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สถานทีเอาประกันภัยท ี   : 8, 8/1, 8/2 ถ.สิริราชย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 

      

 ทรัพย์สินทเีอาประกันภัย        จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 

 

       143,000,000.00 

 

 

 

         

                                    

 

 

 

สถานทีเอาประกันภัยท ี   : หอพกัพนกังาน บ.  ภูเก็ต ไซม่อนคาบาเร่ต ์จก. 

    ซ.คอกหมู ถ.สิริราชย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 

  

 ทรัพย์สินทเีอาประกันภัย         จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 

 

       10,000,000.00 

 

 

 

  จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทังสิน                 153,000,000.00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)  รวมส่วนปรับปรุง และต่อเติมอาคาร                

ลานจอดรถ  รัว กาํแพง ประตู  สระว่ายนาํ (ไม่รวมนาํในสระ) เฟอร์นิเจอร์ สิงตกแต่ง

ติดตงัตรึงตรา อุปกรณ์ ครืองมือเครืองใชส้ํานกังานต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ระบบประปา  ระบบไฟฟ้า  หมอ้แปลงไฟฟ้า เครืองกาํเนิดไฟฟ้า ระบบโทรศพัทแ์ละ

การสือสารทุกชนิด ลิฟท์ เครืองปรับอากาศ  ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แสดงโชว์

และและทรัพยสิ์นทงัหมดของผูเ้อาประกนัภยั  รวมถึงทรัพยสิ์นทีอยู่ในความดูแล

ของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูรั้กษาทรัพย ์

 

สิงปลูกสร้างตวัอาคารหอพกัพนักงาน (ไม่รวมรากฐาน)  รวมส่วนปรับปรุงและ

ต่อเติมอาคาร 
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เป็นทีรับทราบและยินยอมดว้ยกนัทงัสองฝ่ายแลว้ว่า :- 

 

1. กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี ให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั อนัสืบเนืองมาจาก          

ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัจากอากาศยาน ภยัเนืองจากนาํ ภยัจากการเฉียวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั          

ภยัจากนําท่วม ภยัลมพายุ ภยัจากลูกเห็บ ภยัจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืนใต้นํา หรือสึนามิ ภยัจากการ

ประทว้ง ภยัการนดัหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย (ยกเวน้ การกระทาํเพือผลทางการเมือง ศาสนา หรือ

ลทัธินิยม) ภยัจากการลุกไหมห้รือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบติัเหตุต่างๆทมีิ อาจคาดถึง จากปัจจยัภายนอก 

หรือภยัอนืๆทีมิไดร้ะบุไวใ้น ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัเสียงภยัทรัพยสิ์น (GIA Form) 

ทงันี สาํหรับความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์ฉบบันี ไดจ้าํกดัจาํนวนเงินความรับผิด

ต่อครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั อนัเกิดจากภยัดงัต่อไปนี:- 

- ภัยนําท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืนใต้นาํหรือสึนามิ และภัยลมพายุ คุ้มครองไม่เกินภยัละ

5,000,000.- บาท ต่ออุบติัเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 

2. ในกรณีทีเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบดงันี :-   

- 5,000.- บาท แรกสําหรับความเสียหายในแต่ละครังและทุกครัง ยกเวน้ ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัจากยวดยาน

พาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนืองจากนํา ภัยทางอากาศยานและภัยจากการลุกไหม้หรือการระอุหรือการระเบิด                                    

ตามธรรมชาติ 

- 10% ของความเสียหาย ขนัตาํ 30,000.- บาท แล้วแต่จาํนวนใดจะสูงกว่า ของความเสียหายต่อทรัพยสิ์นต่อแต่ละ

อุบัติเหตุและทุกครังจากภยัลมพายุ ภยันําท่วม และภยัแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืนใต้นาํหรือสึนามิ             

ภยัลูกเห็บ และภยัจากการประทว้ง ภยันดัหยดุงาน การจลาจล หรือการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย 

 

3. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ไดข้ยายความคุม้ครองถึงความสูญเสียหรือเสียหาย ดงันี :- 

    -     ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกติดตงัตรึงตรา (Fixed Glass Extension) ในวงเงินไม่เกิน ,000,000.-บาทต่อ 

          อุบติัเหตุแต่ละครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั (ทส. . ) 

    -    ความสูญเสียหรือเสียหายจากการชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์(Robbery, Gang-Robbery) ในวงเงินไม่เกิน , , .- บาท   

           ต่ออุบติัเหตุแต่ละครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั  (ท.ส. . )   

- ภยัต่อเครืองไฟฟ้า (Electrical Injury Clause ) โดยจาํกดัวงเงินความรับผิดไม่เกิน 10,000,000.- บาท ต่ออุบติัเหตุแต่ละ

ครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั (ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายของTransformer ยีห้อ htt (dry type cast 

resin) fuji electric และ Electro bau (ebg)) (ภยัต่อเครืองใช้ไฟฟ้า หมายถึง ความเสียหายทีเกิดขึนต่อเครืองไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทงัเครืองมือเครืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ทีไดเ้อาประกนัภยัไวต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ซึงไดรั้บความ

เสียหายเนืองจากหรือเป็นเพราะการเดินเครืองเกินกาํลงั การใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกินกาํหนด การเดินลดัวงจรของไฟฟ้า 

การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟฟ้าในตวัเองการรัวของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลดัวงจรเนืองจาก

ฟ้าผา่ แต่ทงันี ความคุม้ครองนี จะมีผลต่อเมือสาเหตุความเสียหายดงักล่าวขา้งตน้มีผลทาํให้เกิดไฟไหมข้นึหรือความ

เสียหายดงักล่าวเกิดจากฟ้าผา่เท่านนั) 

- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครืองจกัร (Machinery Breakdown) โดยจาํกดัวงเงินความรับผิดไม่เกิน ,000,000.-บาท 

ต่ออุบติัเหตุแต่ละครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั (ทส. . ) 
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4. ใ น กร ณี ที เ กิ ด ค ว าม สูญ เ สีย ห าย ต่ อท รั พ ย์สิ น ที เ อ าป ระ กัน ภัย  บ ริษัท ฯ  จ ะ ช ดใ ช้ค่ า สิน ไ ห มท ด แ ทน ใ ห้ กับ                                                       

“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาํนกัธุรกิจถนนเทพกษตัรีย”์ ตามภาระผกูพนั 

 

5. กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี มีเงือนไขพิเศษ ดงันี :- 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับภยันาํท่วม   

 (ภายในวงเงินไม่เกิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับภยัลมพาย ุ   

   (ภายในวงเงินไม่เกิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลืนใตน้าํ

หรือสึนามิ         

(ภายในวงเงินไม่เกิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับภยัลูกเห็บ    

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับภยัจากการประทว้ง   

                  จากการจลาจล การนดัหยุดงาน และการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย 

- เอกสารแนบทา้ยาขยายความคุม้ครองเครืองจกัรหยดุชะงกั     

                  (ภายในวงเงินไม่เกิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองการชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์     

  (ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองกระจกติดตงัตรึงตรา     

                  (ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต     

- เอกสารแนบทา้ยคุม้ครองการชดใชต้ามมูลค่าในการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น    

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษการคงไวซึ้งจาํนวนเงินเอาประกนัภยั    

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษ การสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ    

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การโยกยา้ยทรัพยสิ์น       

( % ของทุนประกนัภยัและสูงสุดไม่เกิน , , .- บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั)   

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษการขนยา้ยซากทรัพยสิ์น      

(ภายในวงเงิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษส่วนเฉลียจากการประกนัภยัตาํกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทีแทจ้ริง  

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษทรัพยสิ์นอนืๆทอียูภ่ายในอาคาร     

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษค่าวิชาชีพ      

(ภายในวงเงินไม่เกิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษค่าใชจ้่ายในการดบัเพลิง     
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- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย เงือนไขพิเศษการกาํหนดทรัพยสิ์น     

- เอกสารแนบทา้ยคุม้ครองภยัเพิมเติมแบบจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิด    

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม (ภายในวงเงิน , , .– บาท ต่อหนึงสัญญา)  

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ม่านบงัแดด ม่านบงัตา เครืองหมาย ป้ายต่าง ๆ หรือสิงติดตงัตรึงตราอนืๆ   

(ภายในวงเงิน , , .-บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั)   

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การผิดเงือนไข       

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การยกเลิกกรมธรรม ์(  วนั)      

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การกระทาํผิดพลาดและการละเลยการกระทาํตามหน้าที     

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การเพิมขนึของมูลค่าทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั ( % ของทุนประกนัภยั)  

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ค่าใชจ้่ายเร่งด่วน        

( % ของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซ่มปกติ และสูงสุดไม่เกิน , , .- บาท ต่ออุบัติเหตแต่ละครังและตลอด

ระยะเวลาเอาประกนัภยั)   

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ตน้ไมที้ปลูกไวเ้พือการตกแต่ง (ภายในวงเงิน , .- บาท ต่อตน้   

                  และ , .- บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั)            

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ความเสียหายเนืองจากการยบัยงัภยั     

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย การแจง้การใชส้ถานทีเอาประกนัภยัคลาดเคลือน    

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ส่วนไดเ้สียของบุคคลอืน       

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย สิงปลูกสร้างภายนอกอาคาร      

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการชดใชค้่าสินไหมทดแทน      

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลรักษาและควบคุม     

(ภายในวงเงินไม่เกิน , , .– บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของเจา้หนา้ทีผจญการดบัเพลิง     

(ภายในวงเงิน , , .- บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั) 

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ย คาํสงัเจา้หนา้ที หรือพนักงานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย    

- เอกสารแนบท้ายว่าด้วย การประเมินความเสียหาย  ( % ของทุนประกันภัยและรวมกันสูงสุดไม่ เ กิน                                 

, , .- บาท ต่ออุบติัเหตแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั)     

- เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยขอ้จาํกดัและขอ้ยกเวน้เกียวกบัมาตรการควาํบาตร     

-     เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยขอ้ยกเวน้ภยัโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) 
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แบบ ทส.1.17 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสําหรับเครืองจักรหยุดชะงัก 

(Machinery Breakdown Extension Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนี ให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

 

เนืองจากบริษทัไดรั้บเบียประกนัภยัเพิมเติม จึงเป็นทีตกลงกนัว่า  

 

การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ไดข้ยายความคุม้ครองถึงความเสียหายทีเกิดขึนโดยฉับพลนั และไม่

อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครืองจักรทีระบุไวเ้ป็นทรัพย์สินทีเอาประกันภัยซึงตังอยู่ในสถานทีตังหรือเก็บทรัพยสิ์น                                                  

เอาประกนัภยั อนัเนืองมาจากการหล่อและการใชว้สัดุทีมีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ 

ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตงั ดา้นการฝีมือ การขาดความชาํนาญ หรือเนืองมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า 

การกลนัแกลง้ การขาดนาํในหมอ้นาํ การขาดนาํมนัหรือสารทาํความเยน็ในระบบหล่อเยน็ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจาก

กนัดว้ยกาํลงัเหวียงจากศูนย์ถ่วง การทาํงานเกินพิกดั การเดินเครืองเกินกาํลงั แรงดนัไฟฟ้าเกินกาํหนด ไฟฟ้าลดัวงจร การเกิด

ประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกดัในตวัเอง การรัวไหลของกระแสไฟฟ้า 

 

คาํว่า“เครืองจักร”ในเอกสารแนบท้ายนี หมายถึง ตัวเครืองจักรทีระบุไวเ้ป็นทรัพยสิ์นทีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์

ประกนัภยัฉบบันี และให้หมายความรวมถึงตวัชินส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วนหนึงส่วนใดของเครืองจกัร ทงันีไม่รวมถึง 

 

1. หมอ้กาํเนิดไอนาํ ถงัอดัความดัน อุปกรณ์หรือท่อประหยดัเชือเพลิง เครืองจกัรหรืออุปกรณ์ ซึงใชแ้รงดนัรวมถึงชินส่วน

ของทรัพยสิ์นดงักล่าว  

2. เครืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล (Electronic Data Processing Equipment) 

(อุปกรณ์ทีแยกออกมาจากเครืองจกัร) 

 

เอกสารแนบท้ายฉบับน ีไม่คุ้มครอง 

1. ความเสียหายต่อ 

1.1 ชินส่วนทีมีการเปลียนตามการใชง้าน เช่น แม่พิมพ ์ลูกกลิงพิมพล์าย (engraved cylinders) เป็นตน้ 

1.2 ชินส่วนทีมีการสึกหรอ หรือมีการเสือมสภาพ เช่น สายพาน เชือก เส้นลวด โซ่ ลอ้ยาง ปะเก็น ซีล แบริง ไส้กรอง ตลบัลูกปืน เป็น

ตน้ 

1.3 วตัถุทีทาํดว้ยแกว้ กระเบืองเคลือบหรือกระเบืองดินเผา สักหลาด กระชอนหรือผา้กรอง  

1.4 วตัถุต่างๆ ทีเป็นสือกลางในการทาํงานของเครืองจกัร เช่น นาํมนัหล่อลืน เชือเพลิง  สารเร่งทางปฏิกิริยา  เป็นตน้ 

2. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยออ้มจากการระเบิดทางเคมี  
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3. ความเสียหาย ซึงเกิดขนึจากความผิดหรือสิงบกพร่องใดๆ ทีมีอยูแ่ลว้ในขณะทีเริมการประกนัภยันี ซึงผูเ้อาประกนัภยัหรือ

ผูแ้ทนของผูเ้อาประกนัภยัไดท้ราบแลว้ 

4. ความเสียหาย ซึงผูจ้ดัหาหรือผูผ้ลิตตอ้งรับผิดตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

5. ความเสียหายทีเกิดขึน อนัเป็นผลโดยตรงจากการใชง้านติดต่อกนั เช่นการสึกหรอ การเกิดสนิม การกดักร่อน การสึกกร่อน การ

เป็นโพรง ตะกรันในหมอ้นาํ การเสือมสภาพ การทรุดตวั การแตกร้าว การผิดรูป การเสียรูป เป็นตน้ 

6. ความเสียหายทีเกิดขึนต่อไดนาโม หมอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครืองใชไ้ฟฟ้า

อืนๆ อนัเกิดจากสาเหตุของการทาํงานเกินพิกดั การเดินเครืองเกินกาํลงั แรงดนัไฟฟ้าเกินกาํหนด ไฟฟ้าลดัวงจร การเกิด

ประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกดัในตวัเอง การรัวไหลของกระแสไฟฟ้า  

หลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

1. ในกรณีทคีวามเสียหายสามารถซ่อมแซมได ้บริษทัจะจ่ายค่าใชจ้า่ยเท่าทจีาํเป็นเพอืซ่อมแซมเครืองจกัรทเีสียหายใหก้ลบัคืน

ใชง้านไดใ้นสภาพทีเป็นอยูเ่ดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทงัค่าถอดถอนและค่าติดตงัใหม่ ซึงไดม้ีขนึเพือการซ่อมแซม

นนั รวมทงัค่าขนส่งตามปกติทงัไปและกลบัจากโรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าทีค่าใชจ้่าย

เหล่านีไดร้วมอยูใ่นจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดแลว้ ถา้การซ่อมแซมนีกระทาํในโรงงานของผูเ้อาประกนัภยัเอง บริษทัจะ

จ่ายค่าวสัดุและค่าแรงทีได้มีขึนเพือการซ่อมแซมรวมทังจาํนวนเงินตามอัตราทีสมด้วยเหตุผลสําหรับค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินงานของโรงงาน ทงันี มิให้หกัค่าเสือมสาํหรับชินส่วนทีเปลียนใหม่ แต่ให้นาํค่าของซากมาคาํนวณดว้ย  

ถา้ค่าซ่อมแซมดังทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้เท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าทีแท้จริงของเครืองจกัรทีเอาประกนัภยัในสภาพทีเป็นอยู่เดิม

ในขณะเกิดความเสียหาย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถือตามหลกัขอ้ . ขา้งล่างนี 

 

2. ในกรณีทเีกิดความเสียหายโดยสินเชิง บริษทัจะจ่ายตามมูลค่าทีแทจ้ริงของเครืองจกัรนนัในสภาพทีเป็นอยูเ่ดิมในขณะเกิด

ความเสียหายรวมทงัค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตงัและค่าศุลกากร (หากมี) ทงันี โดยมีเงือนไขว่าค่าใชจ้่ายเหล่านีไดร้วมอยู่ใน

จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดแลว้การคาํนวณมูลค่าทีแทจ้ริง ให้หกัค่าเสือมทีแทจ้ริงจากค่าของการเปลียนทดแทนทรัพยสิ์น

นนั นอกจากนีบริษทัจะชดใชค้่าใชจ่้ายตามปกติสําหรับการถอดถอนเครืองจกัรทีถูกทาํลาย แต่จะนาํค่าของซากมาคาํนวณ

ดว้ย 

 

ทงันี ค่าใชจ้่ายในการเปลียนแปลง เพิมเติม การทาํให้ดีขึนไปจากเดิมหรือปรับปรุงเครืองใหม่ ไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใต้

เอกสารแนบทา้ยฉบบันี  

 

บริษทัจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชัวคราว ถา้การซ่อมแซมนันเป็นส่วนหนึงของการซ่อมแซมถาวร และจะไม่ทาํให้ค่าใช้จ่าย

ซ่อมแซมทงัหมดเพิมขนึ 
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เงือนไขเฉพาะ 

1. การตรวจสอบเทอร์ไบน์ เครืองกาํเนิดไฟเทอร์โบ อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งตรวจสอบปรับปรุงเครืองจกัร

ใหม่ให้ทวัถึง โดยการเปิดออกหมดในบรรดาส่วนประกอบจกัรกลและไฟฟ้าของเทอร์ไบน์ไอนาํ เทอร์ไบน์แก๊สหรือเครือง

กาํเนิดไฟเทอร์โบ สําหรับเครืองจกัรทีมีกาํลงัเกินกว่า ,  กิโลวตัต์ การตรวจสอบและปรับปรุงเครืองใหม่ดงักล่าว

จะต้องกระทาํเมือเดินเครืองมาแล้ว ,  ชัวโมงหรืออย่างน้อยทุกๆ 3 ปี สําหรับการตรวจสอบตามกําหนดเวลานี 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยผูเ้อาประกันภยัทงัสิน หากผู้เอาประกันภยัไม่ปฏิบัติตามเงือนไข

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะพน้จากความรับผิดทงัสิน  ในกรณีทีเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดซึงสามารถทีจะ

ตรวจพบได ้ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระทาํตามเงือนไขในวรรคแรก 

 

ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอขยายกาํหนดระยะเวลาระหว่างการตรวจสอบตามกาํหนดระยะเวลาในวรรคแรกจากบริษทั และบริษทั

อาจยินยอมขยายเวลาให้ ถา้เห็นว่าการขยายเวลาจะไม่ทาํให้มีการเสียงภยัเพมิขนึ 

 

2. การใช้ความระมดัระวงัเพือป้องกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใช้ความระมดัระวงัตามควรแก่กรณีและสมดว้ยเหตุผลในการ

ป้องกนัความเสียหาย หรือความรับผิด และตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญตัิของกฎหมายเกียวกบัการนนั ตลอดจนขอ้แนะนาํของ

ผูผ้ลิตโดยผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเองทงัสิน  

 

โดยมีเงือนไขดังน ี

1) การจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่า ทีแท้จริงมาใช้ในการพิจารณา

คาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจะตอ้งรับผิด

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันี เมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายแลว้ 

จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทบีริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตามจาํนวนเงินจาํกดั

ความรับผิดทีได้ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ

ประกนัภยั 

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีรวมกนัแลว้จะไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับ

ผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดง

รายละเอียดการประกนัภยั 

 

ทงันี ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีบงัคบั

ตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 
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แบบ ทส.1.21 

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

(Robbery, Gang-Robbery Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนีให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

 

เนืองจากบริษทัไดรั้บเบียประกนัภยัเพิมเติม จึงเป็นทีตกลงกนัว่า 

 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทีได้                        

เอาประกนัภยัไวแ้ละอยู่ภายในอาคาร(ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตวัอาคาร)ซึงเป็นทีตงัหรือทีเก็บทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั

ตามทีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั อนัเกิดขึนจากการชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ 

 

เพือให้เป็นไปตามความคุม้ครองภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี 

1. คาํว่า “การชิงทรัพย”์ ในเอกสารแนบท้ายนีหมายถึง การลกัทรัพยโ์ดยใช้กาํลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าใน

ทนัใดนนัจะใชก้าํลงัประทุษร้ายเพือ:- 

ก) ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์นัไป หรือ 

ข )  ให้ยืนให้ซึงทรัพยน์นั หรือ 

ค )  ยึดถือเอาทรัพยน์นัไว ้หรือ 

ง) ปกปิดการกระทาํความผิดนนั หรือ 

จ) ให้พน้จากการจบักุม 

2. คาํว่า “การปลน้ทรัพย”์ ในเอกสารแนบทา้ยนีหมายถึง การชิงทรัพยต์ามขอ้ 1 โดยร่วมกนักระทาํความผิดตงัแต ่

3 คนขนึไป 

 

เอกสารแนบทา้ยฉบบันี ไม่คุม้ครอง 

1. ความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึงอยู่โดยชอบดว้ยกฎหมายในสถาน

ทีตงัหรือเก็บทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือเกิดจากการกระทาํโดยผูเ้อาประกนัภยั

หรือหุ้นส่วนของผูเ้อาประกนัภยัหรือกรรมการ หรือพนกังาน หรือลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั ทงันี ไม่ว่าจะกระทาํดว้ยตนเองโดย

ลาํพงั หรือสมรู้ร่วมคิดกบับุคคลอืน 

2. ความเสียหายซึงเกิดขึนในขณะทีสถานทีตังหรือเก็บทรัพย์สินทีเอาประกันภัยตามทีระบุไวใ้นตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัถูกทอดทิงโดยไม่มีผูอ้าศยัอยูห่รือไม่มีผูดู้แลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วนัติดต่อกนั 

3. ความเสียหายโดยไมท่ราบสาเหตุ หรือขาดหายไปซึงพบเมือตรวจนบัจาํนวนทรัพยสิ์นการเก็บขอ้มูลผิดพลาด 

การขาดหายไปในการรับหรือส่งมอบวสัดุไม่ครบจาํนวน หรือเนืองจากความผิดพลาดในการจดบนัทึกทางบญัชี 

 



 

 

 

 

  

 

 9 

22/01/2023 521-01551-120 22/01/2022 

โดยมีเงือนไขดงันี 

 

1) การจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริงมาใชใ้นการ

พิจารณาคาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั

จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันี เมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพือความเสียหายแล้ว จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหม

ทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตาม

จาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือใน

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีรวมกนั

แล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ทีได้ระบุไว ้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย                                 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือ

ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 

 

ทงันี ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั

ฉบบันีบงัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 
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แบบ ทส.1.24 
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองกระจกติดตังตรึงตรา 

(Fixed Glass Extension Endorsement) 
 

เอกสารแนบทา้ยนีให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

 

เนืองจากบริษทัไดรั้บเบียประกนัภยัเพิมเติม จึงเป็นทีตกลงกนัว่า 

 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ไดข้ยายความคุม้ครองถึงความเสียหายทีเกิดขนึโดยฉบัพลนั และ

ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าอนัเกิดจากสาเหตุใดก็ตามทีไม่ไดร้ะบุในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี รวมถึงขอ้ยกเวน้

เฉพาะทีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยนี ต่อกระจกทีติดตงัถาวร รวมทงัโครง-กรอบกระจก ตวัอกัษรหรือสิงประดิษฐ์ตกแต่งต่าง ๆ 

บนกระจก ทีเป็นส่วนหนึงของทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั ซึงตงัอยู่ในสถานทีตงัหรือเก็บทรัพยสิ์นเอาประกนัภยั จากการแตก 

การร้าวทีร้าวตลอดความหนาของกระจก  

 

เอกสารแนบทา้ยฉบบันี ไม่คุม้ครอง 

1. การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวทีร้าวตลอดความหนาของกระจก 

2. ความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัจากอากาศยาน ภยัจลาจล การนดัหยดุงาน การปิดกนัการเขา้

ทาํงาน การกระทาํของบุคคลอืน ทีเขา้ร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภยัเนืองจากการกระทาํดว้ยเจตนาร้าย ภยัจาก

ยานพาหนะหรือสัตว ์ภยัแผ่นดินไหว ภยัลมพายุ ภยันาํท่วม การเอ่อลน้   การปล่อย การรัว การระเบิดของถงัเก็บนาํหรืออุปกรณ์

ต่างๆ 

โดยมีเงือนไขดงันี 

1) การจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี จะไมน่าํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริงมาใชใ้นการ

พิจารณาคาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั

จะตอ้งรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันี เมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพือความเสียหายแล้ว จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหม

ทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตาม

จาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบท้าย หรือใน

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีรวมกนั

แล้วจะไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี ทีได้ระบุไว ้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย                            

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือ

ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกนัภยั 

 

ทงันี ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั

ฉบบันีบงัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 
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แบบ ทส.1.09   

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจํากัดจํานวนเงินความรับผิดสําหรับภัยจากนาํท่วม 

(Sub Limit for Risks from flood Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนี ให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี  

 

เป็นทีตกลงว่ากรมธรรมป์ระกนัภยันีจะจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสาํหรับความเสียหายทีเกิดขนึเนืองจากภยันาํท่วม   

 

คาํว่า “นาํท่วม” ในเอกสารแนบทา้ยนีหมายถึง นาํซึงไหลลน้หรือไหลออกจากทางนาํปกติซึงจะเป็นทางนาํธรรมชาติ หรือจะ

เป็นทางนาํทีสร้างขึนก็ดี (ไม่รวมถึงรางนาํบนหลงัคา) หรือเกิดจากท่อนาํสาธารณะแตก ทาํให้เกิดการท่วมของนาํจากภายนอกของ

อาคารทีเอาประกนัภยัไว ้หรืออาคารทีเก็บทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี รวมถึงนาํท่วมอนัเกิดจาก

ลมพาย ุนาํป่า และโคลนถล่ม  

 

ทงันี ไม่รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มอนัเกิดจากคลืนใตน้าํ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) แผ่นดินไหว

หรือภูเขาไฟระเบิด 

 

โดยมีเงือนไขดังน ี

1) การจาํกดัความรับผิดสาํหรับภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริงมาใชใ้นการพิจารณา

คาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจะตอ้งรับผิด

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันีเมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายแลว้ 

จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตามจาํนวนเงิน

จาํกดัความรับผิดทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย  หรือในเอกสารแสดงรายละเอียด

การประกนัภยั  

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีรวมกนัแลว้จะไม่

เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสาร

แสดงรายละเอียดการประกนัภยั 

 

ทงันีขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีบงัคบั

ตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 
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แบบ ทส 1.10 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจํากดัจํานวนเงินความรับผิดสําหรับภัยจากลมพายุ  

(Sub Limit for Risks from Windstorm Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนี ให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี  

 

เป็นทีตกลงว่ากรมธรรม์ประกันภยันีจะจาํกัดจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนเนืองจากภยัลมพายุ                

ทงันีรวมถึง 

1. ความเสียหายของทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัจากนาํในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึงถูกพดัหรือหอบมาพร้อมกบั                     

ลมพายุแลว้ทาํให้เกิดคลืนซดัเขา้ท่วมชายฝัง   

2. ความเสียหายของทรัพยสิ์นภายในตวัอาคารทีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ เนืองจากนาํฝน นาํคา้งแขง็ หิมะ ทราย หรือฝุ่ นละออง

ทีผา่นเขา้ไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิงปลูกสร้าง ซึงไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากลมพายุ 

3. ความเสียหายของทรัพยสิ์นภายในตวัอาคารทีไดเ้อาประกนัภยัไว ้เนืองจากนาํจากเครืองพรมนาํหรือท่อนาํอืนๆ ซึงไดรั้บ

ความเสียหายจากลมพายุ 

 

โดยมีเงือนไขดังน ี

1) การจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริงมาใช้ในการพิจารณา

คาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจะตอ้งรับผิด

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันีเมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายแลว้ 

จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตามจาํนวน

เงินจํากัดความรับผิดทีได้ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย  หรือในเอกสารแสดง

รายละเอียดการประกนัภยั 

 

 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบท้ายนี และภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันีรวมกันแลว้จะ                

ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสารแสดง

รายละเอียดการประกนัภยั  

 

 ทงันีขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีบงัคบั

ตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 
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แบบ ทส. 1.11 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจํากัดจํานวนเงินความรับผิดสําหรับภัยจากแผ่นดินไหว 

หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืนใต้นาํหรือสึนามิ  

(Sub Limit for Risks from Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนี ให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี  

 

เป็นทีตกลงว่ากรมธรรม์ประกนัภยันีจะจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนเนืองจากภยัแผ่นดินไหว 

หรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงความเสียหายจากคลืนใต้นํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือนําท่วมอันมีสาเหตุจาก                            

คลืนใตน้าํ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือนาํท่วมอนัมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด โดยมีเงือนไขว่า

แผน่ดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิดนนัตอ้งเกิดขึนโดยสาเหตุทางธรรมชาติ  

 

ข้อยกเว้นเฉพาะ 

บริษทัไม่ต้องรับผิดในความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออ้มทีเกิดจากภยัแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด อนัเกิดจาก                

วตัถุใดๆ จากอวกาศ 

 

โดยมีเงือนไขดังน ี

1) การจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริงมาใช้ในการพิจารณา

คาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจะตอ้งรับผิด

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันีเมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายแลว้ 

จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตามจาํนวนเงิน

จาํกดัความรับผิดทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย  หรือในเอกสารแสดงรายละเอียด

การประกนัภยั 
 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีรวมกนัแลว้จะไม่เกิน

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้ง

รับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดง

รายละเอียดการประกนัภยั 
 

ทงันีขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีบงัคบั

ตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 



 

 

 

 

  

 

 14 

22/01/2023 521-01551-120 22/01/2022 

แบบ ทส.1.12 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจํากดัจํานวนเงินความรับผิดสําหรับภัยจากลูกเห็บ  

(Sub Limit for Hail Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนีให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

 

เป็นทีตกลงว่ากรมธรรมป์ระกนัภยันีจะจาํกดัจาํนวนเงินความรับผิดสาํหรับความเสียหายทีเกิดขนึเนืองจากภยัลูกเห็บ  

 

โดยมีเงือนไขดังน ี

1) การจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแทจ้ริงมาใช้ในการพิจารณา

คาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจะตอ้งรับผิด

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันีเมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายแลว้ 

จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตามจาํนวนเงิน

จาํกดัความรับผิดทีไดร้ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียด

การประกนัภยั 

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีรวมกนัแลว้จะไม่

เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ทไีดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสารแสดง

รายละเอียดการประกนัภยั 

 

ทงันีขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใช้ขอ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี

บงัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดม้ีการแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี 
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แบบ ทส.1.14 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจํากัดจํานวนเงินความรับผิดสําหรับภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล  

หรือการกระทําอนัมีเจตนาร้าย  

(Sub limit for Strike, Riot or Malicious Act Endorsement) 

 

เอกสารแนบทา้ยนีให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

 

เป็นทีตกลงกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยนีจะจํากัดจํานวนเงินความรับผิดสําหรับความเสียหายที เกิดขึนเนืองจากภัย                     

การประทว้ง การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย  

 

โดยมีคาํจาํกดัความดงันี 

 

1. ความเสียหายอนัเกิดจากภยัการประทว้ง การนดัหยดุงาน การจลาจล (Strike and Riot) หมายถึง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที

เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุมาจาก 

1.1 การประทว้ง หรือการกระทาํของบุคคลใด ๆ ซึงร่วมกบักลุ่มบุคคลอนื  เพือก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือ 

1.2 การกระทาํโดยเจตนาของผูป้ระทว้ง ผูน้ ัดหยุดงาน หรือผูที้ถูกห้ามเขา้ทาํงาน เพือส่งเสริมการนัดหยุดงานหรือการ

ต่อตา้นการห้ามเขา้ทาํงาน ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนหรือไม่ก็ตาม หรือ 

1.3 การกระทาํของเจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจตามกฎหมายในการปฏิบติัหน้าที เพอืการระงบั หรือบรรเทาผลสืบเนืองของการ

ก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชนทีดาํเนินอยู่ หรือเพือการป้องกนัการกระทาํและการบรรเทาผลสืบเนืองจากการ

กระทาํตามขอ้ 1.2 

1.4 ความเสียหายโดยตรงจากการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย (Malicious Act) หมายถึง การกระทาํอย่างจงใจเพือให้เกิดความ

เสียหายโดยตรงต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะเป็นการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณชน

หรือไม่ก็ตาม  

 

ทงันี ไม่คุม้ครองความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้ม จากหรือเป็นผลสืบเนืองจากหรือเกียวเนืองมาจากสาเหตุ

หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีระบุไวใ้นหมวดที 3 ขอ้ยกเวน้ ก. 3.1 – 3.5  
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โดยมีเงือนไขดังน ี

 

1) การจาํกดัความรับผิดสาํหรับภยัจากภยันี จะไม่นาํเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่า มูลค่าทีแทจ้ริงมาใชใ้น                การ

พิจารณาคาํนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

2) จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสําหรับจากภยันี ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจะตอ้งรับผิด

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ทงันีเมือเกิดความเสียหายขึน และบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายแลว้ 

จาํนวนเงินความ รับผิดสูงสุดดงักล่าวจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป 

3) จาํนวนเงินจาํกัดความรับผิดสําหรับความเสียหายแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ให้เป็นไปตามจาํนวนเงิน

จาํกดัความรับผิดทีได้ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย  หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ

ประกนัภยั 

 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษทัภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี และภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีรวมกนัแลว้จะไม่

เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ทีไดร้ะบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามทีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภยั หรือในเอกสารแนบทา้ย หรือในเอกสาร

แสดงรายละเอียดการประกนัภยั 

 

ทงันีขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้  เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี

และเอกสารแนบทา้ยอืนๆทีไดแ้นบทา้ยไวใ้นกรมธรรม์ฉบบันี ใชบ้งัคบัตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไว ้

ตามเอกสารแนบทา้ยนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 17 

22/01/2023 521-01551-120 22/01/2022 

เอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย รวมทังจํานวนเงินจํากดัความรับผิด และความรับผิดส่วนแรก 

 

แบบ อค. 

แบบ ทส. 

หรือแบบ 

อค./ทส. 

ชือเอกสารแนบท้าย 

จํานวนเงิน 

จํากัดความรับผิด 

แต่ละครัง 

 

จํานวนเงินจํากัด

ความรับผิดตลอด

ระยะเวลาประกันภัย 

ความรับผิด 

ส่วนแรก 

ทส.1.09 เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกัดจาํนวนเงิน

ความรับผิดสําหรับภยันาํท่วมกรณีอตัราเบีย

ประกนัภยัตาํกว่ากองทุนฯ ตงัแต่ ร้อยละ  

ขนึไป 

5,00 , .- บาท 5,00 , .- บาท 10% หรือขนัตาํ 

30,000.- บาท 

ทส.1.10 เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกัดจาํนวนเงิน

ความรับผิดสําหรับภยัลมพายุกรณีอตัราเบีย

ประกนัภยัตาํกว่ากองทุนฯ ตงัแต่ ร้อยละ  

ขนึไป 

5,00 , .- บาท 5,00 , .- บาท 10% หรือขนัตาํ 

30,000.- บาท 

ทส.1.11 เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกัดจาํนวนเงิน

ความรับผิดสําหรับภยัแผ่นดินไหว หรือภูเขา

ไฟระเบิด หรือคลืนใต้นาํ หรือ สึนามิกรณี

อัตราเบียประกันภัยตาํกว่ากองทุนฯ ตงัแต่ 

ร้อยละ  ขึนไป 

5,00 , .- บาท 5,00 , .- บาท 10% หรือขนัตาํ 

30,000.- บาท 

ทส.1.12 เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกัดจาํนวนเงิน

ความรับผิดสาํหรับภยัลูกเห็บ 

เตม็จาํนวนเงิน 

เอาประกนัภยั 

เตม็จาํนวนเงิน 

เอาประกนัภยั 

10% หรือขนัตาํ 

30,000.- บาท 

ทส.1.14 เอกสารแนบทา้ยว่าดว้ยการจาํกัดจาํนวนเงิน

ความรับผิดสําหรับภัยจากการนัดหยุดงาน

การจลาจล หรือการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย  

เตม็จาํนวนเงิน 

เอาประกนัภยั 

เตม็จาํนวนเงิน 

เอาประกนัภยั 

10% หรือขนัตาํ 

30,000.- บาท 

ทส. .  เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองความ

เสียหายสาํหรับเครืองจกัรหยุดชะงกั 

5,00 , .- บาท 5,00 , .- บาท - 

ทส. .  เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองการชิง

ทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์

10, , .- บาท 10, , .- บาท - 

ทส. .  เอกสารแนบทา้ยขยายความคุม้ครองกระจก

ติดตงัตรึงตรา 

10, , .- บาท 10, , .- บาท - 
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แบบ ทส.1.68 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ และอนิเตอร์เน็ต 

 

เป็นทีตกลงกนัว่าถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ขอ้ความ

ตามทีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยนีบงัคบัแทน 

 

บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายสาํหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนือง อนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มซึงเกิด

จาก : 

 

1. การทาํงาน หรือการทาํงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน 

(intranet)  หรือเครือข่ายส่วนตวั หรือเครือข่ายในแบบเดียวกนั 

 

2. ความเสียหาย การถูกทาํลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอืนๆ ของขอ้มูลซอฟท์แวร์ หรือ

ชุดคาํสังของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคาํสังประเภทใด 

 

3. การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการทาํงานทงัหมด หรือส่วนหนึงส่วนใดของขอ้มูล การเขา้รหัสโปรแกรมซอฟแวร์ 

เครืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อืนใดซึงทาํงานโดยใชไ้มโครชิป (microchip) หรือตรรกะทีฝังอยู่

ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องทีเกิดตามมาในการดําเนินธุรกิจของ                      

ผูเ้อาประกนัภยั 

 

เอกสารแนบท้ายนียงัคงคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายทีเกิดขึนตามมา หรือความเสียหายต่อเนือง อนัเป็นผลมาจาก                           

ภยัทีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  และเป็นภยัทีระบุไวด้งัต่อไปนี  คือ ไฟไหม ้ ฟ้าผา่ ภยัแผ่นดินไหว ภยัระเบิด 

ภยัจากอากาศยาน  ภยันาํท่วม ภยัจากควนั ภยัจากยวดยานพาหนะ  และภยัลมพาย ุ

 

ทงันี เอกสารแนบทา้ยนีให้ใชข้อ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไป และขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีบงัคบัตามเดิมเวน้แตไ่ด้

มีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอืนในเอกสารแนบทา้ยนีเท่านนั 
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แบบ อค./ทส.1.04 

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกนัภยันี ให้ใช้ขอ้ความ

ตามทีปรากฏในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

ในกรณีทีทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัไว ้ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยันีไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหาย หลกัการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนเพือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะตอ้งกระทาํภายใตเ้งือนไขพิเศษดงัระบุไวต่้อไปนี และภายใตข้อ้กาํหนด

เงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั และกรมธรรมป์ระกนัความเสียงภยัทรัพยสิ์น 

 

เพอืความชดัแจง้แห่งเอกสารแนบทา้ยนี   “การจดัการทดแทนทรัพยสิ์น”   ให้หมายความถึงการกระทาํดงัต่อไปนี 

ก. ในกรณีทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัโดยสินเชิง 

 -     กรณีทรัพยสิ์นทีเอาประกันภยัเป็นสิงปลูกสร้างหรืออาคารการจัดการทดแทนทรัพยสิ์นจะเป็นเพือการสร้างขึน            

 มาใหม่แทนทรัพยสิ์นทีไดรั้บความสูญเสีย หรือความเสียหายซึงไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

 -     กรณีทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัเป็นทรัพยสิ์นอย่างอืน ๆ  การจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะเป็นเพือการจดัหาทรัพยสิ์น

 ทีเป็นทรัพยสิ์นอยา่งเดียวกนั  หรือเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัมาทดแทนให้  
 

แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทรัพยสิ์นทีใชใ้นการจดัการทดแทนนนัจะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นชนิดเดียวกนักบัทรัพยสิ์นทีไดรั้บ

ความสูญเสียหรือความเสียหายและจะตอ้งไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพยสิ์นทีไดรั้บความสูญเสียหรือไดรั้บความ

เสียหายในสภาพใหม่ 

 

ข. ในกรณีทีเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัแต่เพียงบางส่วน  การจดัการทดแทนทรัพยสิ์นจะ

เป็นเพือการซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ในส่วนทีไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหาย  หรือเป็นเพอืการจดัการทรัพยสิ์นมาเปลียน

ให้แทนส่วนทีไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหาย  เพือให้ทรัพยสิ์นนนักลบัสู่สภาพทีใชก้ารไดอ้ย่างปกติ  และจะตอ้งไม่

ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัในสภาพใหม่   

 

เงือนไขพเิศษ 

1. การกระทาํการเพอืการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น (ซึงอาจจะเป็นการสร้างขนึมาใหม่หรือทาํขนึมาใหม่ ณ สถานทีแห่งอืนหรือ

ในสภาวะทีแตกต่างออกไป  ทงันี เพือความเหมาะสมและตรงต่อเจตนารมณ์แห่งผูเ้อาประกนัภยัแต่จะตอ้งไม่ทาํให้ความรับ

ผิดของบริษทัสูงขึนจากการทีตอ้งกระทาํการ ณ  สถานทีเดิมสภาวะเดิม) จะตอ้งเริมและดาํเนินการจดัการทดแทนทรัพยสิ์น

ภายในเวลาทีสมควร แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามจะตอ้งกระทาํการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัที

ทรัพยสิ์นไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยันี  หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านนัแต่จะตอ้งไดรั้บ

ความยินยอมจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิฉะนันบริษทัอาจจะปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือการจัดการ

ทดแทนทรัพยสิ์นตามเอกสารแนบทา้ยนี 



 

 

 

 

  

 

 20 

22/01/2023 521-01551-120 22/01/2022 

2. ในกรณีทีทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วน จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดของบริษทัใน

การซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีไดรั้บความสูญเสียและความเสียหาย  หรือเปลียนทดแทนส่วนทีไดรั้บความสูญเสียหรือความ

เสียหาย  จะมีไม่เกินจาํนวนเงินซึงบริษทัจะตอ้งชดใช ้ถา้ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสินเชิง 

 

3. บริษทัจะรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นตามเอกสารแนบทา้ยนี  ก็ต่อเมือผูเ้อาประกนัภยัได้

แสดงให้ปรากฏค่าใชจ้่ายทีแน่นอนในการจดัการทดแทนทรัพยสิ์นแลว้เท่านนั 

 

4. ในกรณีทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนีและปรากฏว่า จาํนวนเงิน

ทีเป็นมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สินของทรัพย์สินทีเอาประกันภัยไว้ทังหมดในขณะทีทาํการจัดการทดแทน

ทรัพยสิ์นนนั สูงกว่าจาํนวนเงินทีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ณ เวลาทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายให้ถือว่าผูเ้อาประกนัภยั

เป็นผูรั้บประกนัภยัเองในส่วนทีแตกต่างกนั และในการคาํนวณค่าสินไหมทดแทนผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับภาระส่วนเฉลีย

ความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุก ๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึงรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

 

5. ในขณะทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัและหากว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครอง

โดยกรมธรรม์ประกนัภยัอนืทีมีความคุม้ครองต่อภยัอยา่งเดียวกนั ไม่ว่าผูเ้อาประกนัภยัจะเอาประกนัภยัเอง หรือผูอ้ืนกระทาํ

การในนามผูเ้อาประกนัภยัก็ตาม ถ้ากรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวไม่มีหลกัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือการจัดการ

ทดแทนทรัพยสิ์น บริษทัจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงไม่เกินกว่าจาํนวนความเสียหายทีแทจ้ริง  ตามส่วนเฉลีย

ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัเท่านนั โดยถือเสมือนหนึงว่าเอกสารแนบทา้ยนีมิไดก้ระทาํต่อกนั 

 

6. เอกสารแนบทา้ยนีจะไม่มีผลบงัคบัในกรณีดงัต่อไปนี 

ก.    ผู ้เอาประกันภัยมิได้แสดงความประสงค์ต่อบริษัทว่าจะดําเนินการเพือการจัดการทดแทนทรัพย์สินทีได้รับ              

ความสูญเสียหรือความเสียหายภายในระยะเวลา  เดือน นบัจากวนัทีทรัพยสิ์นไดรั้บความสูญเสียหรือความ เ สียห าย

หรือภายในระยะเวลานานกว่านนั  ตามทีไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

ข.    ผูเ้อาประกันภัยไม่สามารถทีจะดาํเนินการเพือการทดแทนทรัพยสิ์นหรือไม่มีความประสงค์ทีจะดาํเนินการเพือ     

จดัการทดแทนทรัพยสิ์นทีไดรั้บความสูญเสีย หรือความเสียหายดงักล่าว 

     

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.07 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษการคงไว้ซึงจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยันีไดข้ยายความคุม้ครองถึงกรณีทีบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสียหรือความเสียหายตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยันีแลว้แต่บริษทัจะคงให้ความคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัเท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัครังแรก

นนั  โดยไม่ลดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัไดช้ดใชไ้ป และหากผูเ้อาประกนัภยัไดจ้ดัทาํ

ทรัพย์สินทีได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายนันกลับสภาพเดิมแล้ว  แต่ผู ้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ                           

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบในเบียประกนัภยัสําหรับมูลค่าทรัพยสิ์นทีไดจ้ดัหามาเพือการกลบัสภาพเดิมนบัแต่วนัทีเกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหาย 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.08 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

ในกรณีทีไดมี้การชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีแลว้บริษทัยินยอมทจีะสละสิทธิการรับช่วงสิทธิตาม

กฎหมายต่อบุคคลต่อไปนี 

 

ก) บริษทัทีเป็นผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ของผูเ้อาประกนัภยั 

ข) บริษทัซึงอยูใ่นเครือเดียวกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.09 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อเงือนไขพเิศษการโยกย้ายทรัพย์สิน 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี  ไดข้ยายความคุม้ครองถึงกรณีทีทรัพยสิ์นซึงเอาประกนัภยัไวถู้กโยกยา้ยไปยงัสิงปลูก

สร้างหรือสถานทีอืนใดนอกจากทีไดร้ะบุในกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสีย หรือ

ความเสียหายเพียงไม่เกิน 10% / 1,000,000.- บาท ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัแต่ละรายการตามความคุม้ครองแห่งกรมธรรม์

ประกนัภยันีแต่การโยกยา้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายใน 7 วนั นบัแต่มีการโยกยา้ย

ทรัพยสิ์น 

การขยายความคุม้ครองนีไม่รวมถึง 

1) การโยกยา้ยทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัไปยงัสถานทีของลูกคา้ของผูเ้อาประกนัภยั 

2) การโยกยา้ยทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัระหว่างการขนส่ง 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

แบบ อค./ทส.1.10 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

การประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันี ไดข้ยายความคุม้ครองถึงค่าใช้จ่ายทีจาํเป็น และเป็นผลสืบเนืองมาจากความสูญเสีย

หรือความเสียหายของทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั ซึงไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอนัไดแ้ก่ 

ก) เพอืการคาํหรือยนัซากทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

ข) เพอืการรือถอนหรือทาํลายซากทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

ค) เพอืการขนยา้ยซากทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั 

ทงันีในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัก่อน 
 

อนึง จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยันีจะต้องไดรั้บการปรับปรุงให้รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับการดงักล่าว

ข้างต้น และความรับผิดชอบของบริษทั สําหรับค่าใช้จ่ายในกรณีนีไม่เกิน ,000,000.- บาท ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

อย่างไรก็ตามความรับผิดของบริษัทตามเอกสารแนบท้ายนีและตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีจะไม่เกินจํานวนเงิน                        

เอาประกนัภยัไม่ว่าในกรณีใด 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 



 

 

 

 

  

 

 23 

22/01/2023 521-01551-120 22/01/2022 

แบบ อค./ทส.1.11 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษส่วนเฉลยีจากการประกนัภัยตํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทีแท้จริง 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

ในกรณีทีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตาํกว่าร้อยละ 80  ของมูลค่าแทจ้ริงของทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัในขณะเกิดความสูญเสีย

หรือความเสียหายอนัเนืองมาจากภยัทีได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี  ให้ถือว่าผูเ้อาประกันภยัเป็น                          

ผูรั้บประกนัภยัตนเอง  ในส่วนทีแตกต่างกนักบัมูลค่าทีแท้จริงของทรัพยสิ์นทีเอาประกันภยัและในการคาํนวณค่าสินไหม

ทดแทน            ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับภาระส่วนเฉลียความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุก ๆ  รายการและหากมี

มากกว่าหนึงรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.14 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษค่าวิชาชีพ 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี ให้รวมถึงค่าวิชาชีพตามความจาํเป็นสาํหรับสถาปนิก พนกังานสาํรวจ 

วิศวกรทีปรึกษา รวมถึงทีปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอนืๆ (ไม่เกินกว่าอตัราทีกาํหนดขึนโดยสถาบนัทีเกียวขอ้ง ณ วนัที

เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย แต่ไม่เกิน ,000,000.- บาท ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั) เพอืการประเมินราคา ออกแบบ 

กาํหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอนัเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึนใหม่แทนทรัพยสิ์นทีไดเ้กิดความ

สูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภยัฉบับนี (แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารเพือประกอบ การ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.13 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษทรัพย์สินอืนๆ ทอียู่ภายในอาคาร 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยันนั  ให้หมายความรวมถึงทรัพยสิ์นทงัหมดทีมีอยู่ภายในอาคารทีเอาประกนัภยัดงัระบุในตารางแห่ง

กรมธรรมป์ระกนัภยั  แต่มีขอ้กาํหนดกบัทรัพยสิ์นบางประเภท  ดงัต่อไปนี 
 

ก) เงินสดและอากร ในกรณีทีมิไดเ้อาประกนัภยัไวต้่างหาก เมือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

นี  จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครังเท่านนั 
 

ข) เอกสารตน้ฉบบั สําเนาเอกสาร สมุดบญัชี เมือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะไดรั้บการ

ชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์เครืองเขียน  รวมค่าใช้จ่ายในการทาํขึนใหม่แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของขอ้ความและเนือหาของ

เอกสารนนั ๆ โดยจาํกดัเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 100,000.-บาทต่อครัง   
 

ค) วสัดุใชใ้นการบนัทึกระบบสมองกล เมือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีจะไดรั้บการชดใช้

วตัถุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าเช่าเวลาเครืองสมองกล ในการเก็บบนัทึกใหม่ โดยไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายในการหาขอ้มูลและ

มูลค่าแห่งขอ้ความหรือเนือหาทีบนัทึกอยูภ่ายใน โดยจาํกดัเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครัง 
 

ง) แม่แบบ และแม่พิมพต์่าง ๆ เมือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภยันี  และไม่ปรากฏว่ามีการ             

เอาประกนัภยัไวต้่างหาก  จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครัง 
 

จ) เครืองมือและเครืองใช้ทีลูกจ้างของผูเ้อาประกันภัยนําออกไปใช้นอกสถานทีเป็นการชัวคราว และมีมูลค่าไม่เกิน          

50,000.-บาทต่อครัง เมือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี จะได้รับการชดใช้สําหรับ

เครืองมือและเครืองใช้ดังกล่าวไม่เกิน 20,000.-บาทต่อหน่วย  ทังนีเครืองมือเครืองใช้ดังกล่าวจะต้องอยู่ในความ

ครอบครองของลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 
 

ฉ) รถจกัรยาน  เสือผา้  เครืองมือรวมทงัของใชส่้วนตวัของลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัทีอยู่ภายในบริเวณสถานทีตงัทรัพยสิ์น

ทีเอาประกนัภยั เมือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยันีจะไดรั้บการชดใชเ้ป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 5,000.- บาท ต่อหนึงคนและไม่เกิน 100,000.- บาทต่อครัง 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.16 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลงิ 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันีให้รวมถึง 

ก) ค่าใชจ้่ายสําหรับพนกังานของผูเ้อาประกนัภยัซึงไดก้ระทาํการดบัเพลิง ทงันีไม่รวมถึงพนกังานทีทาํหน้าทีดบัเพลิงประจาํ

สถานีดบัเพลิงโดยตรง 

ข) ค่าใชจ้่ายในการจดัหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครืองดบัเพลิงและอุปกรณ์ในการดบัเพลิงซึงไดรั้บความเสียหายระหว่างทาํ

การดบัเพลิง (รวมถึงเสือผา้และทรัพยสิ์นส่วนตวัของพนกังานทีเขา้ช่วยในการดบัเพลิง) 

ค) ค่าใชจ้่ายอืน ๆ อนัเกิดขึนจากการดบัเพลิง หรือป้องกนัการขยายตวัของเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภยัชวัคราว อนัเป็นผล

จากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม ้หรือจากการทีเพลิงคุกคามฉับพลนั ทาํให้เกิดความเสียหายหรือ ภยัอืนๆ ทีไดมี้การ

เอาประกนัภยัไวต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยันี 

 

ทังนี ความรับผิดของบริษทัอนัเกียวกับค่าจา้งและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจาํกัดในส่วนทีเกิดขึนจากการดับเพลิงในขณะเกิด

เหตุการณ์ หรือใกลก้บัเหตุการณ์เพลิงไหมต่้อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยันี หรือคุกคามต่อทรัพยสิ์น

ดงักล่าวเท่านนั 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.18 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงือนไขพเิศษการกาํหนดทรัพย์สิน 
 

เป็นทีตกลงว่า  ถ้าข้อความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กับขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภยันี ให้ใช้ขอ้ความตามที

ปรากฏในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

เพือเป็นการกาํหนดประเภททรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัให้ถูกตอ้ง  บริษัทยินยอมให้ถือตามกาํหนดประเภทของทรัพยสิ์นที                    

ผูเ้อาประกนัภยัระบุไวใ้นบญัชีทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.23 
เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองภัยเพมิเติมแบบจํากัดจํานวนเงินความรับผิด 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

เพอืเป็นการตอบแทนเบียประกนัภยัทีไดช้าํระเพมิเติม การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันีไดข้ยายความคุม้ครองถึงความ

สูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนเนืองจากภยัเพิมเติมตามรายการทีระบุในเอกสารแนบทา้ยนี โดยมีเงือนไขและรายละเอียด

ของความคุม้ครองดงันี 

 

1) การประกนัภยัเพิมเติมนี จะไม่นําเงือนไขการประกนัภยัทรัพยสิ์นตาํกว่ามูลค่าทีแท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคาํนวณค่า

สินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั  

2) จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดของภยัเพิมเติมแต่ละภยั ให้ถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีบริษทั

จะตอ้งรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

3) เมือเกิดความเสียหายตามภยัเพมิเติมทรีะบุไว ้ และบริษทัฯ  ไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสียหรือความเสียหาย

แลว้ จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดจะลดลงตามจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัฯ ไดช้ดใชไ้ปและหากผูเ้อาประกนัภยั

ไดช้าํระเบียประกนัภยัเพิมเติมแลว้ จาํนวนเงินความรับผิดสูงสุดจะกลบัมามีจาํนวนเงินเท่าเดิม 

 

ภัยเพมิเติมดังต่อไปนจํีากัดจํานวนเงินความรับผิดไว้ดังน ี

 

      รายการภัยเพมิเติม                                        จํานวนเงินความรับผิดสูงสุด 

...ตามหนา้ตารางกรมธรรม…์                                 ...ตามหนา้ตารางกรมธรรม…์ 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.25 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

บริษทัตกลงยินยอมให้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถทาํการปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง ต่อเติมอาคารทีเอาประกนัภยัได ้โดยถือว่าไม่มี

ผลกระทบต่อสัญญาประกนัภยั 

 

การปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือการติดตงัเครืองจกัร สําหรับสัญญาว่าจา้งไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000.- บาท                          

ต่อหนึงสัญญา  และจะไม่ถือเอากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยหลกัทีให้ความคุม้ครองงานดงักล่าว

ขา้งต้น โดยให้ถือว่าการขยายความคุม้ครองนีเป็นการประกันภยัส่วนทีเกินจากกรมธรรม์ประกนัภยังานก่อสร้างและติดตงั

เครืองจกัรทีคุม้ครองงานดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉพาะ 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.29 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครืองหมาย ป้ายต่างๆ  

หรือสิงติดตงัตรึงตราอืน ๆ นอกอาคาร 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีให้ความคุม้ครองรวมถึง ม่านบงัแดด ม่านบงัตา เครืองหมาย ป้ายต่าง ๆ หรือสิงติดตงัตรึงตราอืน ๆ 

นอกอาคาร โดยความรับผิดของบริษทัจะจาํกดัจาํนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

แบบ อค./ทส.1.30 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงือนไข 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

การใชเ้งือนไขและขอ้รับรองต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี จะมีผลบงัคบัเฉพาะภยัตามส่วนทีกาํหนดเท่านนั การผิด

เงือนไขหรือขอ้รับรองใดจะมีผลทาํให้ความคุม้ครองเฉพาะภยัในส่วนนนัเป็นอนัสินสุดไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อภยัของส่วน

อืน ๆ   
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

แบบ อค./ทส.1.31 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

ผูเ้อาประกันภยัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ณ เวลาใดก็ได ้โดยบริษทัจะเก็บเบียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที

กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ตามอตัราเบียประกนัภยัระยะสัน  บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี

ไดเ้ช่นกนั โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนงัสือไม่น้อยกว่า  30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง ผูเ้อาประกนัภยัตามทีอยู่ซึง

ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษทัจะคืนเบียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหักเบียประกันภยัสําหรับ

ระยะเวลาทีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.39 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทําผิดพลาดและการละเลยการกระทําตามหน้าที 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีจะไม่ตกเป็นโมฆะจากการทีผูเ้อาประกันภัยได้ละเลยในการแจ้งข้อเท็จจริง                       

อันเป็นสาระสําคัญทีควรรู้เพือประเมินความเสียงภัย หรือความผิดพลาดในการแจ้งมูลค่าทรัพย์สินทีเอาประกันภัย                       

แต่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ขอ้เท็จจริงและหรือขอ้ผิดพลาดให้บริษทัทราบภายใน 30 วนั หลงัจากทีได้ทราบถึงขอ้เท็จจริงและ

หรือขอ้ผิดพลาดนนั และบริษทัจะปรับปรุงเบียประกนัภยัให้ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหรือขอ้ผิดพลาดทีแจง้แกไ้ข 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.40 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพมิขนึของมูลค่าทรัพย์สินทีเอาประกนัภัย 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

เพือเป็นการตอบแทนการชาํระเบียประกันภัยเพิม เป็นทีตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภยัแต่ละช่วง จาํนวนเงิน             

เอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นแต่ละรายการอาจเพิมขนึเป็นจาํนวนร้อยละ ดงันี 
 

                                      รายการท ี    ร้อยละทีเพมิขนึของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

                                   ตามเอกสารแนบ                                                                       10% 
        

เวน้แต่มีข้อตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน ความคุม้ครองตามเงือนไขพิเศษนีจะใช้เฉพาะกบัจาํนวนเงินเอาประกันภยัทีมีผลบงัคบัใน

ขณะทีเริมตน้การเสียงภยั 
 

ณ วนัต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ ดงันี 

1.   จาํนวนเงินเอาประกนัภยั ณ วนัเริมคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัทีต่ออายุ 

2.   จาํนวนร้อยละทีเพมิขนึตามทีตอ้งการ สาํหรับการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั 
 

ในกรณีทีไม่มีการแจง้จาํนวนเงินเอาประกนัภยัและจาํนวนร้อยละทีเพมิขนึให้บริษทัทราบจะถือว่าความคุม้ครองตามเงือนไขนี

ไม่มีผลบงัคบั และให้ถือเอาจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามทีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม์ประกนัภยัของรายการ ก่อนหนา้นนั

เป็นเกณฑ์ 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.41 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายเร่งงาน 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ขยายความคุม้ครองถึงค่าใชจ้่ายในการจดัส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ และค่า

ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุ เพือทาํการซ่อมแซมหรือจดัหาของใหม่มาทดแทนทรัพยสิ์นทเีอาประกนัภยัทีไดรั้บความสูญเสียหรือ

ความเสียหายจากสาเหตุใด ๆ ทีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ โดยมีเงือนไขว่า ค่าใชจ้่ายนนัๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั

ก่อน 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.43 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยต้นไม้ทีปลูกไว้เพือการตกแต่ง 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

ตน้ไมป้ระดบั ตน้ไมยื้นตน้ และสิงทีมีลกัษณะคลา้ย ๆ  กนั ทีมีวตัถุประสงคส์ําหรับใช้ในการตกแต่ง โดยทีผูเ้อาประกนัภยัเป็น

เจา้ของหรือผูเ้ช่า ได้รับความคุม้ครองตามเอกสารแนบท้ายนี โดยมีเงือนไขว่า ตน้ไมเ้หล่านันจะต้องปลูกหรือตงัอยู่ภายใน

สถานทีเอาประกนัภยัเท่านนั และความรับผิดของบริษทัภายใตเ้งือนไขพิเศษนีจาํกัดไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อตน้ และรวมกัน

ทงัหมดไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเหตุการณ์ความเสียหายแตล่ะครัง 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.45 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยังหรือระงับภัย 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัให้รวมถึงมูลค่าของทรัพยสิ์นทีไดเ้อาประกนัภยัซึงไดรั้บความเสียหายเนืองจากการยบัยงัหรือหยดุยงั

การลุกลามของอคัคีภยั หรือภยัอืนใดทีเอาประกนัภยัไวด้ว้ย 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.51 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานทีเอาประกนัภัยคลาดเคลือน 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

กรมธรรม์ประกันภยัฉบับนีจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากมีการเปลียนแปลงหรือการแจ้งการใช้สถานทีเอาประกันภัย

คลาดเคลือน ทงันีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยทนัทีเมือทราบถึงการเปลียนแปลงหรือการแจง้การใช้สถานที

เอาประกนัภยัคลาดเคลือนนนั  และผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบียประกนัภยัเพิมนบัจากวนัทีทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัมีความ

เสียงภยัเพมิขนึ หากมีการร้องขอโดยบริษทัประกนัภยั 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

แบบ อค./ทส.1.54 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยส่วนได้เสียของบุคคลอืน 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

ส่วนไดเ้สียของบุคคลอืนนอกเหนือจากของผูเ้อาประกนัภยัในทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองโดยอตัโนมติั 

โดยผูเ้อาประกนัภยัไม่ต้องแจง้หรือระบุให้บริษทัประกนัภยัทราบ  และจะไดรั้บความคุม้ครองตามจาํนวนจาํกดัความรับผิด

ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัฉบบันีตามส่วนไดเ้สียของบุคคลนนั 
 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 

แบบ อค./ทส.1.55 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิงปลูกสร้างภายนอกสถานทีเอาประกนัภัย 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

สิงปลูกสร้างขนาดย่อมทีอยู่ภายนอกตวัอาคาร  ส่วนต่อเติมเชือมโยงของสิงปลูกสร้าง หรือสิงปลูกสร้างทีอาํนวยความสะดวก

ให้แก่สถานทีเอาประกนัภยัซึงถือเป็นส่วนหนึง หรือติดกบัสิงปลูกสร้างทีเอาประกนัภยัไว ้ให้ถือว่าไดเ้อาประกนัภยัไวด้ว้ย 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.56 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

การชดใชค้่าสินไหมทดแทนสาํหรับความเสียหายทีมีการเอาประกนัภยัไวภ้ายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัจะกระทาํทนัทีเมือจาํนวน

เงินของความเสียหายทงัสินสามารถตกลงกนัได ้หรือมีการร้องขอโดยผูเ้อาประกนัภยัให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน

หลงัจากทีบริษทัไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้อาประกนัภยั ทงันีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผูท้าํการ

สาํรวจภยัและ/หรือ ผูป้ระเมินความเสียหายทีเกียวขอ้งและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัดว้ย 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.59 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินภายใต้การดูแลรักษาและควบคุม 

 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ไดข้ยายความคุม้ครองถึงทรัพยสิ์นทีกาํหนดไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ซึง

อยูภ่ายใตก้ารดูแล รักษา หรือควบคุม ของผูเ้อาประกนัภยั ซึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย 

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 

 

แบบ อค./ทส.1.72 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าทีผจญการดับเพลงิ 

(Fire Brigade Charges Clause) 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัไดข้ยายรวมไปถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐในการจดัหาอุปกรณ์ดบัเพลิงต่าง ๆ  

เพอืวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัสถานทีทีเอาประกนัภยัตามเงือนไขของการประกนัภยันี   

 

ทงันี ความรับผิดของบริษทัสําหรับค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่เกิน       -        ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัต่อความเสียหายแต่ละครัง

และจาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดรวมกนัสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัไม่เกิน  5,000,000.-  บาท    

 

ส่วนเงือนไขและขอ้ความอืน ๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันีคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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แบบ อค./ทส.1.73 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคําสังเจ้าหน้าที หรือพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(Public Authorities Clause) 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 
 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนีได้ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนจากการทาํให้ทรัพย์สินที                

เอา ประกันภยั  ซึงได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียกลบัคืนสู่สภาพเดิมด้วยเหตุผลจากความจาํเป็นในการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ทีว่าดว้ยการก่อสร้างหรือกฎเกณฑ์อืน ๆ ภายใตห้รือดาํเนินการตามบทบญัญติัของราชการ หรือเทศบญัญติั หรือกฎ

ขอ้บงัคบัทางราชการของทอ้งถิน โดยมีเงือนไขว่า 

1. จาํนวนเงินชดใช ้ภายใตก้ารขยายความคุม้ครองนีจะไม่รวมถึง : 

(ก) ค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึ เพอืปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ หรือบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ :- 

1) ในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขนึก่อนทีจะมีการขยายความคุม้ครองนี 

2) ในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายทีไม่ไดเ้อาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

3) ภายใตป้ระกาศทีไดมี้การแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้ก่อนเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย 

4) ในกรณีของทรัพยสิ์น หรือส่วนใดส่วนหนึงของทรัพยสิ์นทีไม่ไดรั้บความเสียหาย 

(ข) จาํนวนเงินค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการพฒันา หรือค่าธรรมเนียมอืน ๆ รวมถึงค่าประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นทีเป็นผลจากการเพิมมูลค่าของทุน ซึงอาจจะตอ้งจ่ายในกรณีของทรัพยสิ์น หรือจ่ายโดยเจา้ของทรัพยสิ์น 

ดว้ยเหตุผลเพือปฏิบติัตามกฎเกณฑห์รือบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้   

(ค) ค่าใชจ้่ายเพิมขึนในการทาํให้ทรัพยสิ์นทีไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียกลบัสู่สภาพดีดงัเดิมเสมือนใหม่ โดยที

กฎเกณฑห์รือบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดให้ปฏิบติัตาม 

2. การดาํเนินงานในการทาํให้ทรัพยสิ์นกลบัคืนสู่สภาพเดิมตอ้งเริมและดาํเนินการอยา่งสมเหตุสมผล  และการดาํเนินการ

จะตอ้งแลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัทีไดรั้บความสูญเสียหรือเสียหาย หรือภายในระยะเวลาทีบริษทัยินยอมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรให้ขยายระยะเวลาต่อไป (ภายใน 12 เดือนดงักล่าว) และอาจจะดาํเนินการในการทาํให้ทรัพยสิ์นกลบัสู่

สภาพเดิมทงัหมด หรือเพียงบางส่วน ณ สถานทีตงั  ทรัพยสิ์นแห่งอืน (หากเป็นความจาํเป็นตามทีไดมี้ระเบียบ หรือ

กฎหมายบญัญติัไว)้ ทงันี ความรับผิดของบริษทัภายใตก้ารขยายความคุม้ครองนีตอ้งไม่เพิมขนึ  

3. นอกเหนือจากการขยายความคุม้ครองนี หากความรับผิดของบริษทัภายใตร้ายการใดรายการหนึงภายใตก้รมธรรม์

ประกนัภยัฉบบันี จะตอ้งลดลงตามเงือนไขขอ้บงัคบัของกรมธรรม์แลว้ ความรับผิดของบริษทัภายใตก้ารขยายความ

คุม้ครองดงักล่าว (ตามรายการนนั ๆ) จะตอ้งลดลงตามสัดส่วนดว้ยเช่นกนั 

4. จาํนวนเงินทงัหมดทีจะชดใชภ้ายใตร้ายการใดรายการหนึงของกรมธรรม์จะตอ้งไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีได้

ระบุไวใ้นรายการนนัๆ   

5. เวน้แต่ทีไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอืน เงือนไขทงัหมดภายใตก้รมธรรม์ฉบบันีจะมีผลบงัคบัใชเ้สมือนหนึงว่าเงือนไขดงักล่าว

ไดเ้ป็นส่วนหนึงของกรมธรรม ์
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แบบ อค./ทส.1.75 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการประเมินความเสียหาย 

(Appraisement Clause) 
 

เป็นทีตกลงว่า ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความทีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏ

ในเอกสารนีบงัคบัแทน 

 

บริษทัจะไม่ทาํการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทีไม่ไดรั้บความเสียหาย หากจาํนวนค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายแต่ละ

ครังรวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั  สําหรับรายการทรัพยสิ์นทีไดรั้บความเสียหายรวมกนัและไม่เกิน 

1,000,000.- บาท   
 

หากสิงปลูกสร้างประกอบดว้ยอาคารตงัแต่สองหลงัขึนไปรวมอยู่ในรายการประกนัภยัเดียวกนั การพิจารณาตามเงือนไขขา้งตน้ 

ให้คาํนวณจากความเสียหายทงัหมดเทียบกบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทงัหมดของรายการทีเสียหายนนัในทุกอาคาร 

 

แบบ ทสร.001 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจํากดัและข้อยกเว้นเกยีวกบัมาตรการควาํบาตร 

(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement) 
 

เอกสารแนบทา้ยนีให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี 

 

เ ป็นทีตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี ขัดหรือแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสารแนบทา้ยฉบบัอืน ให้ใชข้อ้ความตามทีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยนีบงัคบัแทน  
 

กรมธรรมป์ระกนัภยันี ไม่คุม้ครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หากการให้

ความคุม้ครอง การชดใชค้่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์เช่นนนั อาจทาํให้บริษทัมีความเสียงต่อมาตรการควาํบาตร

หรือขอ้ห้ามหรือขอ้จาํกดัภายใตม้ติขององค์การสหประชาชาติหรือการควาํบาตรทางการคา้หรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

กฎระเบียบของสหภาพยโุรป ประเทศญีปุ่ น สหราชอาณาจกัร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

ทังนี ข้อตกลงภายใตเ้อกสารแนบท้ายนียงัคงอยู่ภายใตบ้งัคบัของขอ้ยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรม์

ประกนัภยัฉบบันีในส่วนทีไม่ไดม้ีการแกไ้ข เปลียนแปลง หรือเพิมเติมโดยเอกสารแนบทา้ยนี 
  

หมายเหต ุ : เอกสารแนบทา้ยไม่ให้ใชบ้งัคบัหากผูเ้อาประกนัภยัมิไดรั้บทราบขอ้จาํกดั และข้อยกเวน้เกียวกบัมาตรการ

ควาํบาตรตามเอกสารแนบทา้ยนีอย่างชัดแจง้ในขณะทาํสัญญาประกนัภยั และบริษทัตอ้งสามารถแสดง

หลกัฐานการรับทราบอย่างชัดแจ้งของผูเ้อาประกันภยันันได้ และพร้อมแสดงต่อนายทะเบียนเมือนาย

ทะเบียนร้องขอ 
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ 

 

เอกสารแนบทา้ยนีให้ถือเป็นส่วนหนึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี  

เป็นทีตกลงกนัว่า การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี ไม่คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกบั

ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตน้ทุน ค่าใชจ้่าย หรือจาํนวนเงินอืนใด ทีเกิดจาก เนืองมาจาก เกิดขนึ

พร้อมกนั หรือเป็นผลสืบเนืองใด ๆ ทงัโดยตรงหรือโดยอ้อมจากโรคติดต่อ หรือความหวนัเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะ

เกิดขนึจริงหรือเป็นไปตามความเขา้ใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนนั 

 

ภายใตเ้อกสารแนบทา้ยนี 

1.  ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกบัทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตน้ทุน 

ค่าใชจ้่าย หรือจาํนวนเงินอืนใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าใชจ้่ายใด ๆ ในการทาํความสะอาด การขจดัเชือ การ

กาํจดั การเฝ้าระวงั หรือการทดสอบ โรคติดต่อหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ทีเอาประกนัภยัไวภ้ายใตก้รมธรรม์ประกนัภยันีทีไดรั้บ

ผลกระทบจากโรคติดต่อดงักล่าว 

2.  คาํว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใดๆทีสามารถแพร่เชือไดโ้ดยทางสสารหรือพาหะใดๆ จากสิงมีชีวิตใดไปยงัสิงมีชีวิตอนื โดย

ที  

  2.1  สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิงมีชีวิตอนื ๆ หรือการเปลียนแปลงใด 

ๆ ของสิงเหล่านนั ไม่ว่าถือว่ายงัมีชีวิตอยูห่รือไม่ก็ตาม และ  

  2.2  วิธีการแพร่เชือไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่

เชือจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชือจากหรือสู่พืนผิวหรือวตัถุใด ๆ ทีเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือ

ระหว่างสิงมีชีวิต และ 

  2.3  โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย ์หรือสวสัดิภาพของมนุษย ์

หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสือมสภาพ การสูญเสียมูลค่าการสูญเสียความสามารถทาง

การตลาด หรือการขาดการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยัไว ้

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบทา้ยนี ให้ใช้ข้อยกเวน้ เงือนไขทวัไปและขอ้ความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบบันีบงัคบั

ตามเดิม เวน้แต่ไดมี้การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมไวต้ามเอกสารแนบทา้ยนี  

 

ทงันี ขอ้ความตามเอกสารแนบทา้ยนีไม่ใชบ้งัคบักบักรมธรรม์ประกนัภยัหรือเอกสารแนบทา้ยทีให้ความคุม้ครองภยัจากโรคติดต่อ 

 


