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บทท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด          นว. 2 
(3 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

3.1 ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
3.2 การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
3.3 การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
3.4 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
3.5 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน  
3.6 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรม 
3.7 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
3.8 ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

 
แนวคิด 

1.  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย คือ ตามภัย
พื้นฐานหลักที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้อย่างชัดแจ้ง หรือภัยที่มิได้ก าหนดไว้เลย ล้วนจะ
มิได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น เว้นแต่จะเลือกขยายให้คุ้มครองเพิ่มเติมตามภัยอ่ืนที่ก าหนดไว้  

2.  การประกันอัคคีภัยทั่วไปใช้ส าหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงงานผลิต โดยมีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักเพียงสามภัย 
คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  
แต่สามารถเลือกขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้  

3.  การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยเพียงชนิดเดียวเท่านั้น มีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักที่แตกต่างจาก
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และได้รวมคุ้มครองถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเอาไว้ด้วย โดยสามารถเลือก
ขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้ 

4.  การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเฉพาะ 
ตัวสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ไม่รวมทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอา
ประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ 
และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ ซึ่งรวมถึงคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้วย แต่  
ไม่สามารถขยายภัยอื่นเพิ่มเติมอีกได้ 

5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินนั้น ประกอบด้วย  
1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 2) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม และ 3) กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน  
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6.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ถูกแยก
ออกมาเป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่ง
ผู้รับประกันภัยได้ท ากับผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับ
การประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปอีกด้วย กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กรมธรรม์ประกันภัยการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญา 2) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ หลายชนิด แต่ในที่นี้
จะขอกล่าวถึงเพียง 1) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของ
ลูกจ้าง 

8.  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกให้ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ เนื่องจากการ
ประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายทางกายภาพ 

  
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัยได้ 
2.  อธิบายการประกันอัคคีภัยทั่วไปได้ 
3.  อธิบายการประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยได้ 
4.  อธิบายการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ 
5.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินได้ 
6.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมได้ 
7.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญได้ 
8.  อธิบายความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ 
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บทท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด          นว. 2 
(3 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

3.1 ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
3.2 การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
3.3 การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
3.4 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
3.5 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน  
3.6 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรม 
3.7 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
3.8 ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

 
แนวคิด 

1.  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย คือ ตามภัย
พื้นฐานหลักที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้อย่างชัดแจ้ง หรือภัยที่มิได้ก าหนดไว้เลย ล้วนจะ
มิได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น เว้นแต่จะเลือกขยายให้คุ้มครองเพิ่มเติมตามภัยอ่ืนที่ก าหนดไว้  

2.  การประกันอัคคีภัยทั่วไปใช้ส าหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงงานผลิต โดยมีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักเพียงสามภัย 
คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  
แต่สามารถเลือกขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้  

3.  การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยเพียงชนิดเดียวเท่านั้น มีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักที่แตกต่างจาก
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และได้รวมคุ้มครองถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเอาไว้ด้วย โดยสามารถเลือก
ขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้ 

4.  การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเฉพาะ 
ตัวสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ไม่รวมทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอา
ประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ 
และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ ซึ่งรวมถึงคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้วย แต่  
ไม่สามารถขยายภัยอื่นเพิ่มเติมอีกได้ 

5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินนั้น ประกอบด้วย  
1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 2) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม และ 3) กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน  
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6.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ถูกแยก
ออกมาเป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่ง
ผู้รับประกันภัยได้ท ากับผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับ
การประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปอีกด้วย กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กรมธรรม์ประกันภัยการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญา 2) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ หลายชนิด แต่ในที่นี้
จะขอกล่าวถึงเพียง 1) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของ
ลูกจ้าง 

8.  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกให้ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ เนื่องจากการ
ประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายทางกายภาพ 

  
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัยได้ 
2.  อธิบายการประกันอัคคีภัยทั่วไปได้ 
3.  อธิบายการประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยได้ 
4.  อธิบายการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ 
5.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินได้ 
6.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมได้ 
7.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญได้ 
8.  อธิบายความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ 
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เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
   
  
 การประกันอัคคีภัยเป็นประเภทหนึ่งของการประกันภัยทรัพย์สินที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยให้ความคุ้มครองใน
รูปแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” คือ ให้ความคุ้มครองเฉพาะตามภัยที่ระบุคุ้มครองเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้น ในที่นี้จะ
เรียกว่า “ภัยคุ้มครองพื้นฐาน” อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือ
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส าหรับภัยอ่ืนใดนอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะได้ระบุยกเว้นเอาไว้อย่างชัดแจ้ง  หรือมิได้ระบุ
เอาไว้เลยจะมิได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่จะได้มีการเลือกขยายภัยอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้เป็นการเสริมเพิ่มเติมด้วยการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมด้วย  
  ในอดีตมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอยู่เพียงแบบเดียว1 ใช้ส าหรับทั้งบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า อาคารส านักงาน 
โรงแรม โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีการแยกออกเป็นสองแบบให้เลือก คือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับธุรกิจร้านค้า อาคารส านักงาน โรงแรม โกดัง หรือโรงงาน ซึ่งยังคงให้ความคุ้มครองภัยพื้นฐานเช่นเดิม และ   
2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ ากว่าและได้มีการเพิ่มภัยพื้นฐานขึ้นมาอีกด้วย เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้มีผู้มาท าประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองเพิ่มมากข้ึน  
  อนึ่ง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้มีบ้านอยู่อาศัยมาท าประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีก าลังซื้อ
ค่อนข้างน้อยและยังมิอาจเข้าถึงการประกันภัยได้มากนัก ได้มีการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นความคุ้มครองรูปแบบส าเร็จรูป ลดความซับซ้อนของข้อก าหนด
และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้น้อยลง และมีเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้มุ่งหมายกลุ่มนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกันอคัคีภัยฉบับมาตรฐาน 
  ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยฉบับมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ทุกบริษัทประกันภัย สามารถน าเสนอต่อลูกค้าผู้มุ่งหวัง อันได้แก่  

1.1  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
1.2  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) 
1.3  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
1.4  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

 
 
 
 

1 นอกเหนือจากให้ความคุ้มครองแก่สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยซ่ึงสร้างเสร็จแล้ว ยังรวมถึงซ่ึงอยู่ในระหว่างก่อสร้างได้อีกด้วย ดังระบุไว้
ในภาคผนวกของ ระเบียบวิธีปฏิบัติของสมาคมประกันวินาศภัย ในการใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ปี 2552-2554 หน้า 206-207 
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2. กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐาน 
  ในเนื้อหาของบทนี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับมาตรฐานที่ส าคัญ 3 ฉบับเท่านั้น 
กล่าวคือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย และ 3) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะให้ความคุ้มครองแก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน สามารถจัดกลุ่มภัยคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ได้ดังนี้  

2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก  
2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป  
2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ  
2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
รายละเอียดมีดังนี้ 

  2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก ซึ่งใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกแบบ อันประกอบด้วย  
   1)  ไฟไหม้ คือ การท าปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็วของวัสดุที่ติดไฟ แล้วปลดปล่อยความร้อนกับ
เปลวเพลิงออกมา หากปราศจากเปลวเพลิงจะไม่ถือว่าได้เกิด “ไฟไหม้ (Fire)” ตามวัตถุประสงค์ของการประกันภัย 
ดังนั้น ภัยไฟไหม้อันจะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ข้อ คือ 1) จะต้องมีการลุกไหม้
จริงๆ ของสิ่งที่ไม่ควรจะติดไฟ และ 2) จะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้คาดหวัง 
   ศาลประเทศอังกฤษในคดี Austin v. Drewe, 4 Camp. 360, 171 Eng. Rep. 115 (1816) ได้วาง
แนวทาง และเรียกการเกิดไฟไหม้ดังองค์ประกอบข้างต้นว่า “ไฟที่ไม่เป็นมิตร (Hostile Fire)” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ไฟ
ที่เป็นมิตร (Friendly Fire)” ที่ถูกจุดขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้อยู่ภายในอาณาบริเวณที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
อยู่อาศัย หรือการประกอบธุรกิจ ฉะนั้น ไฟที่เป็นมิตรนี้จึงมิได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังองค์ประกอบพื้นฐานข้างต้น  
ในอันที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ไฟไหม้” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ประการใด 
  2)  ฟ้าผ่า เป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าทางธรรมชาติในบรรยากาศซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นมาได้ หากว่าส่งคลื่นไปยังพื้นดินใน 3 ลักษณะความเสียหายด้วยกันคือ การถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Direct Hit) การ
มิได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Near Miss) และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฟ้าผ่า (A Ground Surge) (Markham, 1995,  
p. 64) 
  3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  เนื่องจากทุกวันนี้ 
นอกเหนือจากการจุดไฟมาท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย มนุษย์ยังหันมาใช้แก๊สเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
แทนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดดังกล่าวจึงถือเป็นภัยพื้นฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถรับเสี่ยงภัยได้เช่นเดียวกับภัยไฟไหม้ 
  2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้นที่ใช้บังคับเพียงภัยระเบิด แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยแล้วใช้บังคับทุกภัย
ในกลุ่มนี้ อันประกอบด้วย 
  1)  ภัยการระเบิด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้จากสาเหตุการระเบิด  
ซึ่งรวมถึงการระเบิดที่สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแก๊สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิง หรือในห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ไฟเผาเชื้อเพลิง หรือจากการระเบิดในท่อแก๊ส หรือท่ออ่ืนๆ  
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เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
   
  
 การประกันอัคคีภัยเป็นประเภทหนึ่งของการประกันภัยทรัพย์สินที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยให้ความคุ้มครองใน
รูปแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” คือ ให้ความคุ้มครองเฉพาะตามภัยที่ระบุคุ้มครองเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้น ในที่นี้จะ
เรียกว่า “ภัยคุ้มครองพื้นฐาน” อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือ
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส าหรับภัยอ่ืนใดนอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะได้ระบุยกเว้นเอาไว้อย่างชัดแจ้ง  หรือมิได้ระบุ
เอาไว้เลยจะมิได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่จะได้มีการเลือกขยายภัยอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้เป็นการเสริมเพิ่มเติมด้วยการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมด้วย  
  ในอดีตมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอยู่เพียงแบบเดียว1 ใช้ส าหรับทั้งบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า อาคารส านักงาน 
โรงแรม โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีการแยกออกเป็นสองแบบให้เลือก คือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับธุรกิจร้านค้า อาคารส านักงาน โรงแรม โกดัง หรือโรงงาน ซึ่งยังคงให้ความคุ้มครองภัยพื้นฐานเช่นเดิม และ   
2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ ากว่าและได้มีการเพิ่มภัยพื้นฐานขึ้นมาอีกด้วย เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้มีผู้มาท าประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองเพิ่มมากข้ึน  
  อนึ่ง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้มีบ้านอยู่อาศัยมาท าประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีก าลังซื้อ
ค่อนข้างน้อยและยังมิอาจเข้าถึงการประกันภัยได้มากนัก ได้มีการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นความคุ้มครองรูปแบบส าเร็จรูป ลดความซับซ้อนของข้อก าหนด
และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้น้อยลง และมีเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้มุ่งหมายกลุ่มนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกันอคัคีภัยฉบับมาตรฐาน 
  ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยฉบับมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ทุกบริษัทประกันภัย สามารถน าเสนอต่อลูกค้าผู้มุ่งหวัง อันได้แก่  

1.1  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
1.2  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) 
1.3  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
1.4  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
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2. กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐาน 
  ในเนื้อหาของบทนี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับมาตรฐานที่ส าคัญ 3 ฉบับเท่านั้น 
กล่าวคือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย และ 3) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะให้ความคุ้มครองแก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน สามารถจัดกลุ่มภัยคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ได้ดังนี้  

2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก  
2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป  
2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ  
2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
รายละเอียดมีดังนี้ 

  2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก ซึ่งใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกแบบ อันประกอบด้วย  
   1)  ไฟไหม้ คือ การท าปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็วของวัสดุที่ติดไฟ แล้วปลดปล่อยความร้อนกับ
เปลวเพลิงออกมา หากปราศจากเปลวเพลิงจะไม่ถือว่าได้เกิด “ไฟไหม้ (Fire)” ตามวัตถุประสงค์ของการประกันภัย 
ดังนั้น ภัยไฟไหม้อันจะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ข้อ คือ 1) จะต้องมีการลุกไหม้
จริงๆ ของสิ่งที่ไม่ควรจะติดไฟ และ 2) จะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้คาดหวัง 
   ศาลประเทศอังกฤษในคดี Austin v. Drewe, 4 Camp. 360, 171 Eng. Rep. 115 (1816) ได้วาง
แนวทาง และเรียกการเกิดไฟไหม้ดังองค์ประกอบข้างต้นว่า “ไฟที่ไม่เป็นมิตร (Hostile Fire)” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ไฟ
ที่เป็นมิตร (Friendly Fire)” ที่ถูกจุดขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้อยู่ภายในอาณาบริเวณที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
อยู่อาศัย หรือการประกอบธุรกิจ ฉะนั้น ไฟที่เป็นมิตรนี้จึงมิได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังองค์ประกอบพื้นฐานข้างต้น  
ในอันที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ไฟไหม้” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ประการใด 
  2)  ฟ้าผ่า เป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าทางธรรมชาติในบรรยากาศซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นมาได้ หากว่าส่งคลื่นไปยังพื้นดินใน 3 ลักษณะความเสียหายด้วยกันคือ การถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Direct Hit) การ
มิได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Near Miss) และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฟ้าผ่า (A Ground Surge) (Markham, 1995,  
p. 64) 
  3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  เนื่องจากทุกวันนี้ 
นอกเหนือจากการจุดไฟมาท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย มนุษย์ยังหันมาใช้แก๊สเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
แทนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดดังกล่าวจึงถือเป็นภัยพื้นฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถรับเสี่ยงภัยได้เช่นเดียวกับภัยไฟไหม้ 
  2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้นที่ใช้บังคับเพียงภัยระเบิด แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยแล้วใช้บังคับทุกภัย
ในกลุ่มนี้ อันประกอบด้วย 
  1)  ภัยการระเบิด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้จากสาเหตุการระเบิด  
ซึ่งรวมถึงการระเบิดที่สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแก๊สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิง หรือในห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ไฟเผาเชื้อเพลิง หรือจากการระเบิดในท่อแก๊ส หรือท่ออ่ืนๆ  
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ที่ใช้เป็นท่อส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเชื้อเพลิง โดยไม่คุ้มครองถึงความเสียหายใดๆ ของตัวหม้อน้ า  (Boiler) เครื่องประหยัด
เชื้อเพลิง (Economiser) ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของหม้อน้ า รวมถึงถังบรรจุความดัน (Pressure Vessel) อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง  
  2)  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ส าหรับความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้
ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า จะได้รับความคุ้มครองเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมเฉพาะในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับที่อยู่อาศัย หากได้มีการระบุเอาประกันภัยถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างจ าพวกนี้ไว้ เพราะค านิยามว่า 
“ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายความรวมถึง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้วย ขณะที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะยกเว้นทรัพย์สินจ าพวกนี้ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
เอาไว้ เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองเสียก่อน  
  3)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย  
เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉี่ ยว ชน และ/หรือหล่นทับโดย
สินค้า หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นด้วย ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ
นั้นจะต้องมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัยเอง สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท า
ในทางการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย 
  4)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยาน ซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 
  5)  ภัยเนื่องจากน  า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า หรือ
ไอน้ า จากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เคร่ืองสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่ไหล
ผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง  
ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) 
  2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่
อาศัย รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
  1)  ภัยน  าท่วม ค านิยามว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น
ทางน้ าธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยรวมถึงน้ าท่วม 
อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่มด้วย  
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
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  2)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 
   (1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัด
หรือหอบมา พร้อมกับลมพายุ แล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
   (2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง  
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   (3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากเครื่องพรมน้ า หรือ  
ท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
   3)  ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น  า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความ
รวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  
  ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด 
อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 
   4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปใน
อาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ าจาก
เครื่องพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ 
ที่อยู่อาศัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้น โดยมี 
ผลบังคับในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง และได้รับความเสียหายเฉพาะจากกลุ่มภัยคุ้มครอง
พื้นฐานหลักในข้อที่ 1 ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวงเงินที่ก าหนดไว้ อันเป็นวงเงินเพิ่มเติมจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่มีอยู่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับดังกล่าว 
  อนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส าหรับภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะได้ระบุไว้เป็น
ข้อยกเว้นอย่างชัดแจ้งหรือมิได้ระบุอะไรเอาไว้เลยในกรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้ ล้วนแต่ถือว่าไม่มีผลคุ้มครองแต่อย่างใด 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเลือกซื้อภัยพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถกระท าได้ด้วยการตกลงกับผู้รับประกันภัย  
เว้นแต่ได้ก าหนดให้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานอยู่แล้ว อันจะประกอบด้วย 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลมพายุ 3) ภัยแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 
7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจาก
การลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตาม
ธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)  
13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย) และ 14) ภัยความ
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ที่ใช้เป็นท่อส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเชื้อเพลิง โดยไม่คุ้มครองถึงความเสียหายใดๆ ของตัวหม้อน้ า  (Boiler) เครื่องประหยัด
เชื้อเพลิง (Economiser) ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของหม้อน้ า รวมถึงถังบรรจุความดัน (Pressure Vessel) อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง  
  2)  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ส าหรับความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้
ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า จะได้รับความคุ้มครองเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมเฉพาะในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับที่อยู่อาศัย หากได้มีการระบุเอาประกันภัยถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างจ าพวกนี้ไว้ เพราะค านิยามว่า 
“ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายความรวมถึง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้วย ขณะที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะยกเว้นทรัพย์สินจ าพวกนี้ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
เอาไว้ เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองเสียก่อน  
  3)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย  
เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉี่ ยว ชน และ/หรือหล่นทับโดย
สินค้า หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นด้วย ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ
นั้นจะต้องมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัยเอง สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท า
ในทางการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย 
  4)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยาน ซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 
  5)  ภัยเนื่องจากน  า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า หรือ
ไอน้ า จากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เคร่ืองสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่ไหล
ผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง  
ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) 
  2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่
อาศัย รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
  1)  ภัยน  าท่วม ค านิยามว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น
ทางน้ าธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยรวมถึงน้ าท่วม 
อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่มด้วย  
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
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  2)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 
   (1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัด
หรือหอบมา พร้อมกับลมพายุ แล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
   (2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง  
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   (3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากเครื่องพรมน้ า หรือ  
ท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
   3)  ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น  า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความ
รวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  
  ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด 
อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 
   4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปใน
อาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ าจาก
เครื่องพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ 
ที่อยู่อาศัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้น โดยมี 
ผลบังคับในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง และได้รับความเสียหายเฉพาะจากกลุ่มภัยคุ้มครอง
พื้นฐานหลักในข้อที่ 1 ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวงเงินที่ก าหนดไว้ อันเป็นวงเงินเพิ่มเติมจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่มีอยู่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับดังกล่าว 
  อนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส าหรับภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะได้ระบุไว้เป็น
ข้อยกเว้นอย่างชัดแจ้งหรือมิได้ระบุอะไรเอาไว้เลยในกรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้ ล้วนแต่ถือว่าไม่มีผลคุ้มครองแต่อย่างใด 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเลือกซื้อภัยพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถกระท าได้ด้วยการตกลงกับผู้รับประกันภัย  
เว้นแต่ได้ก าหนดให้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานอยู่แล้ว อันจะประกอบด้วย 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลมพายุ 3) ภัยแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 
7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจาก
การลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตาม
ธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)  
13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย) และ 14) ภัยความ
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3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) โดยช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ก าหนดไว้  
  ส าหรับสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ละแบบจะได้กล่าวต่อไปในเร่ืองที่ 3.2–3.7 โดยจะอธิบาย
ตามหัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไข 
ที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
  (รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกฉบับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/download -TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
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เรื่องที่ 3.2  
การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
   
  
 การประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือที่เรียกเป็นทางการว่า “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย” ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้
ส าหรับสถานประกอบการที่ เป็นธุรกิจ ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ซึ่งมิใช่เป็นที่อยู่อาศัย แต่ถ้ามีการใช้สถานที่
ประกอบการเป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วย ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้ถือความเสี่ยงภัยที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ 
ตัวอย่างเช่น ตึกแถวใช้ทั้งเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัยด้วยในอาคารเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยและการค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยจะใช้ร้านค้าเป็นหลักเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกความเสี่ยงภัยจากกันได้อย่างชัดเจน  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายสืบเนื่อง” หมายถึง ความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง และนอกเหนือจาก
ความเสียหายทางวัตถุ อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ 
  1.4  “อัคคีภัย” หมายถึง ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊ส เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ว่า ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า  
ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ  
 
3. ความคุ้มครอง 
  เนื่องด้วยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับความ
เสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่ก าหนดไว้เท่านั้น ความ
คุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ  
4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
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เสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) โดยช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ก าหนดไว้  
  ส าหรับสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ละแบบจะได้กล่าวต่อไปในเร่ืองที่ 3.2–3.7 โดยจะอธิบาย
ตามหัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไข 
ที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
  (รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกฉบับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/download -TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-9 
 

เรื่องที่ 3.2  
การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
   
  
 การประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือที่เรียกเป็นทางการว่า “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย” ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้
ส าหรับสถานประกอบการที่ เป็นธุรกิจ ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ซึ่งมิใช่เป็นที่อยู่อาศัย แต่ถ้ามีการใช้สถานที่
ประกอบการเป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วย ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้ถือความเสี่ยงภัยที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ 
ตัวอย่างเช่น ตึกแถวใช้ทั้งเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัยด้วยในอาคารเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยและการค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยจะใช้ร้านค้าเป็นหลักเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกความเสี่ยงภัยจากกันได้อย่างชัดเจน  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายสืบเนื่อง” หมายถึง ความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง และนอกเหนือจาก
ความเสียหายทางวัตถุ อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ 
  1.4  “อัคคีภัย” หมายถึง ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊ส เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ว่า ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า  
ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ  
 
3. ความคุ้มครอง 
  เนื่องด้วยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับความ
เสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่ก าหนดไว้เท่านั้น ความ
คุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ  
4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
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3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวม
ฐานราก) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้  
  ค าว่า “อัคคีภัย” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายทั่วไปว่า “ภัยที่เกิดจากไฟ, 
ไฟไหม้” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนั้นได้ให้ค าจ ากัดความที่มีความหมายที่กว้างขึ้น 
โดยรวมภัยไว้ 3 ชนิด ดังนี้  
   1)  ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ความเสียหายแรงระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (นอกเหนือจากแรงระเบิดของแก๊สใช้
ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามปกติอยู่แล้ว) เนื่องจากจะไป
คุ้มครองอยู่ภายใต้ภัยการระเบิด หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้  

(2)  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ภัย
แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ  หรือ
การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ ภัยจากการลุกไหม้ 
หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ หรือภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 
แล้วแต่กรณี หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(4)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือ
การท าให้แห้ง เนื่องจากไม่ประสงค์จะให้ความคุ้มครอง และได้ระบุเอาไว้อยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  ฟ้าผ่า (ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผา่)  
   3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  แต่ไม่รวมถึงความ
เสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว 
  3.3  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัย ตามความประสงค์ ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลม
พายุ 3) ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัย
เนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 
9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการ
ระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา หรือลัทธินิยม) และ 13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)  
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   1) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   2) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  การจ่ายเป็นเงิน  
(2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
(3)  การสร้างให้ใหม่หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกิน
กว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่ อมแซมทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิม หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 
 
4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
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3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวม
ฐานราก) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้  
  ค าว่า “อัคคีภัย” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายทั่วไปว่า “ภัยที่เกิดจากไฟ, 
ไฟไหม้” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนั้นได้ให้ค าจ ากัดความที่มีความหมายที่กว้างขึ้น 
โดยรวมภัยไว้ 3 ชนิด ดังนี้  
   1)  ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ความเสียหายแรงระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (นอกเหนือจากแรงระเบิดของแก๊สใช้
ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามปกติอยู่แล้ว) เนื่องจากจะไป
คุ้มครองอยู่ภายใต้ภัยการระเบิด หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้  

(2)  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ภัย
แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ  หรือ
การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ ภัยจากการลุกไหม้ 
หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ หรือภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 
แล้วแต่กรณี หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(4)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือ
การท าให้แห้ง เนื่องจากไม่ประสงค์จะให้ความคุ้มครอง และได้ระบุเอาไว้อยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  ฟ้าผ่า (ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผา่)  
   3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  แต่ไม่รวมถึงความ
เสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว 
  3.3  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัย ตามความประสงค์ ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลม
พายุ 3) ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัย
เนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 
9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการ
ระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา หรือลัทธินิยม) และ 13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)  
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   1) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   2) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  การจ่ายเป็นเงิน  
(2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
(3)  การสร้างให้ใหม่หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกิน
กว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่ อมแซมทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิม หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 
 
4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
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3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง  
2)  ภัยที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์

ประกันภัยทางทะเลหรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง โดยที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะชดใช้ให้เพียงส่วนที่เกินกว่า
จ านวนเงิน ซึ่งจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเท่านั้น 

3)  ภัยที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน  
การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก เป็นต้น 

4)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 

  4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น  
1)  สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์  
2)  เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี 
3)  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ส าหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท  
4)  ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ 

หรือแม่พิมพ์ 
5)  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเก่ียวกับธุรกิจใดๆ 
6)  วัตถุระเบิด 
7)  ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็ก - 

ทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินก าลัง หรือได้รับ
กระแสไฟฟ้าเกินก าลังหรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณี
ดังกล่าว 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย 
อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยส าหรับ
ความเสียหายนั้นไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดย
ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นในแต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี้ 
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-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง  
2)  ภัยที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์

ประกันภัยทางทะเลหรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง โดยที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะชดใช้ให้เพียงส่วนที่เกินกว่า
จ านวนเงิน ซึ่งจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเท่านั้น 

3)  ภัยที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน  
การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก เป็นต้น 

4)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 

  4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น  
1)  สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์  
2)  เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี 
3)  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ส าหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท  
4)  ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ 

หรือแม่พิมพ์ 
5)  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเก่ียวกับธุรกิจใดๆ 
6)  วัตถุระเบิด 
7)  ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็ก - 

ทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินก าลัง หรือได้รับ
กระแสไฟฟ้าเกินก าลังหรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณี
ดังกล่าว 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย 
อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยส าหรับ
ความเสียหายนั้นไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดย
ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นในแต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี้ 
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
สูงขึ้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่
สูงขึ้นนั้น 
  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการ 
เข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันทีเมื่อ 
  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
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  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
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ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
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  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
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  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
สูงขึ้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่
สูงขึ้นนั้น 
  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการ 
เข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันทีเมื่อ 
  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกการแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเท่านั้น 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น การ

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า การ
ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.3  
การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
   
  
 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยถูกออกแบบส าหรับสถานที่เพื่อใช้ในการอยู่อาศัยอย่างเดียว
เท่านั้น โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้น าสถานที่นั้นไปใช้ประกอบการเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นด้วย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่
ได้รับความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่ละครั้ง และ 
ทุกคร้ัง  
  1.4  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.5  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1)  บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2)  ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
  1.6  “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย 
หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า 
ฯลฯ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกการแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเท่านั้น 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น การ

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า การ
ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.3  
การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
   
  
 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยถูกออกแบบส าหรับสถานที่เพื่อใช้ในการอยู่อาศัยอย่างเดียว
เท่านั้น โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้น าสถานที่นั้นไปใช้ประกอบการเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นด้วย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่
ได้รับความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่ละครั้ง และ 
ทุกคร้ัง  
  1.4  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.5  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1)  บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2)  ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
  1.6  “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ภายในบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย 
หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า 
ฯลฯ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว 4) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ 5) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 
และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่
ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย และมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยดังต่อไปนี้ อันประกอบด้วย  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป อันได้แก่ 

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้ที่เกิด

จากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) 
3)  ระเบิด  
4)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย 

เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉ่ียว ชน และ/หรือหล่นทับโดยสินค้า 
หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ แต่ทั้งนี้ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นจะต้องมิใช่เป็นของ 
ผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท าในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน
โดยผู้เอาประกันภัย 

5)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียงหรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยานซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 

6)  ภัยเนื่องจากน้้า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า 
หรือไอน้ าจากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่
ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายเดิมของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic 
Sprinkler System) 
   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้ว ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
    1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 

(1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร 
ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
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(2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง 
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

(3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากเครื่องพรมน้ า 
หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่
มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

2)  ภัยน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น
หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็นทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือ
เกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิดการท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วม อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคาร 
ที่มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

3) ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ  ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้า
ไปในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ า
จากเคร่ืองพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปเท่านั้น ให้มีการขยาย
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้ 
   1)  หากมีความเสียหายบางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรือ
อาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่  

(1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้ รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว 4) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ 5) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 
และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่
ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย และมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยดังต่อไปนี้ อันประกอบด้วย  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป อันได้แก่ 

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้ที่เกิด

จากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) 
3)  ระเบิด  
4)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย 

เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉ่ียว ชน และ/หรือหล่นทับโดยสินค้า 
หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ แต่ทั้งนี้ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นจะต้องมิใช่เป็นของ 
ผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท าในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน
โดยผู้เอาประกันภัย 

5)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียงหรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยานซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 

6)  ภัยเนื่องจากน้้า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า 
หรือไอน้ าจากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่
ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายเดิมของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic 
Sprinkler System) 
   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้ว ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
    1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 

(1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร 
ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
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(2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง 
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

(3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากเครื่องพรมน้ า 
หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่
มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

2)  ภัยน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น
หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็นทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือ
เกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิดการท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วม อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคาร 
ที่มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

3) ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ  ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้า
ไปในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ า
จากเคร่ืองพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปเท่านั้น ให้มีการขยาย
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้ 
   1)  หากมีความเสียหายบางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรือ
อาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่  

(1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้ รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   111 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

3-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

   2) หากมีความเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เป็นการ
สร้างขึ้นใหม่  
   (1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 
  3.4  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตามความประสงค์ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) การขยายจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ 2) ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย) 3) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) และ 4) ภัยการนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
  3.5  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.5.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  ความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม รวมทั้งจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และความเสียหาย
ส่วนแรก โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ (นับตั้งแต่
วันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย) โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   ในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือก  
วิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost 
Valuation) ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
ของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย โดยมิได้มีการน าเอาค่าเสื่อมราคามาค านวณด้วย ตัวอย่างเช่น 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทรัพย์สินนั้นที่เป็นของใหม่ ณ วันเวลา และสถานที่เอาประกันภัย คือ 
มูลค่าสร้างใหม่ ณ วันเวลานั้น ซึ่งค านวณมาจากพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร (กว้าง คูณ ยาว คูณจ านวนชั้น) และ  
คูณด้วยราคาค่าก่อสร้างใหม่ต่อตารางเมตร โดยที่วันเวลาที่เกิดความเสียหายก็อาศัยหลักการเดียวกัน เพียงแต่คนละ
ช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งหากช่วงเวลาต่างกันมากเป็นต้นปีกับปลายปี อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นมาได้ 
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2)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) 
หรือพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 7) เรียกว่า “มูลค่าเงินสดแท้จริง” ซึ่งเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
วิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่
เกิดความเสียหาย 

อย่างไรก็ดี หากผู้เอาประกันภัยมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง ให้ถือว่า การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนั้นแทน  
   (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากโปรแกรมตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็ บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/ 
insurance/903 และข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php)  
   3.5.2 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกินกว่า
จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเร่ืองแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 

ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
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   2) หากมีความเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เป็นการ
สร้างขึ้นใหม่  
   (1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 
  3.4  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตามความประสงค์ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) การขยายจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ 2) ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย) 3) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) และ 4) ภัยการนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
  3.5  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.5.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  ความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม รวมทั้งจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และความเสียหาย
ส่วนแรก โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ (นับตั้งแต่
วันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย) โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   ในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือก  
วิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost 
Valuation) ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
ของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย โดยมิได้มีการน าเอาค่าเสื่อมราคามาค านวณด้วย ตัวอย่างเช่น 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทรัพย์สินนั้นที่เป็นของใหม่ ณ วันเวลา และสถานที่เอาประกันภัย คือ 
มูลค่าสร้างใหม่ ณ วันเวลานั้น ซึ่งค านวณมาจากพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร (กว้าง คูณ ยาว คูณจ านวนชั้น) และ  
คูณด้วยราคาค่าก่อสร้างใหม่ต่อตารางเมตร โดยที่วันเวลาที่เกิดความเสียหายก็อาศัยหลักการเดียวกัน เพียงแต่คนละ
ช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งหากช่วงเวลาต่างกันมากเป็นต้นปีกับปลายปี อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นมาได้ 
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2)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) 
หรือพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 7) เรียกว่า “มูลค่าเงินสดแท้จริง” ซึ่งเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
วิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่
เกิดความเสียหาย 

อย่างไรก็ดี หากผู้เอาประกันภัยมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง ให้ถือว่า การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนั้นแทน  
   (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากโปรแกรมตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็ บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/ 
insurance/903 และข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php)  
   3.5.2 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกินกว่า
จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเร่ืองแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 

ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลหรือเสนอ  
ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับประกันภัย
จะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการพร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด 
 
4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  ภัยที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน  
การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อ
วินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น  

2)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
3)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 

  4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น  
1)  เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี 
2)  โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท  
3)  ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ 

หรือแม่พิมพ์ 
4)  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ 
5)  วัตถุระเบิด 
6)  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า หรือหลอด 

ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินก าลัง การใช้ความกดดันเกินก าหนด ไฟฟ้าลัดวงจร 
การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
ตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว 

7)  ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ 
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ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้ คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
   อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน 
  5.2  เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
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   1) ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้ผู้รับประกันภัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควร 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
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  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  ภัยที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน  
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5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 
 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย อันอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยทั่วไป ทรัพย์สินจะมีมูลค่าผันแปรทั้งสูงขึ้นและลด
น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภั ยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่ท าประกันภัย เพราะการที่ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ต่ ากว่านั้น 
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยจะตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นขึ้นใหม่ ณ วันที่
เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นจะถือเป็นการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม
เงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลแยกออกได้เป็นสองกรณี ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงนี้มาใช้บังคับ 

2) หากจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้ คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
   อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน 
  5.2  เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
ประกันภัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้ผู้รับประกันภัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควร 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยทั่วไป ทรัพย์สินจะมีมูลค่าผันแปรทั้งสูงขึ้นและลด
น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภั ยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่ท าประกันภัย เพราะการที่ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ต่ ากว่านั้น 
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยจะตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นขึ้นใหม่ ณ วันที่
เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นจะถือเป็นการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม
เงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลแยกออกได้เป็นสองกรณี ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงนี้มาใช้บังคับ 

2) หากจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้ คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
   อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน 
  5.2  เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
ประกันภัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้ผู้รับประกันภัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควร 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาที่ผู้รับประกันภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ 
ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

(1)  ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่
เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้ 

(2)  การประกันภัยอ่ืนๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
   2)  ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้ผู้รับประกันภัยซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม 
เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับ
การเรียกร้อง และต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้รับ
ประกันภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 
   3)  จะต้องด าเนินการและยินยอมให้ผู้รับประกันภัยหรือตัวแทนกระท าการใดๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัย แม้เพียงบางส่วน
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนโดยการค านวณตามส่วนเฉลี่ยของ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สามารถค านวณได้ ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามลักษณะของภัยที่สถานที่เอา
ประกันภัยได้ถูกใช้งานจริงในจ านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ในขณะที่เกิดความเสียหายนั้นกับมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ จ านวนเงิน  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภายใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 
  5.4  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น 
และปรากฏว่า ทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้ เอาประกันภัยเอง 
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และ
เป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.5  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 

1) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่เอาประกันภัยจากที่อยู่อาศัย เป็นการประกอบการประเภทอื่น โดย
ไม่มีการใช้อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่น ามาบังคับใช้ หากลักษณะการใช้ 
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สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ยังคงใช้
เพื่อการอยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

3) ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้มี
การพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
นั้นตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5)  สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายใน

สถานที่เอาประกันภัย เช่น ตัวบ้าน ห้องชุด เรือนครัว ก าแพง รั้ว ประตู เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เคร่ืองเสียง 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาที่ผู้รับประกันภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ 
ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

(1)  ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่
เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้ 

(2)  การประกันภัยอ่ืนๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
   2)  ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้ผู้รับประกันภัยซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม 
เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับ
การเรียกร้อง และต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้รับ
ประกันภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 
   3)  จะต้องด าเนินการและยินยอมให้ผู้รับประกันภัยหรือตัวแทนกระท าการใดๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัย แม้เพียงบางส่วน
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนโดยการค านวณตามส่วนเฉลี่ยของ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สามารถค านวณได้ ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามลักษณะของภัยที่สถานที่เอา
ประกันภัยได้ถูกใช้งานจริงในจ านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ในขณะที่เกิดความเสียหายนั้นกับมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ จ านวนเงิน  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภายใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 
  5.4  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น 
และปรากฏว่า ทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้ เอาประกันภัยเอง 
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และ
เป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.5  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 

1) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่เอาประกันภัยจากที่อยู่อาศัย เป็นการประกอบการประเภทอื่น โดย
ไม่มีการใช้อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่น ามาบังคับใช้ หากลักษณะการใช้ 
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สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ยังคงใช้
เพื่อการอยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

3) ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้มี
การพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
นั้นตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5)  สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายใน

สถานที่เอาประกันภัย เช่น ตัวบ้าน ห้องชุด เรือนครัว ก าแพง รั้ว ประตู เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เคร่ืองเสียง 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัยหรือความเสี่ยงภัยอ่ืนๆ เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การจัดส ารองเคร่ืองสูบน้ า การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) 
   
  
 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
เฉพาะส าหรับที่อยู่อาศัย และให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) อย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวม
ทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Limit)2 ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และความง่ายในการจัดท าประกันภัย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานที่เอาประกันภัย 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.4  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2) ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดาดังระบุชื่อไว้ซึ่ง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ฯลฯ 

 
 
2 First Loss Insurance การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 109) ให้

ความหมายว่า การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น 
ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้ ...   

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัยหรือความเสี่ยงภัยอ่ืนๆ เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การจัดส ารองเคร่ืองสูบน้ า การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) 
   
  
 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
เฉพาะส าหรับที่อยู่อาศัย และให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) อย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวม
ทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Limit)2 ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และความง่ายในการจัดท าประกันภัย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานที่เอาประกันภัย 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.4  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2) ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดาดังระบุชื่อไว้ซึ่ง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ฯลฯ 

 
 
2 First Loss Insurance การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 109) ให้

ความหมายว่า การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น 
ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้ ...   

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เฉพาะเพียงที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เท่านั้น อันได้แก่ บ้าน  
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง  
รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ตลอดจนห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัย ดังต่อไปนี้  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป เฉพาะเพียงบางภัยอัน ได้แก ่

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า  
3)  ระเบิด 

   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ า 

ในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
2)  ภัยจากน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น

ทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม 

3)  ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ-
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยลูกเห็บ  
ซึ่งท าความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยที่ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนังยังมิได้มีการติดตั้ง
เรียบร้อย  
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปที่ก าหนดไว้ข้างต้น
เท่านั้น ให้มีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นจ านวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้ว
ไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.4.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  จ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 
ถูกก าหนดเอาไว้แล้วคงที่ล่วงหน้า เป็นแบบความเสียหายส่วนแรก (First Loss Limit) โดยผันแปรไปตามลักษณะของ
สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนัง
ทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท 

2)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่
ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท 

3)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือคร่ึงตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็น
วัสดุอ่ืนๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
100,000 บาท 

4)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 
ทุกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างมีเบี้ยประกันภัยเท่ากันอยู่ที่ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร-

แสตมป์แล้ว)  
ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะเป็นดังนี้ 
(1)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ตามความเป็นจริง 

ณ วันที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งลักษณะสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็นจริง ท าให้จ านวน
เงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อไว้สูงขึ้น หรือต่ าลงกว่าลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้ ทั้งนี้ ความรับผิด
ของผู้รับประกันภัยจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรอง
การประกันภัยส าหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้เท่านั้น  

(2)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่  ภายหลังจาก 
หักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อน
แล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาคุ้มครองที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย 
   3.4.2  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เฉพาะเพียงที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เท่านั้น อันได้แก่ บ้าน  
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง  
รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ตลอดจนห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัย ดังต่อไปนี้  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป เฉพาะเพียงบางภัยอัน ได้แก ่

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า  
3)  ระเบิด 

   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ า 

ในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
2)  ภัยจากน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น

ทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม 

3)  ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ-
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยลูกเห็บ  
ซึ่งท าความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยที่ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนังยังมิได้มีการติดตั้ง
เรียบร้อย  
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปที่ก าหนดไว้ข้างต้น
เท่านั้น ให้มีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นจ านวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้ว
ไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.4.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  จ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 
ถูกก าหนดเอาไว้แล้วคงที่ล่วงหน้า เป็นแบบความเสียหายส่วนแรก (First Loss Limit) โดยผันแปรไปตามลักษณะของ
สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนัง
ทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท 

2)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่
ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท 

3)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือคร่ึงตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็น
วัสดุอ่ืนๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
100,000 บาท 

4)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 
ทุกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างมีเบี้ยประกันภัยเท่ากันอยู่ที่ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร-

แสตมป์แล้ว)  
ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะเป็นดังนี้ 
(1)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ตามความเป็นจริง 

ณ วันที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งลักษณะสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็นจริง ท าให้จ านวน
เงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อไว้สูงขึ้น หรือต่ าลงกว่าลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้ ทั้งนี้ ความรับผิด
ของผู้รับประกันภัยจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรอง
การประกันภัยส าหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้เท่านั้น  

(2)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่  ภายหลังจาก 
หักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อน
แล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาคุ้มครองที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย 
   3.4.2  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
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3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ
เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย  
   อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วน
ทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะท าการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายให้ใหม่หรือสร้างให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง โดยไม่หักค่า
เสื่อมราคา แต่ไม่ผูกพันที่จะสร้างให้ใหม่เกินกว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 
   ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้ 
เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ 
ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 
  ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
   หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบก าหนด
ช าระ 
   นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังได้ก าหนดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการ
ทดแทนทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกด้วย ดังต่อไปนี้ 
    1)  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแค่เพียงบางส่วน หรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง การจัดการทดแทน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เอาประกันภัยจะเป็นเพื่อการซ่อมแซม หรือเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายนั้น แล้วแต่กรณีโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้การได้อย่างปกติดังเดิม และ
จะต้องไม่ดีกว่า หรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 
    2)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้รับประกันภัย ในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน 
ซึ่งจะต้องเริ่ม และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหาย หากผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถที่จะด าเนินการดังกล่าว หรือไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแล้ว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหลักการจัดการทดแทนทรัพย์สิน จะเปลี่ยนเป็นหลักของมูลค่าที่แท้จริง 
    3)  ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณา
ค านวณค่าสินไหมทดแทน 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-29 
 

4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ได้แก่  
  1)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน การกระท า 
ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน หรือการจลาจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 
  2)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
  3)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัยอันอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยซ้ าซ้อน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนาม ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่าจ านวนความเสียหายที่แท้จริง 
และน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้เพิ่มให้จนครบ
จ านวนความเสียหายที่แท้จริงนั้น 
  5.2  การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้รับประกันภัยจะต้อง
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยแม้เพียงบางส่วน 
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 
   1) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มีการพังทลาย 
หรือเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ ในการ
เสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 
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3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ
เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย  
   อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วน
ทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะท าการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายให้ใหม่หรือสร้างให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง โดยไม่หักค่า
เสื่อมราคา แต่ไม่ผูกพันที่จะสร้างให้ใหม่เกินกว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 
   ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้ 
เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ 
ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 
  ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
   หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบก าหนด
ช าระ 
   นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังได้ก าหนดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการ
ทดแทนทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกด้วย ดังต่อไปนี้ 
    1)  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแค่เพียงบางส่วน หรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง การจัดการทดแทน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เอาประกันภัยจะเป็นเพื่อการซ่อมแซม หรือเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายนั้น แล้วแต่กรณีโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้การได้อย่างปกติดังเดิม และ
จะต้องไม่ดีกว่า หรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 
    2)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้รับประกันภัย ในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน 
ซึ่งจะต้องเริ่ม และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหาย หากผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถที่จะด าเนินการดังกล่าว หรือไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแล้ว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหลักการจัดการทดแทนทรัพย์สิน จะเปลี่ยนเป็นหลักของมูลค่าที่แท้จริง 
    3)  ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณา
ค านวณค่าสินไหมทดแทน 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-29 
 

4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ได้แก่  
  1)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน การกระท า 
ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน หรือการจลาจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 
  2)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
  3)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัยอันอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยซ้ าซ้อน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนาม ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่าจ านวนความเสียหายที่แท้จริง 
และน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้เพิ่มให้จนครบ
จ านวนความเสียหายที่แท้จริงนั้น 
  5.2  การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้รับประกันภัยจะต้อง
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยแม้เพียงบางส่วน 
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 
   1) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มีการพังทลาย 
หรือเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ ในการ
เสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 
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   2) สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย 
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และคงยังอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 
   อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–2) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป  
  5.5  การช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ถ้าผู้เอา
ประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประกันภัย ภายใน 60 วันนับแต่สัญญาเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดยท าเป็นหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประเภทของการประกันภัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งสามารถจัดแบ่งย่อยลงไปได้อย่างหลากหลาย แต่ในบทนี้
จะขอแบ่งย่อยออกเป็นห้าประเภท คือ  
  1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นทรัพย์สิน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับกระจก กรมธรรม์ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น  
  2.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีวัตถุที่
เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน แต่เนื่องจากที่มีลักษณะความเสี่ยงภัยที่พิเศษ และมีสัญญาประกันภัยต่อที่แยกต่างหาก
จากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับทรัพย์สินปกติทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ าและภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้า
ในห้องเย็น เป็นต้น 
  3.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ เกี่ยวกับบุคคล  ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่ เอา
ประกันภัยเป็นชีวิตร่างกาย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัย
สุขภาพ เป็นต้น  
  4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มี
วัตถุที่ เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย เช่น  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นต้น 
  5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยผู้เล่น
กอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง เป็นต้น  
  ส าหรับในเรื่องนี้จะกล่าวถึงเพียงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน ซึ่งในอดีตจะให้ความคุ้มครอง  
แก่วัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้เช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัย โดยเสมือนเป็นส่วนเสริม
เพิ่มเติมจากการประกันอัคคีภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และ
สามารถจัดท าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยควบคู่ขึ้นมา หรือจัดท าประกันภัยขึ้นมาเป็นการเฉพาะอย่างเดี ยวก็ได้ เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งให้ความคุ้มครองในแบบสรรพภัยที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
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   2) สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย 
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และคงยังอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 
   อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–2) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป  
  5.5  การช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ถ้าผู้เอา
ประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประกันภัย ภายใน 60 วันนับแต่สัญญาเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดยท าเป็นหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประเภทของการประกันภัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งสามารถจัดแบ่งย่อยลงไปได้อย่างหลากหลาย แต่ในบทนี้
จะขอแบ่งย่อยออกเป็นห้าประเภท คือ  
  1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นทรัพย์สิน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับกระจก กรมธรรม์ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น  
  2.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีวัตถุที่
เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน แต่เนื่องจากที่มีลักษณะความเสี่ยงภัยที่พิเศษ และมีสัญญาประกันภัยต่อที่แยกต่างหาก
จากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับทรัพย์สินปกติทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ าและภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้า
ในห้องเย็น เป็นต้น 
  3.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ เกี่ยวกับบุคคล  ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่ เอา
ประกันภัยเป็นชีวิตร่างกาย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัย
สุขภาพ เป็นต้น  
  4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มี
วัตถุที่ เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย เช่น  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นต้น 
  5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยผู้เล่น
กอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง เป็นต้น  
  ส าหรับในเรื่องนี้จะกล่าวถึงเพียงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน ซึ่งในอดีตจะให้ความคุ้มครอง  
แก่วัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้เช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัย โดยเสมือนเป็นส่วนเสริม
เพิ่มเติมจากการประกันอัคคีภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และ
สามารถจัดท าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยควบคู่ขึ้นมา หรือจัดท าประกันภัยขึ้นมาเป็นการเฉพาะอย่างเดี ยวก็ได้ เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งให้ความคุ้มครองในแบบสรรพภัยที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
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ทรัพย์สิน” อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จึงท าให้กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่
เก่ียวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นที่ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้รับความสนใจลดน้อยลงไป เพราะกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเองก็สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ ดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นได้อยู่ในระดับหนึ่งภายในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน แต่ก็ยังมิได้ถึงขนาดมาทดแทนได้
ทั้งหมด ฉะนั้น หากประสงค์ที่จะให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด กรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ  
ก็ยังคงมีความจ าเป็นอยู่เช่นเดิม  
  ในบทนี้ จะกล่าวถึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินเฉพาะบางประเภทที่ส าคัญ ได้แก่  
  1.  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
  2.  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
  3.  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน  
  กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทจะแยกอธิบายภายใต้ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอา
ประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ 
และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบทางเลือกใหม่ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแบบไม่ระบุภัย หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แบบสรรพภัย” เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นของผู้เอา
ประกันภัย นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยในรูปแบบระบุภัยอย่างเดิมซึ่งให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า แต่ยัง 
ไม่สามารถทดแทนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้ เนื่องด้วยแม้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะให้ความ
คุ้มครองกว้างกว่า แต่ก็มีข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ มากมายที่พึงจะต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะ
ข้อยกเว้นบางข้อจะมีข้อยกเว้นซ้อนขึ้นมาเพื่อท าให้สามารถกลับมามีความคุ้มครองได้บางส่วน ขณะที่กรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยจะท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า ทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน 
เป็นทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของตน 
  สาระส าคัญหลักของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
คุ้มครองลักษณะนี้จะนิยมใช้กับภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 2) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเน้นไปที่ข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยมากกว่าความคุ้มครอง 3) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ และ 4) ท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้มากกว่า
แทนที่จะไปจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2)  “ความเสียหาย” หมายถึง ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
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3)  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

4)  “ข้อรับรอง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อรับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย3 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
(ไม่รวมฐานราก) ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าใหม่ก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
   1.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้ เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  
ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ  
   1.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อ
ความเสียหายแต่ละครั้งหรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย รวมกันไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(2)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่คงเหลืออยู่ หลังจากถูกหัก

ทุกครั้ง ด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไป หรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ -
อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย  
    2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

(1)  ผู้รับประกันภัยอาจจะเลือกท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทนหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก็ได้  
 
 
 

1 ข้อรับรองอาจเป็นข้อตกลงที่จะกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือจะปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงโดย  
ไม่ปิดบังก็ได้ 
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ทรัพย์สิน” อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จึงท าให้กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่
เก่ียวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นที่ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้รับความสนใจลดน้อยลงไป เพราะกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเองก็สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ ดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นได้อยู่ในระดับหนึ่งภายในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน แต่ก็ยังมิได้ถึงขนาดมาทดแทนได้
ทั้งหมด ฉะนั้น หากประสงค์ที่จะให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด กรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ  
ก็ยังคงมีความจ าเป็นอยู่เช่นเดิม  
  ในบทนี้ จะกล่าวถึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินเฉพาะบางประเภทที่ส าคัญ ได้แก่  
  1.  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
  2.  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
  3.  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน  
  กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทจะแยกอธิบายภายใต้ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอา
ประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ 
และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบทางเลือกใหม่ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแบบไม่ระบุภัย หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แบบสรรพภัย” เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นของผู้เอา
ประกันภัย นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยในรูปแบบระบุภัยอย่างเดิมซึ่งให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า แต่ยัง 
ไม่สามารถทดแทนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้ เนื่องด้วยแม้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะให้ความ
คุ้มครองกว้างกว่า แต่ก็มีข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ มากมายที่พึงจะต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะ
ข้อยกเว้นบางข้อจะมีข้อยกเว้นซ้อนขึ้นมาเพื่อท าให้สามารถกลับมามีความคุ้มครองได้บางส่วน ขณะที่กรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยจะท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า ทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน 
เป็นทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของตน 
  สาระส าคัญหลักของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
คุ้มครองลักษณะนี้จะนิยมใช้กับภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 2) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเน้นไปที่ข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยมากกว่าความคุ้มครอง 3) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ และ 4) ท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้มากกว่า
แทนที่จะไปจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2)  “ความเสียหาย” หมายถึง ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
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3)  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

4)  “ข้อรับรอง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อรับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย3 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
(ไม่รวมฐานราก) ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าใหม่ก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
   1.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้ เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  
ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ  
   1.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อ
ความเสียหายแต่ละครั้งหรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย รวมกันไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(2)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่คงเหลืออยู่ หลังจากถูกหัก

ทุกครั้ง ด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไป หรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ -
อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย  
    2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

(1)  ผู้รับประกันภัยอาจจะเลือกท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทนหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก็ได้  
 
 
 

1 ข้อรับรองอาจเป็นข้อตกลงที่จะกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือจะปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงโดย  
ไม่ปิดบังก็ได้ 
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(2)  ถ้าผู้รับประกันภัยเลือกที่จะซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องจัดหาแบบแปลน รายละเอียดประกอบแผนผัง ขนาด จ านวน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับประกันภัย 
ร้องขอตามสมควรให้แก่ผู้รับประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่
จะต้องซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมที่ได้รับความเสียหายทุกประการ เพียงแต่ว่า
จัดไปตามสภาพการจะอ านวย โดยผู้รับประกันภัยจะกระท าการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายไม่เกินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน เพราะด้วยเหตุ
ของเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัย
ก็จะรับผิดชดใช้ไม่เกินจ านวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม  
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 

(3)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติ และผู้รับประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว 

(4)  หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะ 
เวลาข้างต้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล 
หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดด้วย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น ประกอบด้วย  
   1) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุหรือฝีมือแรงงาน การเสื่อมสภาพ
หรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ การหยุดชะงักของระบบ
การจ่ายน้ า ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพร่องของระบบก าจัดของเสียที่เข้าไปสู่หรือออกจากสถานที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่เป็นความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
    ตัวอย่างเช่น การเสื่อมสภาพก่อให้เกิดไฟไหม้ตามมา ในส่วนไฟไหม้ติดตามมาจะได้รับความ
คุ้มครอง ส าหรับการเสื่อมสภาพที่เป็นต้นเหตุจะมิได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ก าแพง รั้ว การกัดกร่อนหรือการ 
ผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบูดเน่า การขึ้นรา การหดตัว การระเหย
หรือการระเหิด การสูญเสียน้ าหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การปนเปื้อน การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบ
สสารหรือผิววัตถุ การท าปฏิกิริยาของแสง การกัดแทะของแมลงหรือสัตว์ การเป็นต าหนิ การขีดข่วนผิววัตถุ เว้นแต่
เป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว  
อันเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-35 
 

    ตัวอย่างเช่น กรณีการข้ึนราซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภัยน้ าท่วม เช่นนี้จะได้รับความคุ้มครอง เพราะ
เป็นสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยน้ าท่วม แต่ถ้าการข้ึนราเกิดขึ้นจากสภาพอากาศทั่วไป เช่นนี้จะตกอยู่ในข้อยกเว้น 
    3)  การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้น
ด้วยการใช้ก าลังอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร การกระท าอันมี
ลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการ
ขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจ านวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบ
จ านวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี การร้าว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อน
เกินขนาดของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง (Economisers) หรือถังเก็บความดัน หลอดหรือท่อ 
หรือการรั่วไหลของชิ้นส่วนปล่อยความดัน หรือระบายไอน้ าหรือความบกพร่องของรอยเชื่อมของหม้อก าเนิดไอน้ า  
การช ารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  การเอ่อล้น การปล่อย 
การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ า หรืออุปกรณ์ หรือท่อ ในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน 
เว้นแต่เป็นความเสียหายอ่ืนที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  หรือเป็น 
ผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจาก
สาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
   4)  การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ าล าคลอง  การยุบตัว การโก่งตัว หรือการ
เคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง 
   5)  ลม ฝน ลูกเห็บ น้ าค้างแข็ง หิมะ น้ าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือ
ประตูรั้ว 
   6)  การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลายโดยพลั้งเผลอ 
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระท าการแทนหรือในนามของผู้เอา
ประกันภัย การหยุดท างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่า
ลักษณะใดๆ ก็ตาม 
   7)  สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การ
กระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม สงครามกลางเมือง  การกบฎ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร 
การยึดอ านาจการปกครอง การช่วงชิงอ านาจ การแข็งข้อ หรือการก่อการก าเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   8)  การกระท าการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม 
หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือต้องการส่งผลให้รัฐบาลหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
   9)  การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าท างาน หรือการก่อความไม่สงบ
ของประชาชน รวมทั้งการกดดัน ต่อต้าน หรือควบคุมรัฐบาล หรือท าให้สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น ตระหนก
หวาดกลัว ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน 
   10)  การสูญเสียการครอบครองไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว เนื่องจากการริบทรัพย์ การโอน 
ทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การกักไว้ การท าลายทรัพย์ หรือเป็นผลใดๆ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2)  ถ้าผู้รับประกันภัยเลือกที่จะซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องจัดหาแบบแปลน รายละเอียดประกอบแผนผัง ขนาด จ านวน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับประกันภัย 
ร้องขอตามสมควรให้แก่ผู้รับประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่
จะต้องซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมที่ได้รับความเสียหายทุกประการ เพียงแต่ว่า
จัดไปตามสภาพการจะอ านวย โดยผู้รับประกันภัยจะกระท าการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายไม่เกินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน เพราะด้วยเหตุ
ของเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัย
ก็จะรับผิดชดใช้ไม่เกินจ านวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม  
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 

(3)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติ และผู้รับประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว 

(4)  หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะ 
เวลาข้างต้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล 
หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดด้วย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น ประกอบด้วย  
   1) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุหรือฝีมือแรงงาน การเสื่อมสภาพ
หรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ การหยุดชะงักของระบบ
การจ่ายน้ า ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพร่องของระบบก าจัดของเสียที่เข้าไปสู่หรือออกจากสถานที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่เป็นความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
    ตัวอย่างเช่น การเสื่อมสภาพก่อให้เกิดไฟไหม้ตามมา ในส่วนไฟไหม้ติดตามมาจะได้รับความ
คุ้มครอง ส าหรับการเสื่อมสภาพที่เป็นต้นเหตุจะมิได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ก าแพง รั้ว การกัดกร่อนหรือการ 
ผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบูดเน่า การขึ้นรา การหดตัว การระเหย
หรือการระเหิด การสูญเสียน้ าหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การปนเปื้อน การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบ
สสารหรือผิววัตถุ การท าปฏิกิริยาของแสง การกัดแทะของแมลงหรือสัตว์ การเป็นต าหนิ การขีดข่วนผิววัตถุ เว้นแต่
เป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว  
อันเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
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    ตัวอย่างเช่น กรณีการข้ึนราซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภัยน้ าท่วม เช่นนี้จะได้รับความคุ้มครอง เพราะ
เป็นสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยน้ าท่วม แต่ถ้าการข้ึนราเกิดขึ้นจากสภาพอากาศทั่วไป เช่นนี้จะตกอยู่ในข้อยกเว้น 
    3)  การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้น
ด้วยการใช้ก าลังอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร การกระท าอันมี
ลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการ
ขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจ านวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบ
จ านวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี การร้าว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อน
เกินขนาดของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง (Economisers) หรือถังเก็บความดัน หลอดหรือท่อ 
หรือการรั่วไหลของชิ้นส่วนปล่อยความดัน หรือระบายไอน้ าหรือความบกพร่องของรอยเชื่อมของหม้อก าเนิดไอน้ า  
การช ารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  การเอ่อล้น การปล่อย 
การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ า หรืออุปกรณ์ หรือท่อ ในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน 
เว้นแต่เป็นความเสียหายอ่ืนที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  หรือเป็น 
ผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจาก
สาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
   4)  การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ าล าคลอง  การยุบตัว การโก่งตัว หรือการ
เคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง 
   5)  ลม ฝน ลูกเห็บ น้ าค้างแข็ง หิมะ น้ าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือ
ประตูรั้ว 
   6)  การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลายโดยพลั้งเผลอ 
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระท าการแทนหรือในนามของผู้เอา
ประกันภัย การหยุดท างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่า
ลักษณะใดๆ ก็ตาม 
   7)  สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การ
กระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม สงครามกลางเมือง  การกบฎ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร 
การยึดอ านาจการปกครอง การช่วงชิงอ านาจ การแข็งข้อ หรือการก่อการก าเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   8)  การกระท าการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม 
หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือต้องการส่งผลให้รัฐบาลหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
   9)  การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดก้ันการเข้าท างาน หรือการก่อความไม่สงบ
ของประชาชน รวมทั้งการกดดัน ต่อต้าน หรือควบคุมรัฐบาล หรือท าให้สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น ตระหนก
หวาดกลัว ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน 
   10)  การสูญเสียการครอบครองไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว เนื่องจากการริบทรัพย์ การโอน 
ทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การกักไว้ การท าลายทรัพย์ หรือเป็นผลใดๆ 
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3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

มาจากค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิผู้เอา
ประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ 
   11)  การสูญเสียการครอบครองอาคารไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว จากการเข้าครอบครองที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ 
   12)  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปราบปราม 
หรือบรรเทาการกระท า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 7)–12) 
   13)  อาวุธนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี 
การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี 
   1.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น ประกอบด้วย 

1)  เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง 
ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้  

2)  กระจกที่ติดตั้งถาวร กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง  
เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอ่ืนที่เปราะหรือแตกง่าย 

3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data 
Processing Equipment) 

เมื่อได้ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ยังจ ากัดความคุ้มครองเพียงเฉพาะไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าท างาน การกระท าของบุคคลอื่นที่
เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระท าด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัย
แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ าหรืออุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น 

4)  ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารทาง
ธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจ าลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบ
ลายผ้า ฯลฯ) วัตถุระเบิด  

5)  ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่จัดหามาเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว เว้นแต่เป็น
ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

6)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว 

7)  ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนส าหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งทุกชนิด) 
หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ทรัพย์สินที่อยู ่ในระหว่าง 
การขนส่ง ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนย้ายภายในอาคาร หรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน 
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

มาจากค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิผู้เอา
ประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ 
   11)  การสูญเสียการครอบครองอาคารไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว จากการเข้าครอบครองที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ 
   12)  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปราบปราม 
หรือบรรเทาการกระท า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 7)–12) 
   13)  อาวุธนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี 
การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี 
   1.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น ประกอบด้วย 

1)  เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง 
ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้  

2)  กระจกที่ติดตั้งถาวร กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง  
เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอ่ืนที่เปราะหรือแตกง่าย 

3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data 
Processing Equipment) 

เมื่อได้ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ยังจ ากัดความคุ้มครองเพียงเฉพาะไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าท างาน การกระท าของบุคคลอื่นที่
เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระท าด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัย
แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ าหรืออุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น 

4)  ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารทาง
ธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจ าลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบ
ลายผ้า ฯลฯ) วัตถุระเบิด  

5)  ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่จัดหามาเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว เว้นแต่เป็น
ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

6)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว 

7)  ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนส าหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งทุกชนิด) 
หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ทรัพย์สินที่อยู ่ในระหว่าง 
การขนส่ง ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนย้ายภายในอาคาร หรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน 
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  1.5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไป
ทันที เมื่อ  

1)  มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิต หรือลักษณะการใช้สถานที่ หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้น มีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

2)  สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่
อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน 

3)  มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใด นอกจากสถานที่ที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัย โดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรม 
หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

ข้อ 1)–4) จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ก่อนเกิดความ
เสียหายขึ้น และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไปด้วยการออกใบสลักหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้เป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ทส.” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัย หรือกระทั่งความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า 
การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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2. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยเสริม
เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียวส าหรับที่อยู่
อาศัย ร้านค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “สถานที่ที่เอาประกันภัย” หมายถึง อาคารที่ท าการ หรืออาคารที่อยู่อาศัยดังระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร 
เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3)  “การลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
4)  “การชิงทรัพย์” หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพื่อ 
(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
(3)  ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

   5)  “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 4) โดยร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   2.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบด้วย 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สต็อกสินค้า สินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนซึ่ งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนตัว และของใช้ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย   
เป็นต้น 

2)  อาคารที่ท าการหรืออาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น 
โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกันก็ได้ ฉะนั้น 

ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   132 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  1.5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไป
ทันที เมื่อ  

1)  มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิต หรือลักษณะการใช้สถานที่ หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้น มีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

2)  สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่
อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน 

3)  มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใด นอกจากสถานที่ที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัย โดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรม 
หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

ข้อ 1)–4) จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ก่อนเกิดความ
เสียหายขึ้น และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไปด้วยการออกใบสลักหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้เป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ทส.” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัย หรือกระทั่งความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า 
การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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2. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยเสริม
เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียวส าหรับที่อยู่
อาศัย ร้านค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “สถานที่ที่เอาประกันภัย” หมายถึง อาคารที่ท าการ หรืออาคารที่อยู่อาศัยดังระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร 
เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3)  “การลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
4)  “การชิงทรัพย์” หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพื่อ 
(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
(3)  ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

   5)  “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 4) โดยร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   2.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบด้วย 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สต็อกสินค้า สินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนซึ่ งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนตัว และของใช้ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย   
เป็นต้น 

2)  อาคารที่ท าการหรืออาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น 
โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกันก็ได้ ฉะนั้น 

ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ท่ีก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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ประกันภัยจะต่ า หากยิ่งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูง และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเรื่องการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่า
มูลค่าเต็ม จึงควรแนบเอกสารแนบท้ายแบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ด้วย 
      ข.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ข้อ
แตกต่างที่ส าคัญจากทางเลือกแรกคือ เมื่อผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์แล้ว ก็จะต้องให้มีการระบุ
มูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ า หากยิ่ งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงเช่นเดียวกัน 
และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็ม จึงควรแนบเอกสารแนบท้ายแบบ จร . 
4.2 ก ากับเอาไว้ด้วย  
      อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ณ วันที่เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายสูงกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ผูเ้อาประกันภัยได้แจ้งตามที่ระบไุว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือว่า
ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองตามสัดส่วนที่แตกต่าง และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามอัตราส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 
     (3)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน ใช้ส าหรับทรัพย์สินที่
ไม่สามารถก าหนดมูลค่าแท้จริงด้วยวิธีการปกติ คู่สัญญาประกันภัยจึงจ าต้องตกลงกันเป็นกรณีพิเศษถึงการก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัย และหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย 
     ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินนั้น รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ 
(2)  จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ 
(3)  จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง (ไม่รวมก าไร) ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสีย

หรือความเสียหาย 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้  
   2.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  อัคคีภัย ภัยระเบิด เว้นแต่การใช้ระเบิดเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือการ
กระท า  

2)  การมีส่วนร่วมโดยบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยนั้น ตัวผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ท่ีก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ท่ีก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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ประกันภัยจะต่ า หากยิ่งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูง และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเรื่องการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่า
มูลค่าเต็ม จึงควรแนบเอกสารแนบท้ายแบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ด้วย 
      ข.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ข้อ
แตกต่างที่ส าคัญจากทางเลือกแรกคือ เมื่อผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์แล้ว ก็จะต้องให้มีการระบุ
มูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ า หากยิ่ งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงเช่นเดียวกัน 
และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็ม จึงควรแนบเอกสารแนบท้ายแบบ จร . 
4.2 ก ากับเอาไว้ด้วย  
      อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ณ วันที่เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายสูงกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ผูเ้อาประกันภัยได้แจ้งตามที่ระบไุว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือว่า
ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองตามสัดส่วนที่แตกต่าง และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามอัตราส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 
     (3)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน ใช้ส าหรับทรัพย์สินที่
ไม่สามารถก าหนดมูลค่าแท้จริงด้วยวิธีการปกติ คู่สัญญาประกันภัยจึงจ าต้องตกลงกันเป็นกรณีพิเศษถึงการก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัย และหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย 
     ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินนั้น รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ 
(2)  จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ 
(3)  จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง (ไม่รวมก าไร) ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสีย

หรือความเสียหาย 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้  
   2.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  อัคคีภัย ภัยระเบิด เว้นแต่การใช้ระเบิดเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือการ
กระท า  

2)  การมีส่วนร่วมโดยบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยนั้น ตัวผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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3)  ขณะที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีผู้อาศัยหรือผู้ดูแลเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน หรือพบขณะตรวจสอบ
บัญชีสินค้า  

4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

5)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฏหมาย  
6)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายของกระจก  
2)  เงินตรา เช็ค เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
3)  ต้นฉบับ หรือส าเนาเอกสาร สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

2.5.1  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้มีการเอาประกันภัยอ่ืน ซึ่งท าโดยหรือในนามของผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับ
ประกันภัยต่อจ านวนเงินซึ่งไดเ้อาประกันภัยทัง้สิ้นรวมทุกกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ตนเองได้รับประกันภัยไว้  

2.5.2  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าค่าเต็ม ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนแตกต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระ
ส่วนเฉลี่ยความสูญเสีย หรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณา
เป็นแต่ละรายการ  

ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  

ประเด็นของการเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมมีลักษณะต่าง
จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เนื่ องจากโอกาสความเสี่ยงภัยที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนั้น
จะมีสูงกว่า เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมอาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ทั้งหมด ขณะที่
โอกาสความเสี่ยงภัยข้างต้น ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมจะมีน้อยกว่า เช่น คนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
หรือปล้นทรัพย์ จะมีโอกาสน้อยกว่าในการที่จะน าเอาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปได้ทั้งหมด ถึงกระนั้นก็ตาม เงื่อนไข
การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ยังมีผลบังคับเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนๆ ดังกล่าว
มาแล้วอยู่ดี ฉะนั้น การเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงจ าต้องตรวจสอบ และเจรจา  
ตกลงเงื่อนไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกันไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่ อเกิดความ
เสียหาย ดังกรณีต่อไปนี้ 
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

           =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =  100,000   บาท  
  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =           0  บาท  
 

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

           =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =  100,000   บาท  
  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =           0  บาท  
 

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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3)  ขณะที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีผู้อาศัยหรือผู้ดูแลเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน หรือพบขณะตรวจสอบ
บัญชีสินค้า  

4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

5)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฏหมาย  
6)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายของกระจก  
2)  เงินตรา เช็ค เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
3)  ต้นฉบับ หรือส าเนาเอกสาร สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

2.5.1  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้มีการเอาประกันภัยอ่ืน ซึ่งท าโดยหรือในนามของผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับ
ประกันภัยต่อจ านวนเงินซึ่งไดเ้อาประกันภัยทัง้สิ้นรวมทุกกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ตนเองได้รับประกันภัยไว้  

2.5.2  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าค่าเต็ม ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนแตกต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระ
ส่วนเฉลี่ยความสูญเสีย หรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณา
เป็นแต่ละรายการ  

ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  

ประเด็นของการเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมมีลักษณะต่าง
จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เนื่ องจากโอกาสความเสี่ยงภัยที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนั้น
จะมีสูงกว่า เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมอาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ทั้งหมด ขณะที่
โอกาสความเสี่ยงภัยข้างต้น ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมจะมีน้อยกว่า เช่น คนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
หรือปล้นทรัพย์ จะมีโอกาสน้อยกว่าในการที่จะน าเอาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปได้ทั้งหมด ถึงกระนั้นก็ตาม เงื่อนไข
การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ยังมีผลบังคับเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนๆ ดังกล่าว
มาแล้วอยู่ดี ฉะนั้น การเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงจ าต้องตรวจสอบ และเจรจา  
ตกลงเงื่อนไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกันไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่ อเกิดความ
เสียหาย ดังกรณีต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

           =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =  100,000   บาท  
  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =           0  บาท  
 

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

           =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =  100,000   บาท  
  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =           0  บาท  
 

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

           =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =  100,000   บาท  
  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =           0  บาท  
 

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-45 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-44     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-45 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,000,000

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง
อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 

8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเอาประกันภัย เช่น มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับ
ความสูญเสีย หรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน ทั้งแบบระบุภัย และแบบสรรพภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรือ
อุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

3.1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3.1.2 “เงิน” หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการ

จ่ายเงิน ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย 

3.1.3  “เวลาท างาน” หมายถึง เวลาที่สถานที่เอาประกันภัยได้เปิดด าเนินธุรกิจ และในระหว่างเวลา
ดังกล่าวนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแลเงิน ได้อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.4  “สถานที่เอาประกันภัย” หมายถึง บริเวณภายในอาคารที่ท าการของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของผู้เอาประกันภัย ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.1.5  “พนักงานรับส่งเงิน” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้
เอาประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินใน
ขณะที่เงินนั้นอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.6  “ผู้รักษาทรัพย์” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินในขณะท่ี
เงินอยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของ หรือภารโรง 

3.1.7  “ผู้คุ้มครอง” หมายถึง บุรุษอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ซึ่งร่วมเดินทางไปกับ
พนักงานรับส่งเงิน โดยค าสั่งของผู้เอาประกันภัย เพื่อคุ้มครองและปกป้องการขนส่งเงิน แต่ไม่นับรวมถึงพนักงานขับรถ 

3.1.8  “การชิงทรัพย์” หมายถึง  
1)  การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ 

(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง
อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 

8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเอาประกันภัย เช่น มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับ
ความสูญเสีย หรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน ทั้งแบบระบุภัย และแบบสรรพภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรือ
อุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

3.1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3.1.2 “เงิน” หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการ

จ่ายเงิน ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย 

3.1.3  “เวลาท างาน” หมายถึง เวลาที่สถานที่เอาประกันภัยได้เปิดด าเนินธุรกิจ และในระหว่างเวลา
ดังกล่าวนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแลเงิน ได้อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.4  “สถานที่เอาประกันภัย” หมายถึง บริเวณภายในอาคารที่ท าการของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของผู้เอาประกันภัย ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.1.5  “พนักงานรับส่งเงิน” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้
เอาประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินใน
ขณะที่เงินนั้นอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.6  “ผู้รักษาทรัพย์” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินในขณะที่
เงินอยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของ หรือภารโรง 

3.1.7  “ผู้คุ้มครอง” หมายถึง บุรุษอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ซึ่งร่วมเดินทางไปกับ
พนักงานรับส่งเงิน โดยค าสั่งของผู้เอาประกันภัย เพื่อคุ้มครองและปกป้องการขนส่งเงิน แต่ไม่นับรวมถึงพนักงานขับรถ 

3.1.8  “การชิงทรัพย์” หมายถึง  
1)  การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ 

(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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(3)  ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

2)  การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังท าลายกระจกหน้าร้าน เพื่อพรากทรัพย์นั้นไป 
3)  การลักทรัพย์ไปจากตัวพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์ซึ่งถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกาย 

หรือถูกท าให้สิ้นสติ 
3.1.9 “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การกระท าการชิงทรัพย์ตามข้อ 3.1.8 โดยร่วมกันกระท าตั้งแต่ 3 

คนขึ้นไป 
3.1.10  “การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย” หมายถึง การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังอย่าง

รุนแรง และปรากฏร่องรอยต่อผนังด้านนอกของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว ตามระบบของ 
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคมี หรือการ
โจรกรรมตู้นิรภัยไปทั้งตู้จากสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.11  “ความสูญเสีย” ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายด้วย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของเงิน 
ผู้รับฝากเงิน ผู้ครอบครองเงิน ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในที่นี้ คือ “เงิน” อันหมายถึง ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ที่สามารถ
ใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอื่นที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน 
ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ก าหนดเอาประกันภัยไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงคุ้มครองให้เลือกซื้อข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ 
ดังนี้ 

1)  ส้าหรับเงินค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือน ในเวลาท างาน ระหว่างขนส่งเงินนั้น เพื่อน าจ่ายให้แก่
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทัง่จ่ายออกไป โดยมีเงื่อนไขบังคับว่านอกเวลา
ท างานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของ  
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

2)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในสถานที่เอาประกันภัย ในเวลาท างาน ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอา
ประกันภัย หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินนั้น ภายในสถานที่
เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของหรือภารโรง 

3)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย นอกเวลาท างาน ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือ
ห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อย ตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

4)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 
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(3)  ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

2)  การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังท าลายกระจกหน้าร้าน เพื่อพรากทรัพย์นั้นไป 
3)  การลักทรัพย์ไปจากตัวพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์ซึ่งถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกาย 

หรือถูกท าให้สิ้นสติ 
3.1.9 “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การกระท าการชิงทรัพย์ตามข้อ 3.1.8 โดยร่วมกันกระท าตั้งแต่ 3 

คนขึ้นไป 
3.1.10  “การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย” หมายถึง การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังอย่าง

รุนแรง และปรากฏร่องรอยต่อผนังด้านนอกของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว ตามระบบของ 
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคมี หรือการ
โจรกรรมตู้นิรภัยไปทั้งตู้จากสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.11  “ความสูญเสีย” ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายด้วย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของเงิน 
ผู้รับฝากเงิน ผู้ครอบครองเงิน ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในที่นี้ คือ “เงิน” อันหมายถึง ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ที่สามารถ
ใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอื่นที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน 
ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ก าหนดเอาประกันภัยไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงคุ้มครองให้เลือกซื้อข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ 
ดังนี้ 

1)  ส้าหรับเงินค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือน ในเวลาท างาน ระหว่างขนส่งเงินนั้น เพื่อน าจ่ายให้แก่
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทัง่จ่ายออกไป โดยมีเงื่อนไขบังคับว่านอกเวลา
ท างานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของ  
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

2)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในสถานที่เอาประกันภัย ในเวลาท างาน ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอา
ประกันภัย หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินนั้น ภายในสถานที่
เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของหรือภารโรง 

3)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย นอกเวลาท างาน ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือ
ห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อย ตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

4)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนั้น เป็นความรับผิด
รวมของผู้รับประกันภัยที่มีต่อความเสียหายในทรัพย์สินนั้นของผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลจากภัยที่ระบุคุ้มครองอยู่  
ในข้อตกลงคุ้มครอง ไม่ว่าจะกระท าโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ให้ถือว่าเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวกัน  ผู้รับ
ประกันภัยอาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด หรือโดยการซ่อมแซมให้ หรือจัดหาทรัพย์สินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันมา
ทดแทนให้ หากผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนตามความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยแล้ว ทรัพย์สินที่
เสียหายนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับประกันภัย 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้  
   3.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น  

1)  การฉ้อโกงหรือยักยอกกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้แบบความคุ้มครอง ปง. 3  

2)  การปลอมแปลงเอกสาร การทอนงินผิด การผิดพลาดหรือละเลยในการท าบัญชีหรือการ
ค านวณ  

3)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

4)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

3.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข เป็นต้น  
ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงินหรือ

ผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
กรณีผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยคุ้มครองเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/ค่าจ้างเอาไว้ ส าหรับเงิน ขณะที่

ท าการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ในจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 100,000 
บาทต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส าหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

กรณีที่ 1 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 2 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.11 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ หากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เกิดมีคนร้ายชิงทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไปจากพนักงานรับส่งเงิน ขณะที่ท าการขนส่งอยู่
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.12 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าพนักงานรับส่งเงินนั้น
เป็นผู้กระท าผิดลักทรัพย์ถุงเงินดังกล่าวไปเสียเอง  
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนั้น เป็นความรับผิด
รวมของผู้รับประกันภัยที่มีต่อความเสียหายในทรัพย์สินนั้นของผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลจากภัยที่ระบุคุ้มครองอยู่  
ในข้อตกลงคุ้มครอง ไม่ว่าจะกระท าโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ให้ถือว่าเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวกัน  ผู้รับ
ประกันภัยอาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด หรือโดยการซ่อมแซมให้ หรือจัดหาทรัพย์สินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันมา
ทดแทนให้ หากผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนตามความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยแล้ว ทรัพย์สินที่
เสียหายนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับประกันภัย 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้  
   3.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น  

1)  การฉ้อโกงหรือยักยอกกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้แบบความคุ้มครอง ปง. 3  

2)  การปลอมแปลงเอกสาร การทอนงินผิด การผิดพลาดหรือละเลยในการท าบัญชีหรือการ
ค านวณ  

3)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

4)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

3.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข เป็นต้น  
ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงินหรือ

ผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
กรณีผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยคุ้มครองเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/ค่าจ้างเอาไว้ ส าหรับเงิน ขณะที่

ท าการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน ภายนอกสถานท่ีเอาประกันภัย ในจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 100,000 
บาทต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส าหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

กรณีที่ 1 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 2 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.11 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ หากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เกิดมีคนร้ายชิงทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไปจากพนักงานรับส่งเงิน ขณะที่ท าการขนส่งอยู่
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.12 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าพนักงานรับส่งเงินนั้น
เป็นผู้กระท าผิดลักทรัพย์ถุงเงินดังกล่าวไปเสียเอง  
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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ตัวอย่างที่ 3.11  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกคนร้ายชิงทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =    150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =      50,000  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.12  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  
เพื่อมิให้เกิดความคุ้มครองซ้ าซ้อนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์

ประกันภัยส าหรับเงินจึงได้ก าหนดข้อยกเว้นในเรื่องสาเหตุการฉ้อโกง หรือยักยอกที่ได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัย 
หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยเอาไว้ 

กรณีที่ 2 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย โดยได้ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษา
ทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นด้วย  
ถ้าปรากฏว่า วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไป 
ขณะที่ท าการขนส่งอยู่ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.13 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดไว้ หากผู้เอาประกันภัยสามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน  นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการดังกล่าว 
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.14 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่อาจค้นพบได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว  

 
ตัวอย่างที่ 3.13  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =       50,000  บาท  
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ตัวอย่างที่ 3.14  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  

  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

3.5.1  การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัยประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความ
รับผิดที่ระบุไว้ 

3.5.2  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ปง.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/law search.php  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของเงิน และทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินอ่ืนใด หลักทรัพย์ ตู้นิรภัย 

หรือห้องนิรภัย เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร การจัดเก็บ

กุญแจตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ทั้งในและนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง

อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 
8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดแต่ไม่เกินมูลค่าที่แท้จริง มูลค่าที่ตกลงกัน  

หรือมูลราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น หรือยอดประมาณการขนส่งเงินต่อครั้ง ต่อเดือน หรือต่อปีเอาประกันภัย เช่น 
มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก (First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 3.11  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกคนร้ายชิงทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =    150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =      50,000  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.12  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  
เพื่อมิให้เกิดความคุ้มครองซ้ าซ้อนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์

ประกันภัยส าหรับเงินจึงได้ก าหนดข้อยกเว้นในเรื่องสาเหตุการฉ้อโกง หรือยักยอกที่ได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัย 
หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยเอาไว้ 

กรณีที่ 2 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย โดยได้ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษา
ทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นด้วย  
ถ้าปรากฏว่า วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไป 
ขณะที่ท าการขนส่งอยู่ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.13 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดไว้ หากผู้เอาประกันภัยสามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน  นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการดังกล่าว 
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.14 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่อาจค้นพบได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว  

 
ตัวอย่างที่ 3.13  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =       50,000  บาท  
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ตัวอย่างที่ 3.14  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  

  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

3.5.1  การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัยประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความ
รับผิดที่ระบุไว้ 

3.5.2  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ปง.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/law search.php  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของเงิน และทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินอ่ืนใด หลักทรัพย์ ตู้นิรภัย 

หรือห้องนิรภัย เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร การจัดเก็บ

กุญแจตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ทั้งในและนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง

อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 
8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดแต่ไม่เกินมูลค่าที่แท้จริง มูลค่าที่ตกลงกัน  

หรือมูลราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น หรือยอดประมาณการขนส่งเงินต่อครั้ง ต่อเดือน หรือต่อปีเอาประกันภัย เช่น 
มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก (First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.6  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ได้ถูกแยกออกมา
เป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท า
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อ ส าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
ทั่วไปอีกด้วย การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนี้จะประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายชนิด 
ทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ า
และภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้าในห้องเย็น เป็นต้น  

แต่ในที่นี้ จะกล่าวถึงกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ส าคัญเพียง 3 ชนิด ได้แก่  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองจักร  
3)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยจะสรุปสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละชนิดภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่
ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance Policy) เป็นการรวมเอาความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (Construction All Risks Insurance 
Policy หรือ CAR) และกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับการติดตั้ง (Erection All Risks Insurance 
Policy หรือ EAR) ดั้งเดิมเข้ามาไว้ด้วยกันในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ทั้งจัดเป็นประเภทการประกันภัยทรัพย์สิน
ชนิดเดียวที่ถูกออกแบบเฉพาะส าหรับงานการก่อสร้าง (รวมถึงการตกแต่ง การต่อเติม) และการติดตั้งเครื่องจักรกับ
อุปกรณ์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย โดยสามารถมีการขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก อันเกิดจากตัวงานเหล่านั้นที่เอาประกันภัยไว้ด้วย 
  ถึงแม้ผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการอาจจะได้มีการจัดจ้างแยกส่วนระหว่างงานก่อสร้างกับงานติดตั้ง คนกลาง
ประกันภัยก็ควรแนะน าให้จัดท าประกันภัยรวมทั้งโครงการในคราวเดียวกัน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาฉบับเดียวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่จะแยกส่วนงานกันคนละฉบับในแต่ละคราว 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
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  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วยผู้เอาประกันภัยหลายราย 
กล่าวคือ คู่สัญญาว่าจ้างงานโครงการก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องจักรกับอุปกรณ์ อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้รับเหมา” หรือ “ผู้รับเหมาหลัก” อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายโดยตรงตามสัญญาว่าจ้าง ตลอดจนรวมถึงผู้รับเหมาช่วง ในฐานะตัวแทนของผู้รับเหมาด้วย 
ทั้งหมดนี้จะถูกระบุรวมกันเป็นผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวโดยตรง  ตามระบบออกแบบ-ประมูล-
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) หรือรูปแบบทั่วไป ภายหลังที่ได้มีการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว 
  ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งอาจใช้วิธีการด าเนินงานส าหรับโครงการก่อสร้าง (Construction 
Project Delivery System) เป็นต้นว่า วิธีออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท า
สัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งส่วนการออกแบบและการก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล หรือวิธีบริหารการก่อสร้าง 
(Construction Management) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท าสัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งในการบริหารและ
จัดการโครงการตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล ควรพิจารณาระบุ
สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เก่ียวข้องให้เข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมเพิ่มเติมด้วย 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ระยะเวลาเอาประกันภัย 2) วัตถุที่เอาประกันภัย 
3) ภัยคุ้มครอง และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ระยะเวลาเอาประกันภัย ปกติจะเป็นระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้างซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือ
มากกว่าสิบสองเดือนก็ได้ โดยแบ่งย่อยออกได้เป็น 

1)  ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือระยะเวลาการติดตั้ง (Construction or Erection Period) นับตั้งแต่
เวลาที่ได้ขนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยลง ณ สถานที่เอาประกันภัยเป็นวันแรก โดยไม่ค านึงว่าจะได้มีการระบุวันเวลา
เร่ิมต้นของระยะเวลาเอาประกันภัยเอาไว้เป็นวันอ่ืนใดในกรมธรรม์ประกันภัย และจะสิ้นสุด ณ วันเวลาที่ได้ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันเวลาที่ได้ส่งมอบ เมื่องานก่อสร้างหรืองานติดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือวันเวลา 
ที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าไปครอบครองแล้ว หากครอบครองเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือก็จะยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง ทั้งนี้ 
แล้วแต่วันเวลาใดเกิดข้ึนก่อนกัน 

2)  ระยะเวลาการทดสอบเครื่องจักรใหม่ (Testing Period) ซึ่งมิได้น ามาใช้บังคับกับเคร่ืองจักรเก่า
ด้วย โดยจะนับตั้งแต่วันเวลาเร่ิมทดสอบวันแรก ภายหลังจากติดตั้งเครื่องจักรใหม่นั้นเสร็จสิ้นแล้ว และนับต่อเนื่องไป
สิ้นสุดในวันเวลาที่ได้ทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากมีเครื่องจักรใหม่หลายตัวติดตั้งเสร็จสิ้นไม่พร้อมกัน ให้มีผลใช้บังคับ
แยกกันเฉพาะกับเคร่ืองจักรที่ทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้กับเครื่องจักรตัวใดที่ยังไม่ได้ทดสอบ  

3)  ระยะเวลาการบ้ารุงรักษา (Maintenance Period) นับตั้งแต่วันเวลาเมื่อระยะเวลาการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้ง (รวมถึงระยะเวลาทดสอบเครื่องจักรใหม่ด้วย) ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือสิ้นสุดนับตั้งแต่วันเวลา  
ดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และนับต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลาการบ ารุงรักษาที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้ว  
   1.3.2  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งตนมีส่วนได้เสีย
อยู่ตามความประสงค์ ได้แก่  
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เรื่องที่ 3.6  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ได้ถูกแยกออกมา
เป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท า
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อ ส าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
ทั่วไปอีกด้วย การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนี้จะประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายชนิด 
ทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ า
และภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้าในห้องเย็น เป็นต้น  

แต่ในที่นี้ จะกล่าวถึงกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ส าคัญเพียง 3 ชนิด ได้แก่  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองจักร  
3)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยจะสรุปสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละชนิดภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่
ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance Policy) เป็นการรวมเอาความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (Construction All Risks Insurance 
Policy หรือ CAR) และกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับการติดตั้ง (Erection All Risks Insurance 
Policy หรือ EAR) ดั้งเดิมเข้ามาไว้ด้วยกันในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ทั้งจัดเป็นประเภทการประกันภัยทรัพย์สิน
ชนิดเดียวที่ถูกออกแบบเฉพาะส าหรับงานการก่อสร้าง (รวมถึงการตกแต่ง การต่อเติม) และการติดตั้งเครื่องจักรกับ
อุปกรณ์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย โดยสามารถมีการขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก อันเกิดจากตัวงานเหล่านั้นที่เอาประกันภัยไว้ด้วย 
  ถึงแม้ผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการอาจจะได้มีการจัดจ้างแยกส่วนระหว่างงานก่อสร้างกับงานติดตั้ง คนกลาง
ประกันภัยก็ควรแนะน าให้จัดท าประกันภัยรวมทั้งโครงการในคราวเดียวกัน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาฉบับเดียวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่จะแยกส่วนงานกันคนละฉบับในแต่ละคราว 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
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  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วยผู้เอาประกันภัยหลายราย 
กล่าวคือ คู่สัญญาว่าจ้างงานโครงการก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องจักรกับอุปกรณ์ อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้รับเหมา” หรือ “ผู้รับเหมาหลัก” อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายโดยตรงตามสัญญาว่าจ้าง ตลอดจนรวมถึงผู้รับเหมาช่วง ในฐานะตัวแทนของผู้รับเหมาด้วย 
ทั้งหมดนี้จะถูกระบุรวมกันเป็นผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวโดยตรง  ตามระบบออกแบบ-ประมูล-
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) หรือรูปแบบทั่วไป ภายหลังที่ได้มีการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว 
  ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งอาจใช้วิธีการด าเนินงานส าหรับโครงการก่อสร้าง (Construction 
Project Delivery System) เป็นต้นว่า วิธีออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท า
สัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งส่วนการออกแบบและการก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล หรือวิธีบริหารการก่อสร้าง 
(Construction Management) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท าสัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งในการบริหารและ
จัดการโครงการตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล ควรพิจารณาระบุ
สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เก่ียวข้องให้เข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมเพิ่มเติมด้วย 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ระยะเวลาเอาประกันภัย 2) วัตถุที่เอาประกันภัย 
3) ภัยคุ้มครอง และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ระยะเวลาเอาประกันภัย ปกติจะเป็นระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้างซ่ึงอาจจะน้อยกว่าหรือ
มากกว่าสิบสองเดือนก็ได้ โดยแบ่งย่อยออกได้เป็น 

1)  ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือระยะเวลาการติดตั้ง (Construction or Erection Period) นับตั้งแต่
เวลาที่ได้ขนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยลง ณ สถานที่เอาประกันภัยเป็นวันแรก โดยไม่ค านึงว่าจะได้มีการระบุวันเวลา
เร่ิมต้นของระยะเวลาเอาประกันภัยเอาไว้เป็นวันอ่ืนใดในกรมธรรม์ประกันภัย และจะสิ้นสุด ณ วันเวลาที่ได้ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันเวลาที่ได้ส่งมอบ เมื่องานก่อสร้างหรืองานติดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือวันเวลา 
ที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าไปครอบครองแล้ว หากครอบครองเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือก็จะยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง ทั้งนี้ 
แล้วแต่วันเวลาใดเกิดข้ึนก่อนกัน 

2)  ระยะเวลาการทดสอบเครื่องจักรใหม่ (Testing Period) ซึ่งมิได้น ามาใช้บังคับกับเคร่ืองจักรเก่า
ด้วย โดยจะนับตั้งแต่วันเวลาเร่ิมทดสอบวันแรก ภายหลังจากติดตั้งเครื่องจักรใหม่นั้นเสร็จสิ้นแล้ว และนับต่อเนื่องไป
สิ้นสุดในวันเวลาที่ได้ทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากมีเครื่องจักรใหม่หลายตัวติดตั้งเสร็จสิ้นไม่พร้อมกัน ให้มีผลใช้บังคับ
แยกกันเฉพาะกับเคร่ืองจักรที่ทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้กับเครื่องจักรตัวใดที่ยังไม่ได้ทดสอบ  

3)  ระยะเวลาการบ้ารุงรักษา (Maintenance Period) นับตั้งแต่วันเวลาเมื่อระยะเวลาการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้ง (รวมถึงระยะเวลาทดสอบเครื่องจักรใหม่ด้วย) ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือสิ้นสุดนับตั้งแต่วันเวลา  
ดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และนับต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลาการบ ารุงรักษาที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้ว  
   1.3.2  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งตนมีส่วนได้เสีย
อยู่ตามความประสงค์ ได้แก่  
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1) วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างการท างานที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้  
อันประกอบด้วย  

(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถทุี่เอาประกันภัย คือ วัสดุและสิ่งของต่างๆ ที่น ามาใช้ก่อสร้าง
จนได้งานส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งในกรมธรรม์
ประกันภัยจะเรียกว่า งานตามสัญญา (งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงาน
เหล่านั้นด้วย) โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุ หรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดย  
ผู้ว่าจ้างด้วย 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สินที่น ามาติดตั้งจนได้งานส าเร็จ
สมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง เป็นต้น โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษี
ศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

2)  วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกขยายเพิ่มเติมได้ อันได้แก่ 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานในสถานที่ตั้งโครงการ 
(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ใน

การติดตั้ง  
(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยใน

หมวดนี้ที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นมา
จากการก่อสร้างหรือการติดตั้งตามสัญญาว่าจ้างนั้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ช าระแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับ
ประกันภัย 
   1.3.3  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้เอาประกันภัย
มิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตาม 
ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน  
ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ทั้งที่ปรากฏร่องรอย
งัดแงะ และไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ที่ก าหนดไว้ 
   1.3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก อันประกอบด้วยงานตามสัญญานั้น 

(งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงานเหล่านั้นด้วย)  วัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้
โดยผู้ว่าจ้างนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดยผู้ว่าจ้าง 
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ส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมนั้น กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างคือ มูลค่าปัจจุบัน ณ เวลาที่ได้มีการตกลงท าสัญญาประกันภัย และกรณีเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
โรงงานในสถานที่ตั้งโครงการคือ มูลค่าของใหม่ที่เปลี่ยนทดแทน  

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยหลักอันประกอบด้วยทรัพย์สินที่จะท าการ
ติดตั้ง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรกับเงินที่ต้องช าระ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ 
มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้อง
ช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด
สูงสุดตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ ส าหรับในแต่ละอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุที่ต่อเนื่องกันมา ซึ่งเกิดขึ้นมาในเหตุการณ์แต่ละครั้ง 
และโดยรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 

ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่  
ผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เ กินกว่า
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น
กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารที่ถูกต้อง หลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนของใหม่ทดแทนเรียบร้อยแล้วตามแต่กรณี ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซมดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่อย่างใด 

ส่วนความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานใน
สถานที่ตั้งโครงการที่ได้เอาประกันภัยเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ จะได้แก่ ในกรณีที่ความเสียหายใดๆ สามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย หักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้ หักด้วยค่าซาก 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 
ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เก่ียวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เกินกว่าจ านวน
เงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1) วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างการท างานที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้  
อันประกอบด้วย  

(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถทุี่เอาประกันภัย คือ วัสดุและสิ่งของต่างๆ ที่น ามาใช้ก่อสร้าง
จนได้งานส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งในกรมธรรม์
ประกันภัยจะเรียกว่า งานตามสัญญา (งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงาน
เหล่านั้นด้วย) โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุ หรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดย  
ผู้ว่าจ้างด้วย 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สินที่น ามาติดตั้งจนได้งานส าเร็จ
สมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง เป็นต้น โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษี
ศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

2)  วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกขยายเพิ่มเติมได้ อันได้แก่ 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานในสถานที่ตั้งโครงการ 
(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ใน

การติดตั้ง  
(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยใน

หมวดนี้ที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นมา
จากการก่อสร้างหรือการติดตั้งตามสัญญาว่าจ้างนั้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ช าระแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับ
ประกันภัย 
   1.3.3  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้เอาประกันภัย
มิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตาม 
ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน  
ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ทั้งที่ปรากฏร่องรอย
งัดแงะ และไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ที่ก าหนดไว้ 
   1.3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก อันประกอบด้วยงานตามสัญญานั้น 

(งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงานเหล่านั้นด้วย)  วัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้
โดยผู้ว่าจ้างนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดยผู้ว่าจ้าง 
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ส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมนั้น กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างคือ มูลค่าปัจจุบัน ณ เวลาที่ได้มีการตกลงท าสัญญาประกันภัย และกรณีเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
โรงงานในสถานที่ตั้งโครงการคือ มูลค่าของใหม่ที่เปลี่ยนทดแทน  

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยหลักอันประกอบด้วยทรัพย์สินที่จะท าการ
ติดตั้ง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรกับเงินที่ต้องช าระ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ 
มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้อง
ช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด
สูงสุดตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ ส าหรับในแต่ละอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุที่ต่อเนื่องกันมา ซึ่งเกิดขึ้นมาในเหตุการณ์แต่ละครั้ง 
และโดยรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 

ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่  
ผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เ กินกว่า
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น
กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารที่ถูกต้อง หลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนของใหม่ทดแทนเรียบร้อยแล้วตามแต่กรณี ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซมดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่อย่างใด 

ส่วนความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานใน
สถานที่ตั้งโครงการที่ได้เอาประกันภัยเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ จะได้แก่ ในกรณีที่ความเสียหายใดๆ สามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย หักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้ หักด้วยค่าซาก 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 
ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เก่ียวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เกินกว่าจ านวน
เงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น
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กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ในกรณีที่ความเสียหายใดๆสามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายหักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้หักด้วยค่าซาก 

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซม
ดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่
อย่างใด 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น  

(1)  การกระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบประจ าสถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งนั้นเอง  

(2)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด หรือค่าปรับทุกกรณี  
(3)  ภัยสงคราม ภัยการก่อความไม่สงบทางการเมือง  
(4)  การยึดทรัพย์ การริบทรัพย์ การท าลายทรัพย์ โดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  
(5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2)  ข้อยกเว้นหมวดงานก่อสร้าง/งานติดตั ง เช่น  
(1)  การออกแบบผิดพลาด ความบกพร่องของวัสดุ หรือการหล่อ หรือฝีมือแรงงาน  
(2)  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน หรือการแก้ไขความบกพร่องของวัสดุ และ/หรือของฝีมือแรงงาน

ที่เกิดขึ้นโดยตรง  
(3)  การช ารุดเสียหาย หรือการขัดข้องของระบบกลไกและ/หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/การติดตั้ง  
(4)  การเสื่อมสภาพ การสึกกร่อน การผุกร่อนจากการมิได้ใช้ หรือจากสภาวะของอากาศ  
(5)  ยานพาหนะต่างๆ เงินตรา เช็ค แสตมป์ เอกสาร ภาพวาด สมุดบัญชี ใบเสร็จ หีบห่อ  

3)  ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เช่น 
(1)  ชีวิตร่างกายของลูกจ้าง หรือคนงาน หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับเหมา ผู้ ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมา  
(2)  ทรัพย์สินที่เป็นของ หรืออยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแลของผู้รับเหมา  ผู้ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมานี้ ตลอดจนลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลเหล่านั้นด้วย  
(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การ

ขาดสิ่งค้ ายัน หรือสิ่งค้ ายันไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มี
สาเหตุ หรือเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว  
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(4)  ความรับผิดตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ค าแนะน าทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพของผู้เอา
ประกันภัย หรือตัวแทน  

 
ตัวอย่างที่ 3.15 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ส าหรับ

กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ด า เนินการก่อสร้าง

ดังกล่าว โดยเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมาต่างเข้าร่วมกันเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  

เมื่อผู้รับเหมาท าการตอกเสาเข็มของโครงการก่อสร้างอาคารสูงนี้ ได้ส่งผลท าให้สิ่งปลูกสร้างของเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายจนถึงขนาดทรุดตัวและแตกร้าว 

แนวทางในการวิเคราะห์ 
แม้ผู้เอาประกันภัยร่วมมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่เนื่องจากความ

เสียหายดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในข้อ (3) ข้างต้น ซึ่งระบุไม่คุ้มครอง 
“ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่งค้้ายัน
ไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มีสาเหตุ หรือเป็นผลมาจาก
ความเสียหายดังกล่าว” จึงมิอาจได้รับความคุ้มครองดังกล่าว 

กรณีนี้ คนกลางประกันภัยควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้เข้าใจ และรับทราบถึงข้อยกเว้นนี้ตั้งแต่ต้น 
พร้อมกับแนะน าทางการแก้ปัญหานี้ด้วยการเสนอให้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ด้วย ภายใต้เอกสารแนบท้ายที่
เรียกว่า “การสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่ งค้้ายันไม่เพียงพอ (Vibration, Removal or Weakening of 
Support)” ซึ่งจะขยายความคุ้มครองกรณีนี้ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดข้อหนึ่งว่า จะไม่คุ้มครองหากความเสียหายที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงการรอยร้าว เว้นแต่ ความเสียหายนั้นส่งผลท าให้โครงสร้างของตัวอาคารไม่มั่นคงแข็งแรง หรือเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้อาคาร  
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย หากในกรณีของความสูญเสีย
หรือความเสียหายได้พบว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยมีจ านวนเงินน้อยกว่าที่ได้ก าหนดให้เอาประกันภัยไว้ เช่นนี้ 
จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถูกลดลงไปตามสัดส่วน เม่ือเปรียบเทียบ
จ านวนเงินเอาประกันภัยกับจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย 

2)  การประกันภัยประเภทอื่น การประกันภัยนี้จะไม่ร่วมเฉลี่ยความรับผิดกับการประกันภัยอ่ืน เว้นแต่
เท่าที่จะไม่ได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่นเท่านั้น 

3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดทันทีโดย
อัตโนมัติ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 

(1)  เมื่อได้มีการเปลี่ยนไปในสาระส าคัญของความเสี่ยงภัย และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
(2)  เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาติดตั้ง แล้วแต่กรณี 
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กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ในกรณีที่ความเสียหายใดๆสามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายหักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้หักด้วยค่าซาก 

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซม
ดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่
อย่างใด 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น  

(1)  การกระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบประจ าสถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งนั้นเอง  

(2)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด หรือค่าปรับทุกกรณี  
(3)  ภัยสงคราม ภัยการก่อความไม่สงบทางการเมือง  
(4)  การยึดทรัพย์ การริบทรัพย์ การท าลายทรัพย์ โดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  
(5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2)  ข้อยกเว้นหมวดงานก่อสร้าง/งานติดตั ง เช่น  
(1)  การออกแบบผิดพลาด ความบกพร่องของวัสดุ หรือการหล่อ หรือฝีมือแรงงาน  
(2)  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน หรือการแก้ไขความบกพร่องของวัสดุ และ/หรือของฝีมือแรงงาน

ที่เกิดขึ้นโดยตรง  
(3)  การช ารุดเสียหาย หรือการขัดข้องของระบบกลไกและ/หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/การติดตั้ง  
(4)  การเสื่อมสภาพ การสึกกร่อน การผุกร่อนจากการมิได้ใช้ หรือจากสภาวะของอากาศ  
(5)  ยานพาหนะต่างๆ เงินตรา เช็ค แสตมป์ เอกสาร ภาพวาด สมุดบัญชี ใบเสร็จ หีบห่อ  

3)  ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เช่น 
(1)  ชีวิตร่างกายของลูกจ้าง หรือคนงาน หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับเหมา ผู้ ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมา  
(2)  ทรัพย์สินที่เป็นของ หรืออยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแลของผู้รับเหมา  ผู้ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมานี้ ตลอดจนลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลเหล่านั้นด้วย  
(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การ

ขาดสิ่งค้ ายัน หรือสิ่งค้ ายันไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มี
สาเหตุ หรือเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว  
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(4)  ความรับผิดตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ค าแนะน าทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพของผู้เอา
ประกันภัย หรือตัวแทน  

 
ตัวอย่างที่ 3.15 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ส าหรับ

กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ด า เนินการก่อสร้าง

ดังกล่าว โดยเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมาต่างเข้าร่วมกันเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  

เมื่อผู้รับเหมาท าการตอกเสาเข็มของโครงการก่อสร้างอาคารสูงนี้ ได้ส่งผลท าให้สิ่งปลูกสร้างของเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายจนถึงขนาดทรุดตัวและแตกร้าว 

แนวทางในการวิเคราะห์ 
แม้ผู้เอาประกันภัยร่วมมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่เนื่องจากความ

เสียหายดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในข้อ (3) ข้างต้น ซึ่งระบุไม่คุ้มครอง 
“ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่งค้้ายัน
ไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มีสาเหตุ หรือเป็นผลมาจาก
ความเสียหายดังกล่าว” จึงมิอาจได้รับความคุ้มครองดังกล่าว 

กรณีนี้ คนกลางประกันภัยควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้เข้าใจ และรับทราบถึงข้อยกเว้นนี้ตั้งแต่ต้น 
พร้อมกับแนะน าทางการแก้ปัญหานี้ด้วยการเสนอให้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ด้วย ภายใต้เอกสารแนบท้ายที่
เรียกว่า “การสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่ งค้้ายันไม่เพียงพอ (Vibration, Removal or Weakening of 
Support)” ซึ่งจะขยายความคุ้มครองกรณีนี้ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดข้อหนึ่งว่า จะไม่คุ้มครองหากความเสียหายที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงการรอยร้าว เว้นแต่ ความเสียหายนั้นส่งผลท าให้โครงสร้างของตัวอาคารไม่มั่นคงแข็งแรง หรือเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้อาคาร  
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย หากในกรณีของความสูญเสีย
หรือความเสียหายได้พบว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยมีจ านวนเงินน้อยกว่าที่ได้ก าหนดให้เอาประกันภัยไว้ เช่นนี้ 
จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถูกลดลงไปตามสัดส่วน เม่ือเปรียบเทียบ
จ านวนเงินเอาประกันภัยกับจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย 

2)  การประกันภัยประเภทอื่น การประกันภัยนี้จะไม่ร่วมเฉลี่ยความรับผิดกับการประกันภัยอ่ืน เว้นแต่
เท่าที่จะไม่ได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่นเท่านั้น 

3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดทันทีโดย
อัตโนมัติ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 

(1)  เมื่อได้มีการเปลี่ยนไปในสาระส าคัญของความเสี่ยงภัย และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
(2)  เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาติดตั้ง แล้วแต่กรณี 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(3)  เมื่อผู้รับเหมา ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง  หรือสัญญาติดตั้ง
แล้วแต่กรณี 

(4)  เมื่อผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้หยุดท างานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งเดือน 
ด้วยสาเหตุอื่นใดที่มิใช่เนื่องมาจากสาเหตุของฤดูกาล 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่
ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลาง
ประกันภัยจ าต้องสอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ เอา
ประกันภัยได้  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง เช่น สร้างบ้าน ร้านค้า ตึกสูง อาคารที่มีชั้นใต้ดิน
โรงงานผลิต ถนน สะพาน อุโมงค์ มูลค่างาน ระยะเวลาก่อสร้าง หรือติดตั้ง หรือเป็นงานตกแต่ง ต่อเติมจากโครงสร้างเดิม 
เป็นต้น 

2)  รายละเอียดการด าเนินการของงานที่จะท า รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ และตัวงานอ่ืนๆ ทั้งหลาย 
เช่น งานปรับสภาพพื้นดิน งานเสาเข็ม งานขุด ระดับความลึก มูลค่าทั้งสิ้นของงานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
มูลค่าของวัสดุที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาเอง เป็นต้น  

3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ด าเนินงานอยู่ที่ใด มีสภาพพื้นที่อย่างไร มีสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
ระยะห่างของบริเวณข้างเคียง สภาพแวดล้อมโดยรอบ สถานที่เก็บวัสดุภายนอก (ถ้ามี) เป็นต้น 

4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น สถานที่ด าเนินงานประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นต้น 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การควบคุม

การท างานที่เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง หรือ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การจัดส ารองเครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามันเวลาฉุกเฉิน การจัดเก็บวัสดุ การจัดท าบัญชีควบคุม
วัสดุ เป็นต้น 

7)  ประวัติ ความช านาญ และผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา เช่น ช านาญการก่อสร้างประเภทใด ผู้ผลิต
เครื่องจักรมาติดตั้งเครื่องจักรให้เองหรือเปล่า เคยมีประวัติความเสียหายที่ผ่านมาอะไรบ้าง ย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า  
ห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย 
เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
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  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี้ 
2)  “เครื่องจักร” หมายถึง ตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอ่ืนใด 

ซึ่งมีรายการระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยเคร่ืองจักรในการผลิตและ
อุปกรณ์ช่วยต่างๆ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์กลไกต่างๆ ปั้นจั่นตลอดจนเครื่องยก และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
หน่วยก าเนิด หรือจ่ายพลังงาน ฯลฯ ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้ ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เอา
ประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ และประกอบติดตั้ง
กลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่องภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขตประเทศไทย โดยก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าใหม่ ฉะนั้น ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

2)  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ การหล่อ และการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความ
ผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ
สาเหตุอ่ืนจากไฟฟ้า การขาดน้ าในหม้อน้ า การควบคุมใช้เครื่องอย่างไม่ถูกวิธี การขาดความช านาญ ความสะเพร่า ภัย
ลมพายุ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ

ราคาของเครื่องจักรใหม่ ชนิดและขนาดเดียวกัน ซึ่งจะน ามาเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ให้
หมายความว่า ราคาของเครื่องจักรใหม่ที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) 
และค่าติดตั้ง 

(2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ก.  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอด
ถอนและค่าติดตั้งใหม่ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษี
ศุลกากร และค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ถ้าการ
ซ่อมแซมนี้กระท าในโรงงานของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(3)  เมื่อผู้รับเหมา ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง  หรือสัญญาติดตั้ง
แล้วแต่กรณี 

(4)  เมื่อผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้หยุดท างานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งเดือน 
ด้วยสาเหตุอื่นใดที่มิใช่เนื่องมาจากสาเหตุของฤดูกาล 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่
ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลาง
ประกันภัยจ าต้องสอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ เอา
ประกันภัยได้  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง เช่น สร้างบ้าน ร้านค้า ตึกสูง อาคารที่มีชั้นใต้ดิน
โรงงานผลิต ถนน สะพาน อุโมงค์ มูลค่างาน ระยะเวลาก่อสร้าง หรือติดตั้ง หรือเป็นงานตกแต่ง ต่อเติมจากโครงสร้างเดิม 
เป็นต้น 

2)  รายละเอียดการด าเนินการของงานที่จะท า รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ และตัวงานอ่ืนๆ ทั้งหลาย 
เช่น งานปรับสภาพพื้นดิน งานเสาเข็ม งานขุด ระดับความลึก มูลค่าทั้งสิ้นของงานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
มูลค่าของวัสดุที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาเอง เป็นต้น  

3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ด าเนินงานอยู่ที่ใด มีสภาพพื้นที่อย่างไร มีสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
ระยะห่างของบริเวณข้างเคียง สภาพแวดล้อมโดยรอบ สถานที่เก็บวัสดุภายนอก (ถ้ามี) เป็นต้น 

4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น สถานที่ด าเนินงานประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นต้น 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การควบคุม

การท างานท่ีเกิดประกายไฟ (Hot Work Permit) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง หรือ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การจัดส ารองเครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามันเวลาฉุกเฉิน การจัดเก็บวัสดุ การจัดท าบัญชีควบคุม
วัสดุ เป็นต้น 

7)  ประวัติ ความช านาญ และผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา เช่น ช านาญการก่อสร้างประเภทใด ผู้ผลิต
เครื่องจักรมาติดตั้งเครื่องจักรให้เองหรือเปล่า เคยมีประวัติความเสียหายที่ผ่านมาอะไรบ้าง ย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า  
ห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย 
เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
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  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี้ 
2)  “เครื่องจักร” หมายถึง ตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอ่ืนใด 

ซึ่งมีรายการระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยเคร่ืองจักรในการผลิตและ
อุปกรณ์ช่วยต่างๆ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์กลไกต่างๆ ปั้นจั่นตลอดจนเครื่องยก และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
หน่วยก าเนิด หรือจ่ายพลังงาน ฯลฯ ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้ ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เอา
ประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ และประกอบติดตั้ง
กลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่องภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขตประเทศไทย โดยก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าใหม่ ฉะนั้น ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

2)  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ การหล่อ และการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความ
ผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ
สาเหตุอ่ืนจากไฟฟ้า การขาดน้ าในหม้อน้ า การควบคุมใช้เครื่องอย่างไม่ถูกวิธี การขาดความช านาญ ความสะเพร่า ภัย
ลมพายุ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ

ราคาของเครื่องจักรใหม่ ชนิดและขนาดเดียวกัน ซึ่งจะน ามาเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ให้
หมายความว่า ราคาของเครื่องจักรใหม่ที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) 
และค่าติดตั้ง 

(2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ก.  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอด
ถอนและค่าติดตั้งใหม่ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษี
ศุลกากร และค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ถ้าการ
ซ่อมแซมนี้กระท าในโรงงานของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมด้วยเหตุผลส าหรับค่าใช้จ่าย การด าเนินงานของโรงงาน ทั้งนี้ มิให้หักค่าเสื่อมส าหรับ
ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ข.  ในกรณีที่ เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
เครื่องจักรนั้น ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และค่าภาษีศุลกากร 
(หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณมูลค่าที่แท้จริงนี้ 
ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงจากค่าของการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม  
ปกติ ส าหรับการถอดถอนเครื่องจักรที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชั่วคราว ถ้าการซ่อมแซมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ซ่อมแซมถาวรและจะไม่ท าให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยจะจ่ายเป็นเงิน หรือเปลี่ยนทดแทนให้ หรือซ่อมแซมให้ก็ได้ (ตามแต่ผู้รับประกันภัยจะ
เห็นสมควร) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับเครื่องจักรแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ในปีใดปีหนึ่งของการประกันภัยต้องไม่เกินจ านวนซึ่งระบุก ากับไว้ และรวมทั้ งสิ้นจะต้องไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันทั้งหมดดังระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1)  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
(1)  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การดับเพลิง หรือการรื้อเก็บซากปรักหักพัง และรื้อถอน  การระเบิดทางเคมี 

ควัน เขม่า สารที่เป็นอันตราย แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ ดินทลาย น้ าท่วม การชนจากยวดยานต่างๆ การลักทรัพย์  
(2)  สิ่งบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนเริ่มประกันภัย ความเสียหายที่ผู้ผลิต หรือผู้ขายเครื่องจักร

ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย หรือสัญญา  
(3)  การทดสอบหรือการใช้งานที่ผิดปกติ การเสื่อมสภาพ  ความสึกหรอ การเซาะกร่อน สนิม 

ตะกอน  
(4)  การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน  
(5)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน 

การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การต่อต้านรัฐบาล หรือการยึดอ า นาจ
ปกครองโดยก าลังทหาร การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาด หรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล เป็นต้น 

(6)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
2)  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ หรือ 

มีอายุใช้งานสั้น เช่น ใบมีด สายพาน แม่พิมพ์ แบบหล่อ เป็นต้น  
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ตัวอย่างที่ 3.16 การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เครื่องจักร ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร 

เจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งได้ท าประกันภัยคุ้มครองเคร่ืองจักรของตนเองไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร ต่อมาระหว่างที่เครื่องจักรก าลังท างานอยู่นั้น ได้เกิดการขัดข้องของกลไกภายใน จนส่งผลท าให้เกิดไฟลุกไหม้
ขึ้นที่ตัวเคร่ืองจักร พนักงานจึงช่วยกันดับไฟมิให้ลุกลามออกไปสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
เมื่อพิจารณาจากข้อยกเว้นในเรื่องของสาเหตุที่ยกเว้น ข้อ (1) ซึ่งระบุไม่คุ้มครองถึงไฟไหม้นั้น ท าให้ดู

เสมือนหนึ่งกรณีนี้จะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยมิได้รับความคุ้มครอง แต่โดยเจตนารมณ์ของข้อยกเว้นนี้แล้ว เป็นการ
ยกเว้นเพื่อให้ภัยไฟไหม้ที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปนั้นไปได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภั ย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ จะอยู่ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับ จึงท าให้กลับมาได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรฉบับนี้ 
เพราะสาเหตุที่เกิดเป็นอุบัติเหตุจากปัจจัยภายในที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น โดยมีไฟไหม้เป็นสาเหตุใกล้ชิดที่ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน 
  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ต่ ากว่าจ านวนที่ต้องการให้เอาประกันภัย จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้กับจ านวนเงินที่ต้องการให้เอาประกันภัย หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่ง
รายการ ทุกๆ รายการจะต้องใช้บังคับโดยเงื่อนไขนี้ 

2)  การประกันภัยอื่น เมื่อใดเกิดเหตุท าให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยรายอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายรายเดียวกัน ผู้รับประกันภัย
นี้จะไม่รับผิดชดใช้ หรือจ่ายสมทบมากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของผู้รับประกันภัยนี้ต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวนั้น 

3)  การระงับความคุ้มครอง เครื่องจักรที่เอาประกันภัยรายการใด ซึ่งได้เกิดความเสียหายและต้องมี
การซ่อมแซม เมื่อผู้รับประกันภัยได้ตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ถ้าผู้เอาประกันภัยยังใช้เครื่องจักรรายการนั้น
ต่อไป โดยยังไม่ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่พอใจของผู้รับประกันภัยเสียก่อน ผู้รับประกันภัยก็จะไม่รับผิดหาก เครื่องจักร
รายการนั้นได้มีความเสียหายเกิดข้ึนอีก  

4)  การสิ นสุดผลบังคับของสัญญาประกันภัย ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันจะท าให้มีภัยที่รับ

เสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

(2)  ถ้าค าขอเอาประกันภัย หรือค าแถลงของผู้เอาประกันภัยไม่เป็นความจริงในสาระส าคัญ หรือ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุจริตด้วยประการใดๆ หรือได้มีการแจ้งความเท็จ หรือใช้ความเท็จนั้นสนับสนุน หรือ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมด้วยเหตุผลส าหรับค่าใช้จ่าย การด าเนินงานของโรงงาน ทั้งนี้ มิให้หักค่าเสื่อมส าหรับ
ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ข.  ในกรณีที่ เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
เครื่องจักรนั้น ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และค่าภาษีศุลกากร 
(หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณมูลค่าที่แท้จริงนี้ 
ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงจากค่าของการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม  
ปกติ ส าหรับการถอดถอนเครื่องจักรที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชั่วคราว ถ้าการซ่อมแซมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ซ่อมแซมถาวรและจะไม่ท าให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยจะจ่ายเป็นเงิน หรือเปลี่ยนทดแทนให้ หรือซ่อมแซมให้ก็ได้ (ตามแต่ผู้รับประกันภัยจะ
เห็นสมควร) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับเครื่องจักรแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ในปีใดปีหนึ่งของการประกันภัยต้องไม่เกินจ านวนซึ่งระบุก ากับไว้ และรวมทั้ งสิ้นจะต้องไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันทั้งหมดดังระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1)  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
(1)  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การดับเพลิง หรือการรื้อเก็บซากปรักหักพัง และรื้อถอน  การระเบิดทางเคมี 

ควัน เขม่า สารที่เป็นอันตราย แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ ดินทลาย น้ าท่วม การชนจากยวดยานต่างๆ การลักทรัพย์  
(2)  สิ่งบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนเริ่มประกันภัย ความเสียหายที่ผู้ผลิต หรือผู้ขายเครื่องจักร

ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย หรือสัญญา  
(3)  การทดสอบหรือการใช้งานที่ผิดปกติ การเสื่อมสภาพ  ความสึกหรอ การเซาะกร่อน สนิม 

ตะกอน  
(4)  การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน  
(5)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน 

การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การต่อต้านรัฐบาล หรือการยึดอ า นาจ
ปกครองโดยก าลังทหาร การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาด หรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล เป็นต้น 

(6)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
2)  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ หรือ 

มีอายุใช้งานสั้น เช่น ใบมีด สายพาน แม่พิมพ์ แบบหล่อ เป็นต้น  
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ตัวอย่างที่ 3.16 การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เครื่องจักร ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร 

เจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งได้ท าประกันภัยคุ้มครองเคร่ืองจักรของตนเองไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร ต่อมาระหว่างที่เครื่องจักรก าลังท างานอยู่นั้น ได้เกิดการขัดข้องของกลไกภายใน จนส่งผลท าให้เกิดไฟลุกไหม้
ขึ้นที่ตัวเคร่ืองจักร พนักงานจึงช่วยกันดับไฟมิให้ลุกลามออกไปสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
เมื่อพิจารณาจากข้อยกเว้นในเรื่องของสาเหตุที่ยกเว้น ข้อ (1) ซึ่งระบุไม่คุ้มครองถึงไฟไหม้นั้น ท าให้ดู

เสมือนหนึ่งกรณีนี้จะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยมิได้รับความคุ้มครอง แต่โดยเจตนารมณ์ของข้อยกเว้นนี้แล้ว เป็นการ
ยกเว้นเพื่อให้ภัยไฟไหม้ที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปนั้นไปได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภั ย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ จะอยู่ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับ จึงท าให้กลับมาได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรฉบับนี้ 
เพราะสาเหตุที่เกิดเป็นอุบัติเหตุจากปัจจัยภายในที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น โดยมีไฟไหม้เป็นสาเหตุใกล้ชิดที่ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน 
  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ต่ ากว่าจ านวนที่ต้องการให้เอาประกันภัย จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้กับจ านวนเงินที่ต้องการให้เอาประกันภัย หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่ง
รายการ ทุกๆ รายการจะต้องใช้บังคับโดยเงื่อนไขนี้ 

2)  การประกันภัยอื่น เมื่อใดเกิดเหตุท าให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยรายอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายรายเดียวกัน ผู้รับประกันภัย
นี้จะไม่รับผิดชดใช้ หรือจ่ายสมทบมากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของผู้รับประกันภัยนี้ต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวนั้น 

3)  การระงับความคุ้มครอง เครื่องจักรที่เอาประกันภัยรายการใด ซึ่งได้เกิดความเสียหายและต้องมี
การซ่อมแซม เมื่อผู้รับประกันภัยได้ตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ถ้าผู้เอาประกันภัยยังใช้เครื่องจักรรายการนั้น
ต่อไป โดยยังไม่ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่พอใจของผู้รับประกันภัยเสียก่อน ผู้รับประกันภัยก็จะไม่รับผิดหาก เครื่องจักร
รายการนั้นได้มีความเสียหายเกิดข้ึนอีก  

4)  การสิ นสุดผลบังคับของสัญญาประกันภัย ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันจะท าให้มีภัยที่รับ

เสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

(2)  ถ้าค าขอเอาประกันภัย หรือค าแถลงของผู้เอาประกันภัยไม่เป็นความจริงในสาระส าคัญ หรือ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุจริตด้วยประการใดๆ หรือได้มีการแจ้งความเท็จ หรือใช้ความเท็จนั้นสนับสนุน หรือ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งท าการแทนผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการทุจริตอย่างใด เพื่อได้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ บรรดาผลประโยชน์ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันลบล้างไป 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่ได้รับการอนุมัติให้
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลางประกันภัยจ าต้อง
สอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต จ านวน ชนิด ก าลังผลิต ขนาดความจุ 

ความเร็ว ขนาดรับงาน ฯลฯ และส าหรับเครื่องไฟฟ้า ควรแจ้งก าลังดัน กระแส ความถี่ และส าหรับเครื่องจักรไอน้ า 
ควรแจ้งเชื้อเพลิงที่ใช้ ก าลังดันและอุณหภูมิ เป็นต้น 

3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเครื่องจักรที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ซึ่งเป็น

เครื่องจักรใหม่และเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน (รวมทั้งน้ ามัน ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟ หรือสะพานไฟ) รวมทั้ง 
ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร (ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง และแยกราคาฐานรากไว้ต่างหาก ถ้าหากจะท า
ประกันภัยฐานรากด้วย เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ใบรับประกันจากผู้ผลิตเครื่องจักร (Manufacturer Warranty) 
9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความ
คุ้มครองแบบสรรพภัย เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว 
ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2)  “ข้อมูล (Data)” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษา

อยู่นอกหน่วยประมวลผลกลางของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (CPU) 
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3)  “อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล (Data Media)” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้
โดยง่าย เช่น เทป ดิสก์ (Disk) เทปแม่เหล็ก ฯลฯ 

4)  “ลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
5)  “ข้อตกลงซ่อมบ ารุงรักษา (Maintenance Agreements)” หมายถึง ข้อตกลงที่ผู้ผลิต หรือ 

ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตกลงที่จะให้บริการดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ตามสัญญาที่ได้ก าหนดไว้  

6)  “ความรับผิดส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

7)  “เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยตามหมวดความ
คุ้มครองสามหมวดที่ก าหนดไว้ซึ่งตนมีส่วนได้เสียอยู่ตามความประสงค์ โดยมีหมวดที่หนึ่งเป็นความคุ้มครองพื้นฐาน 
และหมวดที่สองกับสาม เป็นความคุ้มครองขยายเพิ่มเติม ดังนี้  

1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วัตถุที่เอา
ประกันภัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ทางโทรคมนาคม ทางการสื่อสารวิทยุ
โทรทัศน์ ทางวิทยาศาตร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้  ในขณะที่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เอาประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ 
ท าการซ่อมแซม และประกอบติดตั้งกลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่อง ภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขต
ประเทศไทย ระหว่างการขนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยด้วย โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าของใหม่ 
ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
ศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง 

2)  หมวดที่ 2 สื่อบันทึก หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้โดยง่าย เช่น เทป ดิสค์ (Disk) 
เทปแม่เหล็ก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายใน โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่สูญหายไป 

ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกเก็บอยู่ใน
สถานที่ที่เอาประกันภัย และจัดเก็บตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งท าการแทนผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการทุจริตอย่างใด เพื่อได้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ บรรดาผลประโยชน์ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันลบล้างไป 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่ได้รับการอนุมัติให้
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลางประกันภัยจ าต้อง
สอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต จ านวน ชนิด ก าลังผลิต ขนาดความจุ 

ความเร็ว ขนาดรับงาน ฯลฯ และส าหรับเครื่องไฟฟ้า ควรแจ้งก าลังดัน กระแส ความถี่ และส าหรับเครื่องจักรไอน้ า 
ควรแจ้งเชื้อเพลิงที่ใช้ ก าลังดันและอุณหภูมิ เป็นต้น 

3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเครื่องจักรที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ซึ่งเป็น

เครื่องจักรใหม่และเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน (รวมทั้งน้ ามัน ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟ หรือสะพานไฟ) รวมทั้ง 
ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร (ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง และแยกราคาฐานรากไว้ต่างหาก ถ้าหากจะท า
ประกันภัยฐานรากด้วย เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ใบรับประกันจากผู้ผลิตเครื่องจักร (Manufacturer Warranty) 
9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความ
คุ้มครองแบบสรรพภัย เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว 
ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2)  “ข้อมูล (Data)” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษา

อยู่นอกหน่วยประมวลผลกลางของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (CPU) 
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3)  “อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล (Data Media)” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้
โดยง่าย เช่น เทป ดิสก์ (Disk) เทปแม่เหล็ก ฯลฯ 

4)  “ลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
5)  “ข้อตกลงซ่อมบ ารุงรักษา (Maintenance Agreements)” หมายถึง ข้อตกลงที่ผู้ผลิต หรือ 

ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตกลงที่จะให้บริการดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ตามสัญญาที่ได้ก าหนดไว้  

6)  “ความรับผิดส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

7)  “เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยตามหมวดความ
คุ้มครองสามหมวดที่ก าหนดไว้ซึ่งตนมีส่วนได้เสียอยู่ตามความประสงค์ โดยมีหมวดที่หนึ่งเป็นความคุ้มครองพื้นฐาน 
และหมวดที่สองกับสาม เป็นความคุ้มครองขยายเพิ่มเติม ดังนี้  

1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วัตถุที่เอา
ประกันภัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ทางโทรคมนาคม ทางการสื่อสารวิทยุ
โทรทัศน์ ทางวิทยาศาตร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้  ในขณะที่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เอาประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ 
ท าการซ่อมแซม และประกอบติดตั้งกลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่อง ภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขต
ประเทศไทย ระหว่างการขนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยด้วย โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าของใหม่ 
ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
ศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง 

2)  หมวดที่ 2 สื่อบันทึก หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้โดยง่าย เช่น เทป ดิสค์ (Disk) 
เทปแม่เหล็ก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายใน โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่สูญหายไป 

ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกเก็บอยู่ใน
สถานที่ที่เอาประกันภัย และจัดเก็บตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินค่าใช้จ่ายต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และรวมกันแล้วไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของระยะเวลาประกันภัย 

โดยมีเงื่อนไขว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่จะน ามาทดแทนนั้นต้องไม่ใช่เครื่องที่มี
ประกันภัยอยู่แล้ว และการหยุดชะงักของงานได้อยู่ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองด้วย 

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในโดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  และเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด เครื่องบินตก น้ าท่วม 
เปียกน้ า ลูกเห็บ ไฟฟ้าลัดวงจร ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความประมาทเลินเล่อ ขาดความ
ช านาญ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวนเงินเอา

ประกันภัยจะต้องเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าของใหม่ ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยน
ทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง  

(1)  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย 
รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจาก 
โรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย
แล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระท าในโรงซ่อมของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้น  
เพื่อการซ่อมแซม รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล ส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของโรงซ่อม ทั้งนี้ มิให้หัก
ค่าเสื่อมส าหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

(2)  ในกรณีที่เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยู่เดิม ในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และ
ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณ
มูลค่าที่แท้จริงนี้ ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงออกจากค่าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายตามปกติ ส าหรับการถอดถอนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย และ
ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายตามรายการนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต่อไป และ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่น ามาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะต้องระบุให้ชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราว ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าซ่อมของงานซ่อมทั้งหมด และไม่ท าให้ค่าซ่อมทั้งหมดสูงขึ้นไปกว่าเดิม 
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
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3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินค่าใช้จ่ายต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และรวมกันแล้วไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของระยะเวลาประกันภัย 

โดยมีเงื่อนไขว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่จะน ามาทดแทนนั้นต้องไม่ใช่เครื่องที่มี
ประกันภัยอยู่แล้ว และการหยุดชะงักของงานได้อยู่ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองด้วย 

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในโดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  และเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด เครื่องบินตก น้ าท่วม 
เปียกน้ า ลูกเห็บ ไฟฟ้าลัดวงจร ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความประมาทเลินเล่อ ขาดความ
ช านาญ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวนเงินเอา

ประกันภัยจะต้องเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าของใหม่ ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยน
ทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง  

(1)  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย 
รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจาก 
โรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย
แล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระท าในโรงซ่อมของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้น  
เพื่อการซ่อมแซม รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล ส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของโรงซ่อม ทั้งนี้ มิให้หัก
ค่าเสื่อมส าหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

(2)  ในกรณีที่เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยู่เดิม ในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และ
ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณ
มูลค่าที่แท้จริงนี้ ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงออกจากค่าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
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ค่าซ่อมของงานซ่อมทั้งหมด และไม่ท าให้ค่าซ่อมทั้งหมดสูงขึ้นไปกว่าเดิม 
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
 

 

( )(S R)C =   ×  N D
N


   

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-70     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

C = จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้   
S = ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการท างานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนับจากวันที่เกิดความสูญเสีย

หรือเสียหาย 
R = ส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ 
N = จ านวนวันความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินระยะเวลาชดใช้สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 
D = จ านวนวันความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของ S/N ที่ค านวณได้จะต้องไม่สูงเกินกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันท่ีผู้เอาประกันภัย

ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ 
 

ในกรณีที่ส่วนเฉลี่ยที่ค านวณได้สูงกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันดังที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยไว้เองในส่วนที่แตกต่าง 

บรรดาส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ ผู้รับประกันภัยจะน ามาประกอบการค านวณ  
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย  
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ จ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กลับเท่าจ านวนเดิม 
  

ตัวอย่างที่ 3.17  
ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินประกันภัยส าหรับค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนไว้ที่ 1,000 บาท/วัน 

หรือเท่ากับ 365,000 บาท/ปี และค่าจ้างบุคคลากรและค่าขนส่ง ในวงเงิน 10,000 บาท โดยมีความเสียหายส่วนแรก
จ านวน 3วัน  

เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องของผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง จ าต้องส่งไป
ซ่อมใช้เวลาประมาณ 10 วัน และจ าเป็นจะต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสมบัติใกล้เคียงกันมาใช้ชั่วคราว เป็น
ระยะเวลา 10 วัน ในราคาค่าเช่าวันละ 550 บาท โดยได้รับส่วนลดจากผู้ให้เช่า 5% 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน  
 

                  C =  ( )(S R)  ×  N D
N


  หรือ  

            (ค่าเช่ารวม – ส่วนลด)  
                       จ านวนวันทั้งสิ้น   

        =  (550 10) (5,500 5%) (10 3)
10

    
     

        =  (5,500 275) 7
10

  
   

        =  36,575 บาท/10 วัน 
คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น  =  3,657.50 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่จะเท่ากับ 3 วัน และเป็นจ านวนเงิน 365,000 – 3,657.50 = 

361,342.50 บาท 
 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น 

(1)  การจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
(2)  ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอ านาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ

วุ่นวาย การกระท าโดยเจตนาร้าย การกระท าอย่างป่าเถ่ือนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เก่ียวข้องทางการเมือง การ
กระท าของผู้ก่อการร้าย 

(3)  การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งท าลายโดยค าสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองใดๆ 

(4)  ภัยนิวเคลียร์ 
   2) ข้อยกเว้นหมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

(1)  แผ่นดินไหว ลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์ (Tsunami) 
(2)  การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ 
(3)  ความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มีอยู่แล้ว และผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนได้ทราบตั้งแต่

เร่ิมเอาประกันภัย 
(4)  ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตาม

ข้อสัญญา 
(5)  การท างานผิดพลาดหรือการเส่ือมสภาพ การสึกหรอ สึกกร่อนจากการใช้งานหรือจากสภาพ

ของอากาศ  
6)  การหยุดชะงักของแก๊ส ประปาหรือไฟฟ้า ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) หรือ

ความรับผิดใดๆ  

 จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับการชดใช้    =      (จ านวนวันทั้งสิ้น – ความเสียหายส่วนแรก) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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C = จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้   
S = ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการท างานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนับจากวันที่เกิดความสูญเสีย

หรือเสียหาย 
R = ส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ 
N = จ านวนวันความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินระยะเวลาชดใช้สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 
D = จ านวนวันความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของ S/N ที่ค านวณได้จะต้องไม่สูงเกินกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันท่ีผู้เอาประกันภัย

ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ 
 

ในกรณีที่ส่วนเฉลี่ยที่ค านวณได้สูงกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันดังที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยไว้เองในส่วนที่แตกต่าง 

บรรดาส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ ผู้รับประกันภัยจะน ามาประกอบการค านวณ  
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย  
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ จ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กลับเท่าจ านวนเดิม 
  

ตัวอย่างที่ 3.17  
ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินประกันภัยส าหรับค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนไว้ที่ 1,000 บาท/วัน 

หรือเท่ากับ 365,000 บาท/ปี และค่าจ้างบุคคลากรและค่าขนส่ง ในวงเงิน 10,000 บาท โดยมีความเสียหายส่วนแรก
จ านวน 3วัน  

เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องของผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง จ าต้องส่งไป
ซ่อมใช้เวลาประมาณ 10 วัน และจ าเป็นจะต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสมบัติใกล้เคียงกันมาใช้ชั่วคราว เป็น
ระยะเวลา 10 วัน ในราคาค่าเช่าวันละ 550 บาท โดยได้รับส่วนลดจากผู้ให้เช่า 5% 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน  
 

                  C =  ( )(S R)  ×  N D
N


  หรือ  

            (ค่าเช่ารวม – ส่วนลด)  
                       จ านวนวันทั้งสิ้น   

        =  (550 10) (5,500 5%) (10 3)
10

    
     

        =  (5,500 275) 7
10

  
   

        =  36,575 บาท/10 วัน 
คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น  =  3,657.50 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่จะเท่ากับ 3 วัน และเป็นจ านวนเงิน 365,000 – 3,657.50 = 

361,342.50 บาท 
 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น 

(1)  การจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
(2)  ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอ านาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ

วุ่นวาย การกระท าโดยเจตนาร้าย การกระท าอย่างป่าเถ่ือนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เก่ียวข้องทางการเมือง การ
กระท าของผู้ก่อการร้าย 

(3)  การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งท าลายโดยค าสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองใดๆ 

(4)  ภัยนิวเคลียร์ 
   2) ข้อยกเว้นหมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

(1)  แผ่นดินไหว ลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์ (Tsunami) 
(2)  การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ 
(3)  ความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มีอยู่แล้ว และผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนได้ทราบตั้งแต่

เร่ิมเอาประกันภัย 
(4)  ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตาม

ข้อสัญญา 
(5)  การท างานผิดพลาดหรือการเสื่อมสภาพ การสึกหรอ สึกกร่อนจากการใช้งานหรือจากสภาพ

ของอากาศ  
6)  การหยุดชะงักของแก๊ส ประปาหรือไฟฟ้า ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) หรือ

ความรับผิดใดๆ  

 จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับการชดใช้    =      (จ านวนวันทั้งสิ้น – ความเสียหายส่วนแรก) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(7)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์ที่เช่ามา ซึ่งเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องรับผิด
ตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

(8)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง การเปลี่ยนชิ้นส่วน 
(9)  ค่าใช้จ่ายการลดข้อบกพร่อง เว้นแต่เป็นข้อขัดข้องจากภัยที่คุ้มครอง 
(10)  อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือเครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ ได้แก่ หลอดไฟ วาวล์ หลอดแก้ว 

ผ้าหมึก ฟิวส์ ตะแกรงหรือผ้ากรอง หรือสิ่งท่ีช่วยในการท างาน (เช่น น้ ามันหล่อลื่น เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์) เว้นแต่เกิด
จากภัยที่คุ้มครอง 

(11)  รอยต าหนิ ขีดข่วน รอยถลอกของพื้นผิว เว้นแต่เกิดจากภัยที่คุ้มครอง  
3)  ข้อยกเว้นหมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงข้อมูลด้วย ซึ่งไม่อยู่ในตัวเครื่อง เช่น 

(1)  ค่าใช้จ่ายความผิดพลาดในการท าโปรแกรมหรือค าสั่ ง การพิมพ์ข้อมูล การตั้งชื่อ หรือการ
เพิ่มเติมเข้าไป 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการท าลายอุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล หรือการลบทิ้งข้อมูลโดยไม่เจตนา 
(3)  ค่าใช้จ่ายในการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสนามแม่เหล็ก และไวรัสคอมพิวเตอร์ 

   4) ข้อยกเว้นหมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน
ชั่วคราว เช่น 

(1)  ข้อก าหนดหรือข้อบังคับของพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการสร้างขึ้นใหม่  หรือการ
ปฏิบัติงานของเคร่ืองอุปกรณ์ที่เอาประกันภัย  

(2)  การที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีทุนทรัพย์พอในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ที่
ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย 
  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มีจ านวนต่ ากว่าราคาของทรัพย์สินนั้นใน
สภาพใหม่ จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้กับราคาของทรัพย์สินนั้นในสภาพใหม่ หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่งรายการที่จะต้องใช้บังคับโดย
เงื่อนไขนี้ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

2)  การประกันภัยอื่น ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ย ตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งสิ้น และไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ด้วย  

3)  การระงับความคุ้มครอง ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อทรัพย์สินแต่ละรายการภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผู้เอาประกันภัยยังคงใช้ทรัพย์สินรายการที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นต่อไป โดย
มิได้ท าการซ่อมจนเสร็จ หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยท าการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นชั่วคราว โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
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4) การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันจะท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มข้ึน นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ EEI” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/ download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต ปีรุ่น จ านวน ชนิด ขนาดความจุ ความเร็ว 

ขนาดรับงาน เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะ

น ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ใหม่ และเป็นชนิดกับขนาดเดียวกัน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร 
(ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

6)  วิธีการจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส ารอง แผนงานการส ารองข้อมูลของผู้จะเอาประกันภัย และ
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤติ 

7)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

8)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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(7)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์ที่เช่ามา ซึ่งเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องรับผิด
ตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

(8)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง การเปลี่ยนชิ้นส่วน 
(9)  ค่าใช้จ่ายการลดข้อบกพร่อง เว้นแต่เป็นข้อขัดข้องจากภัยที่คุ้มครอง 
(10)  อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือเครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ ได้แก่ หลอดไฟ วาวล์ หลอดแก้ว 

ผ้าหมึก ฟิวส์ ตะแกรงหรือผ้ากรอง หรือสิ่งท่ีช่วยในการท างาน (เช่น น้ ามันหล่อลื่น เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์) เว้นแต่เกิด
จากภัยที่คุ้มครอง 

(11)  รอยต าหนิ ขีดข่วน รอยถลอกของพื้นผิว เว้นแต่เกิดจากภัยที่คุ้มครอง  
3)  ข้อยกเว้นหมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงข้อมูลด้วย ซึ่งไม่อยู่ในตัวเครื่อง เช่น 

(1)  ค่าใช้จ่ายความผิดพลาดในการท าโปรแกรมหรือค าสั่ ง การพิมพ์ข้อมูล การตั้งชื่อ หรือการ
เพิ่มเติมเข้าไป 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการท าลายอุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล หรือการลบทิ้งข้อมูลโดยไม่เจตนา 
(3)  ค่าใช้จ่ายในการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสนามแม่เหล็ก และไวรัสคอมพิวเตอร์ 

   4) ข้อยกเว้นหมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน
ชั่วคราว เช่น 

(1)  ข้อก าหนดหรือข้อบังคับของพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการสร้างขึ้นใหม่  หรือการ
ปฏิบัติงานของเคร่ืองอุปกรณ์ที่เอาประกันภัย  

(2)  การที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีทุนทรัพย์พอในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ที่
ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย 
  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มีจ านวนต่ ากว่าราคาของทรัพย์สินนั้นใน
สภาพใหม่ จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้กับราคาของทรัพย์สินนั้นในสภาพใหม่ หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่งรายการที่จะต้องใช้บังคับโดย
เงื่อนไขนี้ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

2)  การประกันภัยอื่น ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ย ตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งสิ้น และไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ด้วย  

3)  การระงับความคุ้มครอง ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อทรัพย์สินแต่ละรายการภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผู้เอาประกันภัยยังคงใช้ทรัพย์สินรายการที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นต่อไป โดย
มิได้ท าการซ่อมจนเสร็จ หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยท าการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นชั่วคราว โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
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4) การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันจะท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มข้ึน นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ EEI” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/ download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต ปีรุ่น จ านวน ชนิด ขนาดความจุ ความเร็ว 

ขนาดรับงาน เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะ

น ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ใหม่ และเป็นชนิดกับขนาดเดียวกัน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร 
(ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

6)  วิธีการจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส ารอง แผนงานการส ารองข้อมูลของผู้จะเอาประกันภัย และ
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤติ 

7)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

8)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น กรมธรรม์
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน เป็นต้น แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และกรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเท่านั้น โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่
ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไข
พิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 
  กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับผู้เล่นกอล์ฟเป็น
พิเศษ ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป รวมประเภทการประกันภัยต่อชีวิตร่างกาย การประกันภัยทรัพย์สิน และ
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟได้ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้

เจตนา หรือมุ่งหวัง 
3)  “ทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ  

ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
4)  “ทุพพลภาพชั่วคราว” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพ

ประจ าตามปกติ ได้โดยสิ้นเชิง หรือบางส่วน ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
5)  “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายถึง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ 

  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดารายเดี่ยวหรือ
รายกลุ่มดังระบุชื่อไว้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้  
  1.3  ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่วัตถุที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่ง
มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และภายในอาณาเขตความ
คุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-75 
 

ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ส าหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือความ
เจ็บป่วยของบุคคลภายนอก ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ในทางคดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือ
การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัย 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้ส่วนที่ 1 ส าหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายราย 
รวมกันต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
และสายตา ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร และทุพพลภาพชั่วคราว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย  
ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัยเอง 

ส าหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รวมถึงทุพพลภาพชั่วคราว 
เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์ รวมกันแล้วเป็น
จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาล จ านวนเงิน
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนือจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายโดยไม่ชักช้าเมื่อ

ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
(2)  ส่วนความเสียหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวันครบก าหนดทุกๆ สี่สัปดาห์ ตลอด

ระยะเวลาทุพพลภาพ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 52 สัปดาห์ 
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ ในขณะที่หรือ
สืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะ
เดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทต่อการสูญเสียหรือเสียหาย
แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกันภัย 

การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับความสูญหายหรือความเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น ผู้รับประกันภัยจะหัก  
ค่าเสื่อมร้อยละ 10 ต่อปีของราคาปัจจุบันส าหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ไม่เกิน  
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามส่วนนี้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน 

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษส าหรับ “โฮล-อิน-วัน” ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะ 
เวลาเอาประกันภัย โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน 
ในกรณีที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้ ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม 
แต่ถ้ามิใช่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนามก็เพียงพอ 

(ก)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผู้เอา
ประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 15,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น กรมธรรม์
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน เป็นต้น แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และกรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเท่านั้น โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่
ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไข
พิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 
  กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับผู้เล่นกอล์ฟเป็น
พิเศษ ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป รวมประเภทการประกันภัยต่อชีวิตร่างกาย การประกันภัยทรัพย์สิน และ
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟได้ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้

เจตนา หรือมุ่งหวัง 
3)  “ทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ  

ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
4)  “ทุพพลภาพชั่วคราว” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพ

ประจ าตามปกติ ได้โดยสิ้นเชิง หรือบางส่วน ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
5)  “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายถึง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ 

  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดารายเดี่ยวหรือ
รายกลุ่มดังระบุชื่อไว้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้  
  1.3  ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่วัตถุที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่ง
มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และภายในอาณาเขตความ
คุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ส าหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือความ
เจ็บป่วยของบุคคลภายนอก ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ในทางคดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือ
การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัย 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้ส่วนที่ 1 ส าหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายราย 
รวมกันต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
และสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และทุพพลภาพชั่วคราว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย  
ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัยเอง 

ส าหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รวมถึงทุพพลภาพชั่วคราว 
เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์ รวมกันแล้วเป็น
จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาล จ านวนเงิน
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนือจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายโดยไม่ชักช้าเมื่อ

ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
(2)  ส่วนความเสียหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวันครบก าหนดทุกๆ สี่สัปดาห์ ตลอด

ระยะเวลาทุพพลภาพ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 52 สัปดาห์ 
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ ในขณะที่หรือ
สืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะ
เดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทต่อการสูญเสียหรือเสียหาย
แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกันภัย 

การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับความสูญหายหรือความเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น ผู้รับประกันภัยจะหัก  
ค่าเสื่อมร้อยละ 10 ต่อปีของราคาปัจจุบันส าหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ไม่เกิน  
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามส่วนนี้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน 

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษส าหรับ “โฮล-อิน-วัน” ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะ 
เวลาเอาประกันภัย โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน 
ในกรณีที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้ ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม 
แต่ถ้ามิใช่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนามก็เพียงพอ 

(ก)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผู้เอา
ประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 15,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(ข)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการ ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 10,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอา
ประกันภัย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 

1)  ภัยสงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ 
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

2)  ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์นั้นเอง 

3)  ความสูญเสียหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ 
  การจ ากัดความรับผิดของบริษัท ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.6  เอกสารแนบท้าย หรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ผ.ก.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down load-TH_8 และที่ 
http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ เล่นกอล์ฟเป็นอาชีพด้วยหรือไม่ เป็นสมาชิก
ของสนามกอล์ฟใด พร้อมรายชื่อผู้รับประโยชน์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  รายละเอียดของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนถุง และยี่ห้อไม้กอล์ฟที่ท่านเป็น
เจ้าของนาม เป็นต้น 

3)  อาณาเขตสนามแข่งขัน “โฮล-อิน-วัน” เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
ตัวอย่างท่ี 3.18 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีรถกอล์ฟพลิกคว่ า ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้เล่นกอล์ฟ 
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเอาไว้หนึ่งฉบับ เป็นระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยได้ไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อร่วมก๊วนตามปกติ 

ระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขับรถกอล์ฟไปยังหลุมถัดไปโดยมีเพื่อนโดยสารไปด้วยอีกสองคนพร้อมกับถุงกอล์ฟของ
แต่ละคน เนื่องจากเป็นทางขึ้นเนิน รถได้เกิดพลิกคว่ า ท าให้ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
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และเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 800 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท ตามล าดับ ทั้งผู้เอาประกันภัยยัง
ต้องรับผิดส าหรับค่าซ่อมรถกอล์ฟอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองคน 

พร้อมกับชดใช้ค่าซ่อมรถกอล์ฟตามที่เรียกร้องมาอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนทั้งหมด 13,000 บาทส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคร้ังนี้  
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 
  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน แบบระบุภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงินดังที่กล่าวข้างต้น
หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมก็ได้ (ดังตัวอย่าง
กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างแสดงในภาคผนวก) 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ในที่นี้มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ในฐานะเจ้าของเงินนั้น
และนายจ้างของลูกจ้างที่ถูกระบุคุ้มครองเอาไว้ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) เงินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) จ านวน
เงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1) เงินที่เอาประกันภัย ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะเงินตราที่สามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  
หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์  
ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้เท่านั้น ถึงแม้กรมธรรม์ประกันภัยนี้บางฉบับ ผู้รับประกันภัยบางรายอาจขยาย
ให้รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนที่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ก็ตาม เช่น ทอง เงิน อัญมณี สินค้าเครื่องส าอาง  
เป็นต้น 

2)  ภัยคุ้มครอง การฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้างที่ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาเงินที่เอาประกันภัยของนายจ้าง โดยลูกจ้างดังกล่าวได้กระท าลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ 
นายจ้างนั้นต้องได้รับทราบภายในระยะเวลาประกันภัยนั้นเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นตาย 
วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นลาออกจากงานเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นระย ะเวลา
ประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และเงื่อนไขวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินที่นายจ้างผู้นั้นได้
สูญเสียไปจริง เนื่องจากการฉ้อโกง ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ตามที่ได้ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งลูกจ้างนั้นได้
กระท าลง และนายจ้างผู้นั้นได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่
ลูกจ้างนั้นตาย วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาประกันภัยสุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยดังที่ได้ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(ข)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการ ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 10,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอา
ประกันภัย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 

1)  ภัยสงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ 
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

2)  ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์นั้นเอง 

3)  ความสูญเสียหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ 
  การจ ากัดความรับผิดของบริษัท ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.6  เอกสารแนบท้าย หรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ผ.ก.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down load-TH_8 และที่ 
http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ เล่นกอล์ฟเป็นอาชีพด้วยหรือไม่ เป็นสมาชิก
ของสนามกอล์ฟใด พร้อมรายชื่อผู้รับประโยชน์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  รายละเอียดของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนถุง และยี่ห้อไม้กอล์ฟที่ท่านเป็น
เจ้าของนาม เป็นต้น 

3)  อาณาเขตสนามแข่งขัน “โฮล-อิน-วัน” เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.18 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีรถกอล์ฟพลิกคว่ า ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้เล่นกอล์ฟ 
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเอาไว้หนึ่งฉบับ เป็นระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยได้ไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อร่วมก๊วนตามปกติ 

ระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขับรถกอล์ฟไปยังหลุมถัดไปโดยมีเพื่อนโดยสารไปด้วยอีกสองคนพร้อมกับถุงกอล์ฟของ
แต่ละคน เนื่องจากเป็นทางขึ้นเนิน รถได้เกิดพลิกคว่ า ท าให้ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
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และเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 800 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท ตามล าดับ ทั้งผู้เอาประกันภัยยัง
ต้องรับผิดส าหรับค่าซ่อมรถกอล์ฟอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองคน 

พร้อมกับชดใช้ค่าซ่อมรถกอล์ฟตามที่เรียกร้องมาอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนทั้งหมด 13,000 บาทส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคร้ังนี้  
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 
  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน แบบระบุภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงินดังที่กล่าวข้างต้น
หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมก็ได้ (ดังตัวอย่าง
กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างแสดงในภาคผนวก) 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ในที่นี้มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ในฐานะเจ้าของเงินนั้น
และนายจ้างของลูกจ้างที่ถูกระบุคุ้มครองเอาไว้ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) เงินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) จ านวน
เงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1) เงินที่เอาประกันภัย ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะเงินตราที่สามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  
หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์  
ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้เท่านั้น ถึงแม้กรมธรรม์ประกันภัยนี้บางฉบับ ผู้รับประกันภัยบางรายอาจขยาย
ให้รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนที่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ก็ตาม เช่น ทอง เงิน อัญมณี สินค้าเครื่องส าอาง  
เป็นต้น 

2)  ภัยคุ้มครอง การฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้างที่ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาเงินที่เอาประกันภัยของนายจ้าง โดยลูกจ้างดังกล่าวได้กระท าลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ 
นายจ้างนั้นต้องได้รับทราบภายในระยะเวลาประกันภัยนั้นเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นตาย 
วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นลาออกจากงานเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นระย ะเวลา
ประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และเงื่อนไขวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินท่ีนายจ้างผู้นั้นได้
สูญเสียไปจริง เนื่องจากการฉ้อโกง ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ตามที่ได้ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งลูกจ้างนั้นได้
กระท าลง และนายจ้างผู้นั้นได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่
ลูกจ้างนั้นตาย วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาประกันภัยสุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยดังที่ได้ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 
1) การทอนงินผิด การผิดพลาด หรือละเลยในการท าบัญชี หรือการค านวณ  
2) ความสูญเสียที่รับรู้มาก่อนวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง  
3) ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล  
5)  ภัยนิวเคลียร์  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่ งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1) การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

 
ตัวอย่างที่ 3.19 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยอ่ืนที่ซ้ าซ้อนกันของผู้รักษาเงิน 

(ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยสองฉบับส าหรับผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ โดยมีระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
(1)  กรมธรรมป์ระกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างด้วยจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 50,000 บาท

ต่อคน 
(2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ส าหรับเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/

ค่าจ้าง ขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย ด้วยจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดเท่ากันที่ 100,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย  

ต่อมา ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่า ผู้รักษาเงินที่ถูกระบุชื่อคุ้มครอง
ได้ยักยอกเงินจ านวน 50,000 บาท ซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของตนภายในสถานที่เอาประกันภัยไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเหตุการณ์นี้เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกับ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ที่ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกง และการ
ยักยอกของผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกง 
หรือการยักยอกนั้นด้วย  

ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนของกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินระบุ หากปรากฏว่าได้มี
การประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัย
ประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
ได้มีการประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 
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จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
ได้มีการประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 
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  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 
1) การทอนงินผิด การผิดพลาด หรือละเลยในการท าบัญชี หรือการค านวณ  
2) ความสูญเสียที่รับรู้มาก่อนวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง  
3) ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล  
5)  ภัยนิวเคลียร์  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่ งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1) การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

 
ตัวอย่างที่ 3.19 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยอ่ืนที่ซ้ าซ้อนกันของผู้รักษาเงิน 

(ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยสองฉบับส าหรับผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ โดยมีระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
(1)  กรมธรรมป์ระกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างด้วยจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 50,000 บาท

ต่อคน 
(2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ส าหรับเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/

ค่าจ้าง ขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย ด้วยจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดเท่ากันที่ 100,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย  

ต่อมา ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่า ผู้รักษาเงินที่ถูกระบุชื่อคุ้มครอง
ได้ยักยอกเงินจ านวน 50,000 บาท ซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของตนภายในสถานที่เอาประกันภัยไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเหตุการณ์นี้เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกับ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ที่ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกง และการ
ยักยอกของผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกง 
หรือการยักยอกนั้นด้วย  

ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนของกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินระบุ หากปรากฏว่าได้มี
การประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัย
ประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
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ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 
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ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-80     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

4)  ในที่นี้จ านวนเงินที่ต้องรับผิดเป็นเอกเทศร่วมกันที่จะน ามาค านวณในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
    =  50,000  บาท  

5)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (พิจารณาล าดับแรก)  =  50,000 50,000
100,000

    

 ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  

6)  กรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงิน (พิจารณาล าดับถัดไป)  =  50,000 50,000
100,000

    

  ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  
 
2)  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ภายหลังจากที่ทราบการฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้าง

ที่ระบุคุ้มครองแล้ว หากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนายจ้างยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างดังกล่าวดูแลรักษาเงินและ/หรือ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นต่อไปอีก กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีนับแต่วันทีน่ายจ้างนั้นกระท าเช่น
ว่านั้น โดยผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่คุ้มครองให้แก่นายจ้างนั้นตามส่วน 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 

  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 
1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ประวัติการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ของลูกจ้างที่คุ้มครอง เช่น อายุงาน พนักงานรับเงิน สมุห์บัญชี 

พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น 
3)  ปริมาณของเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอา

ประกันภัยหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อปี ซึ่งลูกจ้างที่คุ้มครองนั้นถือครองอยู่ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 
4)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
5)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด การจัดท าบัญชีควบคุมเงิน และ/หรือสินค้าคงคลัง การค้ าประกันการท างานของลูกจ้างที่คุ้มครอง  
เป็นต้น 

6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.8  
ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
   
  
 เนื่องด้วยการประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงินซึ่ งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางกายภาพนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการออกแบบการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องขึ้นมา เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สิน 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 67) ให้ความหมายของการประกันภัยความ
เสียหายสืบเนื่อง (Consequential Loss Insurance) หมายถึง “การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง”  
  ศัพท์ที่ให้ความหมายเดียวกัน คือ “การประกันภัยการสูญเสียก้าไร (Loss of Profits Insurance)” (2560, 
น. 172) มีความหมายเหมือนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
  ปัจจุบัน นิยมเรียกการประกันภัยประเภทนี้ว่า “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance)” (2560, น. 44) ซึ่งหมายถึง “การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยที่คุ้มครอง” 
  ในเวลาที่เกิดเหตุ เช่น ไฟไหม้ท าให้ทรัพย์สินเสียหาย หากได้เอาประกันอัคคีภัยไว้ก็จะได้รับการชดใช้ต่อ
ความเสียหายในการซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่เท่านั้น แต่ความเสียหายทางการเงินของธุรกิจที่จ าต้องหยุด
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมดระหว่างที่ท าการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่นั้น  จะส่งผลท าให้ยอดขายต้องลดลง เงิน
หมุนเวียนที่จะน ามาใช้จ่ายในกิจการเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่นต้องขาดหายไป  เช่นนี้ การ
ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง  เว้นแต่จะได้เอา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไว้ด้วย 
  ดังนั้น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักช่วยท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับเงินทุนที่เพียงพอแก่การด าเนิน
ธุรกิจต่อไประหว่างรอการซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ เช่น ให้ความคุ้มครองผลก าไรสุทธิที่ลดลง และค่าใช้จ่ายคงที่ 
ได้แก่ ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าโฆษณาปกติ ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ทั้งได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้สามารถด าเนินธุรกิจกลับเป็นปกติให้เร็วที่สุด เช่น ค่าเช่าสถานที่ใหม่ชั่วคราว ค่าเช่าเครื่องจักรเก่า  
ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ และได้รับการชดเชยก าไรสุทธิที่ขาดหายไป  
  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง เพื่อต้องการ
ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับการชดเชยจนกลับคืนสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนการเกิดเหตุ  โดยอาศัยหลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างชว่งเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุตามระบบบัญชี ซึ่งผลต่างที่ขาดหายไป
นั้นจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจนกลับคืนมาสู่
สถานะทางการเงินเดิมได้ ด้วยการระบุขั้นตอนและสูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4)  ในที่นี้จ านวนเงินที่ต้องรับผิดเป็นเอกเทศร่วมกันที่จะน ามาค านวณในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
    =  50,000  บาท  

5)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (พิจารณาล าดับแรก)  =  50,000 50,000
100,000

    

 ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  

6)  กรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงิน (พิจารณาล าดับถัดไป)  =  50,000 50,000
100,000

    

  ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  
 
2)  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ภายหลังจากที่ทราบการฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้าง

ที่ระบุคุ้มครองแล้ว หากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนายจ้างยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างดังกล่าวดูแลรักษาเงินและ/หรือ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นต่อไปอีก กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีนับแต่วันทีน่ายจ้างนั้นกระท าเช่น
ว่านั้น โดยผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่คุ้มครองให้แก่นายจ้างนั้นตามส่วน 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 

  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 
1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ประวัติการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ของลูกจ้างที่คุ้มครอง เช่น อายุงาน พนักงานรับเงิน สมุห์บัญชี 

พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น 
3)  ปริมาณของเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอา

ประกันภัยหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อปี ซึ่งลูกจ้างที่คุ้มครองนั้นถือครองอยู่ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 
4)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
5)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดต้ัง

กล้องวงจรปิด การจัดท าบัญชีควบคุมเงิน และ/หรือสินค้าคงคลัง การค้ าประกันการท างานของลูกจ้างที่คุ้มครอง  
เป็นต้น 

6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.8  
ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
   
  
 เนื่องด้วยการประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงินซึ่ งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางกายภาพนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการออกแบบการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องขึ้นมา เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สิน 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 67) ให้ความหมายของการประกันภัยความ
เสียหายสืบเนื่อง (Consequential Loss Insurance) หมายถึง “การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง”  
  ศัพท์ที่ให้ความหมายเดียวกัน คือ “การประกันภัยการสูญเสียก้าไร (Loss of Profits Insurance)” (2560, 
น. 172) มีความหมายเหมือนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
  ปัจจุบัน นิยมเรียกการประกันภัยประเภทนี้ว่า “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance)” (2560, น. 44) ซึ่งหมายถึง “การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยที่คุ้มครอง” 
  ในเวลาที่เกิดเหตุ เช่น ไฟไหม้ท าให้ทรัพย์สินเสียหาย หากได้เอาประกันอัคคีภัยไว้ก็จะได้รับการชดใช้ต่อ
ความเสียหายในการซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่เท่านั้น แต่ความเสียหายทางการเงินของธุรกิจที่จ าต้องหยุด
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมดระหว่างที่ท าการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่นั้น  จะส่งผลท าให้ยอดขายต้องลดลง เงิน
หมุนเวียนที่จะน ามาใช้จ่ายในกิจการเพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่นต้องขาดหายไป  เช่นนี้ การ
ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง  เว้นแต่จะได้เอา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไว้ด้วย 
  ดังนั้น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักช่วยท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับเงินทุนที่เพียงพอแก่การด าเนิน
ธุรกิจต่อไประหว่างรอการซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ เช่น ให้ความคุ้มครองผลก าไรสุทธิที่ลดลง และค่าใช้จ่ายคงที่ 
ได้แก่ ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าโฆษณาปกติ ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ทั้งได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้สามารถด าเนินธุรกิจกลับเป็นปกติให้เร็วที่สุด เช่น ค่าเช่าสถานที่ใหม่ชั่วคราว ค่าเช่าเครื่องจักรเก่า  
ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ และได้รับการชดเชยก าไรสุทธิที่ขาดหายไป  
  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง เพื่อต้องการ
ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับการชดเชยจนกลับคืนสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนการเกิดเหตุ  โดยอาศัยหลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างชว่งเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุตามระบบบัญชี ซึ่งผลต่างที่ขาดหายไป
นั้นจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจนกลับคืนมาสู่
สถานะทางการเงินเดิมได้ ด้วยการระบุขั้นตอนและสูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-83 
 

  1)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันอัคคีภัย จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหยุดชะงัก 
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)” 
  2)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะเรียกว่า “กรมธรรม์
ประกันภัยหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” 
  3)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรของเครื่องจักร (Machinery Loss of 
Profits Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยส้าหรับความเสียหายสืบเนื่องของเครื่องจักร (Machinery 
Consequential Loss Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Business Interruption Insurance Policy”  
  4)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา จะเรียกว่า “การ
ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Advanced Loss of 
Profits Insurance Policy following CAR/EAR or Delay in Start Up Insurance)” 
  5)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะเรียกว่า “การประกันภัยการ
สูญเสียผลก้าไรของล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Marine Consequential Loss 
or Delay in Start Up Insurance)” 
  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการให้ความคุ้มครองถึงก าไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้
รับมาในรอบปีบัญชีที่เอาประกันภัย ตัวเลขที่จะค านวณเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยจึงเป็นตัวเลขประมาณการ และ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะค านวณให้ใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการก าไรขั้นต้นที่ตั้ งไว้ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ และแนวโน้มตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจใช้ระยะเวลาหลายปีก็เป็นได้ มิใช่เพียงค านวณ
ตัวเลขให้กลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิมในอดีตเช่นตัวอย่างข้างต้น  
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ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  
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เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-83 
 

  1)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันอัคคีภัย จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหยุดชะงัก 
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)” 
  2)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะเรียกว่า “กรมธรรม์
ประกันภัยหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” 
  3)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรของเครื่องจักร (Machinery Loss of 
Profits Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยส้าหรับความเสียหายสืบเนื่องของเครื่องจักร (Machinery 
Consequential Loss Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Business Interruption Insurance Policy”  
  4)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา จะเรียกว่า “การ
ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Advanced Loss of 
Profits Insurance Policy following CAR/EAR or Delay in Start Up Insurance)” 
  5)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะเรียกว่า “การประกันภัยการ
สูญเสียผลก้าไรของล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Marine Consequential Loss 
or Delay in Start Up Insurance)” 
  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการให้ความคุ้มครองถึงก าไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้
รับมาในรอบปีบัญชีที่เอาประกันภัย ตัวเลขที่จะค านวณเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยจึงเป็นตัวเลขประมาณการ และ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะค านวณให้ใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการก าไรขั้นต้นที่ตั้ งไว้ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ และแนวโน้มตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจใช้ระยะเวลาหลายปีก็เป็นได้ มิใช่เพียงค านวณ
ตัวเลขให้กลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิมในอดีตเช่นตัวอย่างข้างต้น  
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รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  
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  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  
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คนกลางประกันภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันมาตรฐานทุกฉบับ ได้ที่ 

https://www.tgia.org/property/download-TH_8  แ ล ะ ที่  http://www1.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php? 
GroupID=28 

 
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 

 
โดยที่ ...................................................ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ (ต่อไปนี้เรียกว่า นายจ้าง) ประสงค์จะ

จ้าง และได้จ้าง ...................................... เป็นลูกจ้าง ต าแหน่ง ..................... (ต่อไปนี้เรียกว่า ลูกจ้าง) ได้ยื่นค าขอเอา
ประกันภัย และรายละเอียดพร้อมทั้ง ข้อแถลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขแห่งการว่าจ้าง หน้าที่ของลูกจ้างและ
สินจ้าง ตลอดจนจ านวนเงินที่ลูกจ้างจะพึงได้มอบหมายให้เก็บรักษา การใช้ความระมัดระวังในการจัดการธุรกิจ วิธี
ควบคุมบัญชีของลูกจ้าง ต่อบริษัท ................ (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ซึ่งข้อแถลงเหล่านี้ ตกลงให้ถือเป็นสาระส าคัญ
แห่งสัญญาประกันภัยนี้ 

ภายใต้บังคับเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์นี้ (ไม่ว่าจะก าหนดไว้เป็นเง่ือนไข หรือโดยประการอื่น การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ตามสัญญาประกันภัยนี้) 
เพื่อตอบแทนนายจ้างซึ่งได้ช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว เป็นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ และระหว่างระยะเวลาใดๆ ที่มีการต่ออายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อ
นายจ้างแสดงพยานหลักฐานต่อบริษัทว่า ได้เกิดความเสียหายดังได้กล่าวไว้ในกรมธรรม์นี้ภายในก าหนดสามเดือนนับ
จากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ส าหรับจ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉัอโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลงและนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะ  
เวลาสามเดือนนับแต่วันท่ีลูกจ้างตาย หรือวันท่ีไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 

1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่นั้น 

2)  บริษัทมีสิทธิที่จะให้นายจ้างแสดงรายการและพยานหลักฐานสนับสนุนว่า ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง
นั้นเป็นอันถูกต้อง รวมทั้งความถูกต้องของรายการที่แจ้งไว้ในค าขอเอาประกันภัย หรือได้แถลงเพิ่มเติมเมื่อมีการต่อ
อายุการประกันภัย ตามที่บริษัทเห็นสมควรให้แสดง โดยค่าใช้จ่ายของนายจ้างเอง และให้นายจ้างรับรองความถูกต้อง
ของรายการนี้ทั้งหมด หรือแต่บางรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

3)  ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างคนเดียวกันจะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ
เรียกร้องให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างใน
หน้าที่ท่ีเกิดขึ้นใน ระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือน นับแต่วันที่เกิดสูญหาย 
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4)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลง ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ 

และลูกจ้างจะคงท าหน้าที่ตามข้อแถลงนั้นทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างจะไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามี
พฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งท าให้ความจริงผิดแตกต่างไปจาก 
ข้อแถลง) ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญตามที่แจ้งไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษั ททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบถึงการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับ 

ถ้าภายหลังที่นายจ้างได้ทราบถึงการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว และนายจ้างยังคงมอบ  
หมายให้ลูกจ้างเก็บรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่นายจ้างกระท าเช่นว่านั้น ดังนี้ 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยแก่นายจ้าง โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
มาแล้วออกตามส่วน 

5)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
เพื่อการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และในกรณีดังกล่าวนี้ นายจ้ างต้องให้
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้าง เพื่อสิทธิการไล่เบี้ย
เอาค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้าง หรือทรัพย์สินของ
ลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

6)  ถ้าในขณะที่ท าสัญญาประกันภัยนี้ หรือในระยะเวลาประกันภัย มีการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายอันเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 

7)  เมื่อมีข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ระหว่างบริษัทกับนายจ้าง หรือผู้ที่เรียกร้องให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้เกี่ยวกับจ านวนค่าเสียหาย หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติเงื่อนไขใดๆ คู่กรณีอาจตกลงเสนอข้อ
โต้แย้งนั้นให้อนุญาโตตุลาการสองนายเป็นผู้ช้ีขาด ซึ่งนายจ้างหรือผู้ร้องและบริษัทตั้งขึ้นฝ่ายละหนึ่งคน ในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการสองนายไม่สามารถตกลงช้ีขาดกันได้ ก็ให้อนุญาโตตุลาการ หรือผู้ช้ีขาดแล้วแต่กรณี ช้ีขาดด้วยว่า ฝ่ายใด
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

8)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
9)  การบอกกล่าว ค าบอกกล่าว และการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทจะมีผลตามกรมธรรม์ฉบับนี้ 

ต้องกระท าเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้ 
10)  การเลิกกรมธรรม์ 

10.1)   บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ได้แจ้งบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

10.2)   ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
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3-88     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
คนกลางประกันภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันมาตรฐานทุกฉบับ ได้ที่ 

https://www.tgia.org/property/download-TH_8  แ ล ะ ที่  http://www1.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php? 
GroupID=28 

 
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 

 
โดยที่ ...................................................ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ (ต่อไปนี้เรียกว่า นายจ้าง) ประสงค์จะ

จ้าง และได้จ้าง ...................................... เป็นลูกจ้าง ต าแหน่ง ..................... (ต่อไปนี้เรียกว่า ลูกจ้าง) ได้ยื่นค าขอเอา
ประกันภัย และรายละเอียดพร้อมทั้ง ข้อแถลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขแห่งการว่าจ้าง หน้าที่ของลูกจ้างและ
สินจ้าง ตลอดจนจ านวนเงินที่ลูกจ้างจะพึงได้มอบหมายให้เก็บรักษา การใช้ความระมัดระวังในการจัดการธุรกิจ วิธี
ควบคุมบัญชีของลูกจ้าง ต่อบริษัท ................ (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ซึ่งข้อแถลงเหล่านี้ ตกลงให้ถือเป็นสาระส าคัญ
แห่งสัญญาประกันภัยนี้ 

ภายใต้บังคับเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์นี้ (ไม่ว่าจะก าหนดไว้เป็นเง่ือนไข หรือโดยประการอื่น การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ตามสัญญาประกันภัยนี้) 
เพื่อตอบแทนนายจ้างซึ่งได้ช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว เป็นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ และระหว่างระยะเวลาใดๆ ที่มีการต่ออายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อ
นายจ้างแสดงพยานหลักฐานต่อบริษัทว่า ได้เกิดความเสียหายดังได้กล่าวไว้ในกรมธรรม์นี้ภายในก าหนดสามเดือนนับ
จากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ส าหรับจ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉัอโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลงและนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะ  
เวลาสามเดือนนับแต่วันท่ีลูกจ้างตาย หรือวันท่ีไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 

1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่นั้น 

2)  บริษัทมีสิทธิที่จะให้นายจ้างแสดงรายการและพยานหลักฐานสนับสนุนว่า ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง
นั้นเป็นอันถูกต้อง รวมทั้งความถูกต้องของรายการที่แจ้งไว้ในค าขอเอาประกันภัย หรือได้แถลงเพิ่มเติมเมื่อมีการต่อ
อายุการประกันภัย ตามที่บริษัทเห็นสมควรให้แสดง โดยค่าใช้จ่ายของนายจ้างเอง และให้นายจ้างรับรองความถูกต้อง
ของรายการนี้ทั้งหมด หรือแต่บางรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

3)  ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างคนเดียวกันจะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ
เรียกร้องให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างใน
หน้าที่ท่ีเกิดขึ้นใน ระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือน นับแต่วันที่เกิดสูญหาย 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-89 
 

 
4)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลง ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ 

และลูกจ้างจะคงท าหน้าที่ตามข้อแถลงนั้นทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างจะไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามี
พฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งท าให้ความจริงผิดแตกต่างไปจาก 
ข้อแถลง) ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญตามที่แจ้งไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษั ททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบถึงการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับ 

ถ้าภายหลังที่นายจ้างได้ทราบถึงการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว และนายจ้างยังคงมอบ  
หมายให้ลูกจ้างเก็บรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่นายจ้างกระท าเช่นว่านั้น ดังนี้ 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยแก่นายจ้าง โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
มาแล้วออกตามส่วน 

5)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
เพื่อการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และในกรณีดังกล่าวนี้ นายจ้ างต้องให้
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้าง เพื่อสิทธิการไล่เบี้ย
เอาค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้าง หรือทรัพย์สินของ
ลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

6)  ถ้าในขณะที่ท าสัญญาประกันภัยนี้ หรือในระยะเวลาประกันภัย มีการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายอันเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 

7)  เมื่อมีข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ระหว่างบริษัทกับนายจ้าง หรือผู้ที่เรียกร้องให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้เกี่ยวกับจ านวนค่าเสียหาย หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติเงื่อนไขใดๆ คู่กรณีอาจตกลงเสนอข้อ
โต้แย้งนั้นให้อนุญาโตตุลาการสองนายเป็นผู้ช้ีขาด ซึ่งนายจ้างหรือผู้ร้องและบริษัทตั้งขึ้นฝ่ายละหนึ่งคน ในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการสองนายไม่สามารถตกลงช้ีขาดกันได้ ก็ให้อนุญาโตตุลาการ หรือผู้ช้ีขาดแล้วแต่กรณี ช้ีขาดด้วยว่า ฝ่ายใด
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

8)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
9)  การบอกกล่าว ค าบอกกล่าว และการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทจะมีผลตามกรมธรรม์ฉบับนี้ 

ต้องกระท าเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้ 
10)  การเลิกกรมธรรม์ 

10.1)   บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ได้แจ้งบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

10.2)   ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
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3-90     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเง่ือนไขบังคับก่อน ส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ 

ตามสัญญาประกันภัยนี้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และระยะเวลาใดๆ ที่มีการ
ต่อ อายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อนายจ้างแสดงหลักฐานว่า ได้เกิดความเสียหายดังกล่าวไว้ใน 
กรมธรรม์ ภายในก าหนดสามเดือนนับจากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง 
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของ
ลูกจ้าง ในหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือ
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลา
สามเดือนนับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน 

 
สรุปสาระส าคัญ 

ความคุ้มครอง 
ความสูญหายของเงินของนายจ้าง อันเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี 
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
1)  การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบภายในระยะเวลาประกันภยั 

หรือภายใน ระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายใน
ระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

2)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 

3)  ภายหลังจากที่ทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) 
ยังคงมอบหมาย ให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 
1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -

ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 
2)  ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างคนเดียวกัน จะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ

เรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี
ที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่เกิดสูญหาย 

3)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลงทุกประการ ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญ และลูกจ้างจะยังคงท า
หน้าที่ตาม ข้อตกลงทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามีพฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ให้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับภายหลังจากท่ีทราบการฉ้อโกง หรือ 
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ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) ยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกน่ายจ้างตามส่วน 

4)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และนายจ้างจะต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้างเพื่อสิทธิการไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้างหรือทรัพย์สินของลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า 
นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

5)  ถ้ามีการประกันภัยอื่น ให้เฉลี่ยตามส่วน 
6)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
7)  การบอกกล่าว การติดต่อต้องกระท าเป็นหนังสือถึงจะมีผลบังคับ 
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3-90     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเง่ือนไขบังคับก่อน ส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ 

ตามสัญญาประกันภัยนี้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และระยะเวลาใดๆ ที่มีการ
ต่อ อายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อนายจ้างแสดงหลักฐานว่า ได้เกิดความเสียหายดังกล่าวไว้ใน 
กรมธรรม์ ภายในก าหนดสามเดือนนับจากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง 
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของ
ลูกจ้าง ในหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือ
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลา
สามเดือนนับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน 

 
สรุปสาระส าคัญ 

ความคุ้มครอง 
ความสูญหายของเงินของนายจ้าง อันเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี 
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
1)  การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบภายในระยะเวลาประกันภยั 

หรือภายใน ระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายใน
ระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

2)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 

3)  ภายหลังจากท่ีทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) 
ยังคงมอบหมาย ให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 
1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -

ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 
2)  ค่าเสียหายท่ีเกิดจากลูกจ้างคนเดียวกัน จะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ

เรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี
ที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่เกิดสูญหาย 

3)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลงทุกประการ ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญ และลูกจ้างจะยังคงท า
หน้าที่ตาม ข้อตกลงทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามีพฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ให้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับภายหลังจากท่ีทราบการฉ้อโกง หรือ 
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ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) ยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกน่ายจ้างตามส่วน 

4)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และนายจ้างจะต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้างเพื่อสิทธิการไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้างหรือทรัพย์สินของลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า 
นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

5)  ถ้ามีการประกันภัยอื่น ให้เฉลี่ยตามส่วน 
6)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
7)  การบอกกล่าว การติดต่อต้องกระท าเป็นหนังสือถึงจะมีผลบังคับ 
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บทที่ 4  
การพิจารณารบัประกันภัย 

 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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