

j.   ขอ้โตแ้ยง้เก ีย่วกบัการเฉล ีย่ภยัทั ว่ไปและ/หร อืการ
เฉล ีย่หร อืคา่ธรรมเน ยีมของเฉล ีย่ภยัโดยเฉพาะ

   ระหวา่งการเดนิทางในอากาศเลวร า้ย เร อืของสมาช กิท 
ีเ่ป น็เร อืขนส นิคา้เทกองขนาดเลก็เก ดิเคร ือ่งเส ยี. การ
เฉล ีย่ภยัไดป้ระกาศ แตเ่จา้ของส นิคา้รายหน ึง่พลาดท ี ่
จะจา่ยสว่นของเขาในการเฉล ีย่ภยัรว่มกนั เง นิท ีค่า้งม ี
จำาานวนมากและไมม่ เีหตผุลท ีด่ ีในการ ปฏ เิสธการจา่ย. 
คลบัต ดิตอ่เจา้ของส นิคา้และเม ือ่มนัปรากฎชดัเจนวา่ฝ 
ั ง่ตรงขา้มจะไมจ่า่ยเง นิอยา่งทนัท ,ี ทนายถ กูส ั ง่ให เ้ร ิม่ 
กระบวนการทางกฎหมาย. การช ำาาระหน ี ท้ ีน่า่พ งึพอใจถ 
กูเจรจาโดยการสนบัสนนุของท มีชว่ยเหลอืและป อ้งกนัตวั
เองทางกฎหมาย.

   กร ุ ณาบนัท กึวา่ความค ุม้ครองการชว่ยเหล อืและ
ปอ้งกนัตนเองทางกฎหมายค อืการประกนัภยัในเร ื ่
องขอ้โตแ้ยง้และไม่ ค ุม้ครองคา่ใชจ้า่ย ซ ึง่ตกลงภาย
ใตก้รมธรรมต์วัเร อืหร อืเคร ือ่งจกัรของสมาช กิหร ื
อประกนัภยัอ ืน่ๆ

5.0  ใครท ีจ่ะต ดิตอ่

  ส ำาาหรบัการชว่ยและความชว่ยเหลอืเก ีย่วกบัเร ือ่งความชว่ยเห
ลอืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมาย โปรดต ดิตอ่หน ึง่ในส ำาานกังาน
ของเรา.

 กรงุลอนดอน

 Mark Harrington
 ผ ูจ้ดัการซ นิด เิคท / ผ ูร้บัประกนัภยั

  โดยตรง: +44 207 423 7107 
 อ เีมล: mark.harrington@shipownersclub.com 
  ม อืถ อื: +44 7876 252359
 Skype: mark.harrington83
  โทร: +44 207 488 0911

 Adam Howe
 ผ ูจ้ดัการ ซ นิดเิค

  โดยตรง: +44 207 423 7184 
 อ เีมล: adam.howe@shipowners.com 
  ม อืถ อื: +44 7917 133671
 Skype: adam.howe18
  โทร: +44 207 488 0911

 ส งิคโปร ์

 Steve Randall
 ผ ูอ้ำานวยการฝา่ย การพาณ ชิย ์

  โดยตรง: +65 6593 0426 
 อ เีมล: steve.randall@shipownersclub.com 
  ม อืถ อื: +65 9221 6826
 Skype: sd.randall
  โทร: +65 6593 0420

  คำาาแนะนำาาและการชว่ยเหล อืของท อ้งถ ิน่อยา่งทนัทว่งท ี
สามารถหาได จ้ากผ ูป้ระสานงานของเราผ ูม้ รีายนามท  
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