


 
เอกสารประกอบแสดงรายละเอียดการประกันภัย 

 
เอกสารประกอบนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้(เลขที่...........................) 

ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่............................... ถึงวันที่.................................. 
 

ยกตวัอยางรายละเอียดทีจ่ะตองระบุลงในเอกสารประกอบนี้ ไดแก 
- รายละเอียดทรัพยสินที่เอาประกันภัย และจาํนวนเงินเอาประกันภัย 
- รายละเอียดการประกันภัยรวม 
- รายละเอียดเอกสารแนบทายตางๆ เชน เอกสารแนบทายภัยเพิ่มเติมแตละภัย 
- รายละเอียดความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดสําหรับแตละภยั 
- เงื่อนไขพิเศษตางๆ 

 เปนตน 
 

 



แบบ อค. 1.00 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากลมพายุ 

 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้ 

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอาประกันภัยไวอัน
เกิดขึ้นจากลมพายุ ทั้งนี้รวมถึง 

1. ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภยัจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซ่ึงถูก
พัดหรือหอบมาพรอมกับลมพายุแลวทําใหเกิดคล่ืนซัดเขาทวมชายฝง   

2. ความเสียหายของทรัพยสินภายในตวัอาคารที่ไดเอาประกันภยัไว เนื่องจากน้ําฝน น้ําคาง
แข็ง หิมะ ทราย หรือฝุนละอองที่ผานเขาไปภายในอาคาร ตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสราง ซ่ึงไดรับ
ความเสยีหายอนัเกิดจากลมพายุโดยตรงเทานั้น 

3. ความเสียหายของทรัพยสินภายในตวัอาคารที่ไดเอาประกันภยัไว เนื่องจากน้ําจากเครือ่ง
พรมน้ําหรือทอน้ําอ่ืนๆ  ซ่ึงไดรับความเสยีหายจากลมพายุโดยตรงเทานั้น 

อยางไรก็ตามบริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางออมที่ 
(1) เกิดจากคลื่นใตน้ํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami)  และ/หรือน้ําหนุน (High  Water) 

และ/หรือน้ําทีไ่หลลน (Overflow) และ/หรือน้ําทวม 
(2) เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เคล่ือนยายได ซ่ึงเกบ็อยูในอาคารโปรง หรืออาคารที่มีผนังดานใดดาน

หนึ่งเปดโลง หรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลมุดวยผาใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไมวาจะอยู
ภายในเตน็ทกต็าม 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค.1.01 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก 

การเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 
 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอาประกันภัยไว 
รวมทั้ง ร้ัว กําแพง และประตู อันเกิดขึน้จากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ 
เชน ชาง มา ววั ควาย เปนตน ทั้งนี้รวมถึงการเฉี่ยว ชน และหรือหลนทับโดยสินคาหรือทรัพยสินที่บรรทุก
มากับยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ 

คําวา “ยวดยานพาหนะ” ในเอกสารแนบทายนี้ ไมรวมถึงอากาศยาน 

อยางไรก็ตาม บริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยอันเกิดขึ้นจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ เชน ชาง มา วัว 
ควาย เปนตน ของผูเอาประกันภยั สมาชิกในครอบครัวซ่ึงอยูดวยกันกับผูเอาประกนัภัยหรือบุคคลใดที่
กระทําในทางการที่จางหรือถูกใชวานโดยผูเอาประกันภยั 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย  

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 

 



แบบ อค. 1.02 
เอกสารแนบทายคุมครองภัยจากการลุกไหมหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอสต็อคสินคาที่ไดเอาประกันภยัไว
อันเกิดขึ้นจากการลุกไหมหรือการระเบิดที่มีสาเหตุมาจากการระอุตามธรรมชาติของสต็อคสินคาที่เอา
ประกันภัยไวตามกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้ แตทั้งนีไ้มคุมครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของ  
สต็อคสินคาที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการบูดเนาหรือการลุกไหมขณะที่สต็อคสินคานั้นอยูในกรรมวิธีใดๆ 
ซ่ึงใชความรอนหรือการทําใหแหง 

ทั้งนี้ ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มผีลบังคับ ผูเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน 
และวิธีการในการปองกันรักษาสินคา เพื่อใหอยูในสภาพปกติ ตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปสําหรับสนิคาแตละประเภทนัน้ๆ 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.02/1 
เอกสารแนบทายคุมครองภัยจากการระอุหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอสต็อคสินคาที่ไดเอาประกันภยัไว  
อันเกิดจากการระอุตามธรรมชาติไมวาจะเกิดการลุกไหมหรือไมก็ตาม หรือการระเบิดที่มีสาเหตมุาจากการ
ระอุตามธรรมชาติของสต็อคสินคาที่เอาประกันภัยไวตามกรมธรรมประกนัภยันี้ แตทั้งนี้ไมคุมครองถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายของสต็อคสินคาที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการบูดเนา หรือการลุกไหมขณะที่   
สต็อคสินคานั้นอยูในกรรมวธีิใดๆ ซ่ึงใชความรอนหรือการทําใหแหง 

ทั้งนี้ ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มผีลบังคับ ผูเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน 
และวิธีการในการปองกันรักษาสินคา เพื่อใหอยูในสภาพปกติ ตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปสําหรับสินคาแตละประเภทนัน้ๆ 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.03 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากควัน 

(จากเครื่องทําความรอนและชุดเครื่องอุปกรณที่ใชประกอบอาหาร) 
 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอาประกันภัยไวอัน
เกิดขึ้นจากควนั 

คําวา “ควัน” ในเอกสารแนบทายนี้ หมายถงึ ควันที่เกดิขึน้อยางกะทันหัน และผิดปกติ จากการ
ใชเครื่องทําความรอน หรือชุดเครื่องอุปกรณที่ใชประกอบอาหาร หรือเกิดขึ้นจากการใชเครื่องผิดวธีิ ทั้งนี้ 
ชุดเครื่องอุปกรณที่ใชประกอบอาหาร ตองมีอุปกรณดดูควันติดตั้งอยูภายในอาคาร หรือบนอาคาร โดยมีทอ
ตอกับปลองควันออกไปยังดานนอกอาคารซึ่งเปนอาคารที่เก็บ หรือตดิตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภยัตามที่ระบุ
ไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 

อยางไรก็ตามความคุมครองถึงภัยอันเนื่องจากควนันี้ ไมรวมถึงควันอนัเกิดจากเตาผงิ 
(Fireplace) หรือเครื่องอุปกรณที่ใชในทางอุตสาหกรรม (Industrial Apparatus) 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.04  
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากอากาศยาน 

 
เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้
เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต

กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอาประกันภัยไว อัน
เกิดขึ้นจากอากาศยาน  รวมถึงความเสียหายโดยตรงอันเกิดขึ้นจากวัตถุที่ตกจากอากาศยาน แตทั้งนี้ไมรวมถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลื่นเสียง หรือคล่ืนความดันที่มาจากอากาศยานซึ่งอยูในสภาพการบินปกต ิ

คําวา “อากาศยาน” ในเอกสารนี้ ใหรวมถึง จรวด ซ่ึงขับเคล่ือนดวยตัวเองและยานอวกาศ ยกเวน
จรวดที่เปนอาวุธ 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.05 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากน้ําทวม 

  

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้ 

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอาประกันภัยไว อัน
เกิดขึ้นจากน้ําทวม 

คําวา “น้ําทวม” ในเอกสารแนบทายนีห้มายถึง น้ําจากภายนอกอาคารทีเ่อาประกันภัย หรือจาก
ภายนอกอาคารที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกนัภัย ทีไ่หลลนหรือไหลออกจากทางน้ําธรรมชาติหรือที่สรางขึ้น 
(ไมรวมถึงรางน้ําบนหลังคา) 

การขยายความคุมครองดังกลาวขางตนนี้ไมรวมถึง  
1. น้ําทวมอันมีสาเหตุจากคลื่นใตน้ํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้ําทวมอันมี

สาเหตุจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  
2. ทรัพยสินที่เคลื่อนยายได ซ่ึงเก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่มีผนังดานใดดานหนึ่งเปด

โลงหรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไมวาจะอยูภายในเต็นท
ก็ตาม 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 

 



แบบ อค. 1.06 

เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยเนื่องจากน้ํา (ไมรวมน้ําทวม) 
 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้ 

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงตอทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัย
ไว อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปลอย การรั่วไหล หรือการลนออกมา ของน้ําหรอืไอน้ํา จากทอน้ํา ถังน้ํา 
ระบบทําความรอน ระบบทําความเยน็ ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และรวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานเขาไป
ภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หนาตาง ประตู วงกบประตหูนาตาง ชองลม ชองรับแสงสวาง ทอ
น้ําหรือรางน้ํา  

การขยายความคุมครองตามเอกสารแนบทายฉบับนี้ไมรวมถึงความสญูเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากน้ําไหลบา น้ําทวมจากภายนอกอาคาร หรือน้ําที่ซึมผานเขามาทางผนัง ฐานราก และพืน้ของอาคาร 
การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดนิหรือทอน้ําดบัเพลิงใตดิน ซ่ึงเปนทอ
เมนอยูนอกสถานที่เอาประกันภยั หรือระบบพรมน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.08 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากแผนดินไหว 

หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใตน้ําหรอืสึนามิ 
 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้ 

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผนดินไหว หรือภูเขาไฟ
ระเบิด รวมถึงความเสียหายจากคลื่นใตน้ํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้ําทวม อันมีสาเหตุจาก
แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

ทั้งนี้ แผนดนิไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ตองเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเทานั้น แตไมรวมถึง
แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกดิจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.09 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอเคร่ืองไฟฟา 

(สําหรับกรมธรรมประกนัอัคคีภัย) 
  

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่ไดเอาประกนัภยัไวตามกรมธรรมประกันภยันี้ ซ่ึงไดรับความเสียหาย
เนื่องจากหรือเปนเพราะการเดินเครื่องเกนิกําลัง การใชแรงดันไฟฟาเกนิกําหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟา 
การเกิดประกายของไฟฟา การเผาไหมของสายไฟฟาในตวัเอง การรั่วของกระแสไฟฟา หรือการเดนิลัดวงจร
เนื่องจากฟาผา  แตทั้งนี้ ความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ จะมีผลตอเมื่อสาเหตุความเสียหายดังกลาว
ขางตนมีผลทําใหเกิดไฟไหมขึ้น หรือความเสียหายดังกลาวเกิดจากฟาผา  เทานั้น 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 

 



 แบบ อค. 1.10 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด 

 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่ไดเอาประกนัภัยไวจาก
สาเหตุการระเบิด ซ่ึงรวมถึงการระเบิดที่สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแกสที่ตกคางจากการเผาไหมภายใน
ถังเชื้อเพลิง หรือในหองเผาไหมเชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ของอปุกรณใดๆ ที่ใชไฟเผาเชื้อเพลิงหรือ
จากการระเบิดในทอแกส หรือทออ่ืนๆ ทีใ่ชเปนทอสงเชื้อเพลิงเขาเตาเชือ้เพลิง 

เอกสารแนบทายนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของตัวหมอน้ํา (Boiler) 
เครื่องประหยดัเชื้อเพลิง (Economiser) หองเผาไหมเชื้อเพลิง (Combustion Chamber) หรือเครื่องจักร
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของหมอน้ํา รวมถึงถังบรรจุความดัน (Pressure vessel) อันเกิดจากการระเบิด
ของตัวเอง  

ในการดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายดังกลาว เมื่อบริษัทโตแยงวาความสูญเสียหรือความ
เสียหายนั้นไมอยูในความคุมครองตามเอกสารแนบทายฉบับนี้แลว การพิสูจนวาความสูญเสียหรือความ
เสียหายนั้นอยูในความคุมครองใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย 

เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึน้ ซ่ึงไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ และ
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกดิขึ้นนี้ ไดรับการคุมครองโดยตรงจากกรมธรรมประกันภัยประเภทอื่น
ดวย บริษัทจะรับผิดตอความสูญเสียหรือความเสียหาย ตามที่กลาวนี้เฉพาะในสวนที่เกินจากจํานวนที่ไดรับ
การชดใชจากกรมธรรมประกันภยัประเภทอื่นแลวเทานั้น แตไมเกนิจํานวนเงนิที่เอาประกันภัยตาม
กรมธรรมประกันภยันี ้

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย   

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.12 
เอกสารแนบทายคุมครองการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย  

(ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก
การนัดหยุดงาน จลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ
ลัทธินิยม) 

เพื่อใหเปนไปตามความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกดิจากการนัดหยุดงาน การจลาจล (Strike & Riot) 

หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุโดยตรงมาจาก 

1.1 การกระทําของบุคคลใดๆ ซ่ึงรวมกบักลุมบคุคลอื่น เพื่อกอกวนความสงบสุขแหง
สาธารณชน หรือ   

1.2 การกระทําโดยเจตนาของผูนดัหยดุงาน หรือคนงานที่ถูกหามเขาทํางาน เพื่อสงเสริม
การนัดหยุดงาน หรือการตอตานการหามเขาทํางาน ไมวาการกระทําดังกลาวจะเปนการกอกวนความสงบสุข
แหงสาธารณชนหรอืไมก็ตาม  หรือ 

1.3 การกระทําของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อการระงับ 
หรือบรรเทาผลสืบเนื่องของการกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชน ที่ดําเนินอยู หรือเพื่อการปองกันการ
กระทําและการบรรเทาผลสืบเนื่องจากการกระทําตามขอ 1.2  

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงจากการกระทําอนัมีเจตนาราย (Malicious Act) 
หมายถึง การกระทําอยางจงใจเพือ่ใหเกดิความเสยีหายโดยตรงตอตวัทรัพยสินที่เอาประกันภยั ไมวาการกระทํา
ดังกลาวจะเปนการกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชนหรือไมกต็าม แตทั้งนี้ไมรวมความเสียหายใดๆ ตอ
กระจก (เวนแตเปนกระจกบล็อกที่ใชในการกอสราง) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของตัวอาคาร 

ขอยกเวน 

อยางไรก็ตามไมวาขอความใดในเงื่อนไขดังกลาวขางตนจะขัดหรือแยงเปนอยางอืน่ การขยาย
ความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ จะไมคุมครองถึง 

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกดิขึ้นไมวาจะเปนเพียงบางสวนหรือทั้งหมดจากการ
หยุดทํางาน หรือการหยุดชะงัก หรือความลาชาของงานหรือของกระบวนการหรือการดําเนนิการของธุรกิจ 

2. ความสูญเสีย (ไมวาเปนการชั่วคราวหรือถาวร) แกทรัพยสินที่เอาประกนัภัย หรือสวนใด
ของทรัพยสินนั้นก็ตาม อันเนื่องมาจากการถูกยึดทรัพย การเรียกเอาไปโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย การถูก



ริบทรัพย หรือการเขาครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตามตอทรัพยสินนัน้ๆ หรือตออาคาร 
ยานพาหนะ หรือส่ิงของใดๆ อันเปนทรัพยสินนั้นๆ 

3. การสูญเสียรายได ความเสียหายจากการลาชา การสูญเสียตลาดหรือความเสียหายสืบเนื่อง
หรือความเสียหายโดยออมไมวาเปนลักษณะใดๆ ก็ตาม  

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการกอกวนความสงบสุขแหงสาธารณชน 
การนัดหยุดงาน การหามเขาทํางาน การกระทําของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายซึ่งไดกอใหเกดิโดยตรง
หรือโดยออม หรือมีสวนเกีย่วเนื่องดวยก็ตามอันเปนสาเหตุจากหรืออันเกิดขึน้ในชวงเวลาของสงคราม การ
รุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางประเทศ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงครามไมวาจะไดมกีาร
ประกาศหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การกอความ
วุนวายทางการเมืองของประชาชนถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การยึดอํานาจการ
ปกครองหรือการกระทําของผูกอการรายโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคล ในนามหรือเกี่ยวของกับองคกรใดๆ 
(การกระทําการกอการรายตามจุดประสงคของขอยกเวนนี้ใหหมายถึงการกระทําซ่ึงใชกําลังหรือความรุนแรง
และ/หรือมีการขมขูโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือวัตถุประสงคที่
คลายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อตองการสงผลใหรัฐบาลหรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยู
ในภาวะตื่นตระหนก และหวาดกลัว) 

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือเนื่องมาจากหรือเปนผลโดยตรง หรือโดยออม
จากสาเหตุของการแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรหรืออาวุธนิวเคลียร หรือจาก
กากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงและจากกรรมวิธีใดๆ แหงการแตกแยกตัวของ
นิวเคลียรซ่ึงดําเนินติดตอกันไปดวยตัวเอง 

6. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการโจรกรรม การบุกรุกหรือการใชกําลังเขาลัก
ทรัพย การปลนทรัพย การวิง่ราวทรัพย 

เงื่อนไขพิเศษ 

1. ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ตามเอกสารแนบทายนี้ การพิสูจนวาความสูญเสียหรือความ
เสียหายดังกลาวไมอยูในขอยกเวนขางตน  ใหตกเปนภาระของผูเอาประกันภัย 

2. การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ไมรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆ ซ่ึงในขณะที่เกิดเหตุ ผูเอาประกันภัยมกีารเอาประกันภัยไว หรือควรจะไดมีการเอาประกันภัยไว  ตางหาก
ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับอื่นๆ    ยกเวนสําหรับจํานวนเงินสวนเกินคาสินไหมทดแทน ซ่ึงควรไดรับ
ชดใชภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับดังกลาวแมวาจะไมมีการขยายความคุมครองนี้ก็ตาม 

3. โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปนหรือเทาที่บริษัท
จะรองขอใหทําตามสมควรเพื่อปกปองรักษาผลประโยชนของบริษัท 
 



4. การบอกเลิกความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี ้
4.1 บริษัทจะบอกเลิกความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนา

เปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูคร้ังสุดทายที่แจงให
บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหกัเบี้ยประกันภยัสําหรับระยะเวลาที่เอกสารแนบทายนี้
ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 

4.2 ผูเอาประกันภยัจะบอกเลิกความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ได โดยแจงใหบริษทั
ทราบเปนหนงัสือ และบริษทัไมตองคืนเบีย้ประกนัภยัสวนที่เหลือใหกับผูเอาประกนัภัย เวนแตในกรณี
ประกันสินคาบริษัทจะคืนเบี้ยประกนัภยัสวนที่เหลือโดยคิดหักเบีย้ประกันภัยสําหรับสวนที่ไดรับ ความ
คุมครองไปแลวออกตามอัตราเบี้ยประกันภยัระยะสั้น 

4.3 สวนกรณีที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมประกันภยัทั้งฉบับ เงื่อนไขพิเศษการ
บอกเลิกความคุมครองในขอ 4.1 และ 4.2 ขางตนจะไมมผีลบังคับใช 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 

 



แบบ อค. 1.13 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากลูกเห็บ 
 

เอกสารแนบทายนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ไดขยายรวมถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายตอทรัพยสินทีเ่อาประกันภัยไว อันเกิด
จากลูกเห็บ 

บริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายที ่
1.  เกิดจาก 

1.1  หมอกหรืออากาศหนาว 
1.2  น้ําคางแข็งหรอืหิมะ  

2.  เกิดขึ้นจากภายในตวัอาคารหรือทรัพยสินที่ไดเอาประกนัภัยไวในตวัอาคารตามกรมธรรม
ประกันภัยฉบบันี้เนื่องจาก 

2.1  น้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุนละออง ทั้งนี้ ไมวาจะถูกพดัมาโดยลมพายุ
หรือไมก็ตาม เวนแตน้ําฝน น้าํคางแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุนละอองดังกลาวไหลผานเขาไปในอาคารตามรอง
แตกราวของอาคารสิ่งปลูกสราง ซ่ึงไดรับความเสียหายอนัเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเทานั้น  

2.2  น้ําจากเครื่องพรมน้ําหรือทอน้ําอ่ืนๆ เวนแตอุปกรณหรือทอน้ําดังกลาวนี้เกิดเสียหาย 
ขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 

บริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดแกทรัพยสินดังตอไปนี้ เวนแตจะ
ไดระบไุวโดยชัดเจนเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกนัภยั  

1.  ไซโล (Silo) หรือส่ิงของภายในไซโล 
2.  ผากันแดด ปาย ปลองไฟที่ทาํดวยโลหะ 
3.  ตัวอาคาร (หรือส่ิงของภายในอาคาร) ซ่ึงอยูระหวางกอสราง โดยที่ประตู หนาตาง หลังคา 

และผนัง ยังไมไดมีการติดตัง้เรียบรอย 

อยางไรก็ตามบริษัทไมตองรับผิดในความเสียหายหรือความสูญเสียโดยตรงหรือโดยออมที่
เกิดขึ้นจากลูกเห็บตอทรัพยสินที่เคล่ือนยายได ซ่ึงเก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่ผนังดานใดดานหนึ่ง
เปดโลง หรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไมวาจะอยูภายใน
เต็นทก็ตาม 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย   



ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 



แบบ อค. 1.14 
เอกสารแนบทายขยายความคุมครองสําหรับกลุมภัยธรรมชาติ  

(สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัย) 
 

เอกสารแนบทายนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภยัฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายความคุมครองรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอา
ประกันภัยไวจากภยัดังตอไปนี้ 

1.  ภัยลมพายุ :  
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวอันเกดิจากภยัลม

พายุ ทั้งนี้ รวมถึง 
1.1  ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภยัจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร  

ซ่ึงถูกพัดหรือหอบมาพรอมกับลมพายุแลวทําใหเกดิคล่ืนซัดเขาทวมชายฝง 
1.2   ความเสียหายของทรัพยสินภายในตวัอาคารที่ไดเอาประกันภยัไว เนื่องจากน้ําฝน 

น้ําคางแข็ง หมิะ ทราย หรือฝุนละอองที่ผานเขาไปภายในอาคารตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสรางซึ่ง
ไดรับความเสยีหายอันเกดิจากลมพายุโดยตรงเทานั้น 

1.3   ความเสียหายของทรัพยสินภายในตวัอาคารที่ไดเอาประกันภยัไวเนื่องจาก เครื่อง
พรมน้ํา หรือทอน้ําอ่ืน ๆ ซ่ึงไดรับความเสยีหายจากลมพายุโดยตรงเทานั้น 

2.  ภัยน้ําทวม : 
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากน้ําทวม   
คําวา “น้ําทวม” หมายถึง น้ําจากภายนอกอาคารที่เอาประกันภยัหรือจากภายนอกอาคารที่

เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภยั ที่ไหลลนหรอืไหลออกจากทางน้ําธรรมชาติหรือที่สรางขึ้น (ไมรวมถึงรางน้ํา
บนหลังคา) 

3. ภัยแผนดนิไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้าํหรือ สึนาม ิ: 

คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภยัแผนดนิไหว ภูเขาไฟระเบิด 
คล่ืนใตน้ํา (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้ําทวม อันมีสาเหตุจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
ทั้งนี้ แผนดนิไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ตองเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเทานั้น 

4.  ภัยเนื่องจากน้าํ : 
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงตอทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไว อัน

เกิดขึ้นโดยอุบตัิเหตุจากการปลอย การรั่วไหล หรือการลนออกมา ของน้ําหรือไอน้ํา จากทอน้ํา ถังน้ํา ระบบ
ทําความรอน ระบบทําความเย็น ระบบปรบัอากาศ เครื่องสูบน้ํา และรวมถึงน้ําฝนทีไ่หลผานเขาไปภายใน



อาคารจากการเสียหายของหลังคา หนาตาง ประตู วงกบประตูหนาตาง ชองลม ชองรับแสงสวาง ทอน้ําหรือ
รางน้ํา 

5.  ภัยลูกเห็บ :  

คุมครองความสูญเสียหรือความเสยีหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภยัไวอันเกิดจากภยัลูกเห็บ  
รวมถึง น้ําฝน น้ําคางแข็ง หมิะ ทราย หรือฝุนละอองดังกลาวไหลผานเขาไปในอาคาร ตามรองแตกราวของ
อาคารสิ่งปลูกสรางที่ไดรับความเสียหายอนัเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเทานั้น หรือน้ําจากเครื่องพรมน้ําหรือทอ
น้ําอ่ืนๆ   ที่เกดิเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเหบ็โดยตรง 

ขอยกเวน 

บริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจาก 

1. ลมพายุ น้ําฝน น้ําทวม ลูกเหบ็ น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย ฝุนละออง ซ่ึงทําความเสียหายตอ
ทรัพยสินที่เคลื่อนยายได ซ่ึงเก็บอยูในอาคารโปรง หรืออาคารที่มีผนังดานหนึ่งเปดโลง หรือเก็บอยูกลางแจง   
ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบหรือวัสดุปกคลุม ใด ๆ หรือไมวาจะอยูภายในเตน็ทกต็าม 

2. แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกดิจากวัตถุใด ๆ จากอวกาศ 

3. การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดนิหรือทอน้ําดบัเพลิง
ใตดิน ซ่ึงเปนทอเมนอยูนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) ซ่ึงทําความเสียหายตอทรัพยสินทีเ่อาประกันภัยไว 

4. หมอก หรืออากาศหนาว น้ําคางแข็ง หิมะ ฝุนละออง ทราย หรือน้ําฝน เวนแตที่ผานเขาไป
ภายในอาคารตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสราง ซ่ึงไดรับความเสียหายอันเกดิจากลมพายุหรือลูกเห็บ
โดยตรงเทานัน้ 

5. ลูกเห็บซึ่งทําความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยาง
อ่ืนในกรมธรรมประกันภัย  

5.1   ไซโล (Silo) หรือส่ิงของภายในไซโล 
5.2   ผากันแดด ปาย ปลองไฟที่ทําดวยโลหะ 
5.3   ตัวอาคาร (หรือส่ิงของภายในอาคาร) ซ่ึงอยูระหวางกอสรางโดยทีป่ระตู หนาตาง 

หลังคา และผนัง ยังไมไดมกีารติดตั้งเรียบรอย  

อนึ่ง  ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้  การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ยังคงใชขอยกเวน เงื่อนไขทัว่ไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น  



แบบ อค. 1.15 

เอกสารแนบทายขยายความคุมครองสําหรับกลุมภัยธรรมชาติ 
(สําหรับกรมธรรมประกนัอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย) 

 

เอกสารแนบทายนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภยัฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายความคุมครองรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินทีไ่ดเอา
ประกันภัยไวจากภยั ดังตอไปนี้ 

1.  ภัยลมพายุ :  
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวอันเกดิจากภยัลม

พาย ุทั้งนี้ รวมถึง 
1.1 ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภยัจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร   

ซ่ึงถูกพัดหรือหอบมาพรอมกับลมพายุแลวทําใหเกดิคล่ืนซัดเขาทวมชายฝง 
1.2 ความเสียหายของทรัพยสินภายในตวัอาคารที่ไดเอาประกันภยัไว เนื่องจากน้ําฝน 

น้ําคางแข็ง หมิะ ทราย หรือฝุนละอองที่ผานเขาไปภายในอาคารตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสรางซึ่ง
ไดรับความเสยีหายอันเกดิจากลมพายุโดยตรงเทานั้น 

1.3 ความเสียหายของทรัพยสินภายในตวัอาคารที่ไดเอาประกันภยัไวเนื่องจาก เครื่อง
พรมน้ํา หรือทอน้ําอ่ืน ๆ ซ่ึงไดรับความเสยีหายจากลมพายุโดยตรงเทานั้น 

2.  ภัยน้ําทวม : 
คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากน้ําทวม   
คําวา “น้ําทวม” หมายถึง น้ําจากภายนอกอาคารที่เอาประกันภยัหรือจากภายนอกอาคารที่

เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภยั ที่ไหลลนหรอืไหลออกจากทางน้ําธรรมชาติหรือที่สรางขึ้น (ไมรวมถึงรางน้ํา
บนหลังคา) 

3.  ภัยแผนดนิไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้าํหรือ สึนาม ิ: 

คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภยัแผนดนิไหว ภูเขาไฟระเบิด 
คล่ืนใตน้ํา (Tidal Wave) หรือ สึนามิ (Tsunami) หรือน้ําทวม อันมีสาเหตุจากแผนดนิไหวหรือภเูขาไฟระเบิด 
ทั้งนี้ แผนดนิไหว หรือภูเขาไฟระเบดิ ตองเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเทานั้น 

4.  ภัยลูกเห็บ :  

คุมครองความสูญเสียหรือความเสยีหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภยัไวอันเกิดจากภยัลูกเห็บ  
รวมถึง น้ําฝน น้ําคางแข็ง หมิะ ทราย หรือฝุนละอองดังกลาวไหลผานเขาไปในอาคาร ตามรองแตกราวของ



อาคารสิ่งปลูกสรางที่ไดรับความเสียหายอนัเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเทานั้น หรือน้ําจากเครื่องพรมน้ําหรือทอ
น้ําอ่ืนๆ   ที่เกดิเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเหบ็โดยตรง 

ขอยกเวน 

บริษัทไมตองรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจาก 

1. ลมพายุ น้ําฝน น้ําทวม ลูกเหบ็ น้ําคางแข็ง หิมะ ทราย ฝุนละออง ซ่ึงทําความเสียหายตอ
ทรัพยสินที่เคลื่อนยายได ซ่ึงเก็บอยูในอาคารโปรง หรืออาคารที่มีผนังดานหนึ่งเปดโลง หรือเก็บอยูกลางแจง 
ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบหรือวัสดุปกคลุม ใด ๆ หรือไมวาจะอยูภายในเตน็ทกต็าม 

2. แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกดิจากวัตถุใด ๆ จากอวกาศ 

3. การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดนิหรือทอน้ําดบัเพลิง
ใตดิน ซ่ึงเปนทอเมนอยูนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) ซ่ึงทําความเสียหายตอทรัพยสินทีเ่อาประกันภัยไว 

4. หมอก หรืออากาศหนาว น้ําคางแข็ง หิมะ ฝุนละออง ทราย หรือน้ําฝน เวนแตที่ผานเขาไป
ภายในอาคารตามรองแตกราวของอาคารสิ่งปลูกสราง ซ่ึงไดรับความเสียหายอันเกดิจากลมพายุหรือลูกเห็บ
โดยตรงเทานัน้ 

5. ลูกเห็บซึ่งทําความเสียหายตอทรัพยสินดังตอไปนี้ เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยาง
อ่ืนในกรมธรรมประกันภัย  
5.1  ไซโล (Silo) หรือส่ิงของภายในไซโล 
5.2    ผากันแดด ปาย ปลองไฟที่ทาํดวยโลหะ 
5.3    ตัวอาคาร (หรือส่ิงของภายในอาคาร) ซ่ึงอยูระหวางกอสรางโดยที่ประตู หนาตาง 

หลังคา และผนัง ยังไมไดมกีารติดตั้งเรียบรอย  

อนึ่ง  ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรกตามที่ระบุในเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้  การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ยังคงใชขอยกเวน เงื่อนไขทัว่ไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น  

 



แบบ อค. 1.37 
เอกสารแนบทายคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตอเคร่ืองไฟฟา 

(สําหรับกรมธรรมประกนัอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย) 
 
เอกสารแนบทายนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภยัฉบับนี ้

เนื่องจากบรษิทัไดรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิ จึงเปนที่ตกลงกันวา หมวดความคุมครอง ภายใต
กรมธรรมประกันภยันี้ ไดขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่ไดเอาประกนัภยัไวตามกรมธรรมประกันภยันี้ ซ่ึงไดรับความเสียหาย
เนื่องจากหรือเปนเพราะการเดินเครื่องเกนิกําลัง การใชแรงดันไฟฟาเกนิกําหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟา 
การเกิดประกายของไฟฟา การเผาไหมของสายไฟฟาในตวัเอง การรั่วของกระแสไฟฟา  แตทั้งนี้ ความ
คุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ จะมีผลตอเมื่อสาเหตุความเสียหายดังกลาวขางตนมีผลทําใหเกิดไฟไหมขึ้น  
เทานั้น 

อนึ่ง ผูเอาประกันภยัจะตองรับผิดในความเสียหายสวนแรก ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบแสดง
รายละเอียดการประกันภัย 

ทั้งนี้ การขยายความคุมครองภายใตเอกสารแนบทายนี้ ใหใชขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และ
ขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยฉบบันี้บังคับตามเดิม เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นใน
เอกสารแนบทายนี้เทานั้น 
 
 



อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับภัยเพิ่มเติม 
 

                                           

ลําดับที่ ภัยเพิ่มเติม อัตราเบี้ยประกันภัย  

(ตอรอยบาท) 

  ต่ําสุด สูงสุด 

1. ภัยจากลมพายุ 0.005 0.05 

2. ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 0.005 0.05 

3. ภัยจากการลุกไหมหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาต ิ 0.005 

4. ภัยจากการระอุหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 0.025 

5. ภัยจากควนั (จากเครื่องทําความรอนและชุดเครื่องอุปกรณที่ใช

ประกอบอาหาร) 

 

0.005 

 

0.05 

6. ภัยจากอากาศยาน 0.005 0.05 

7. ภัยจากน้าํทวม 0.01 0.10 

8. ภัยเนื่องจากน้าํ (ไมรวมน้าํทวม) 0.005 0.05 

9. ภัยจากแผนดนิไหวหรือภูเขาไฟระเบดิหรอืคลื่นใตน้าํหรือสึนามิ 0.005 0.05 

10. ภัยตอเคร่ืองไฟฟา (สําหรับกรมธรรมประกันอัคคภีัย) 0.50 

11. ภัยจากการระเบิด 0.01 0.10 

12. ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมเีจตนาราย 

(ยกเวนการกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 

 

0.025 

 

0.25 

13. ภัยจากลูกเห็บ 0.005 0.05 

14. กลุมภัยธรรมชาติ (สําหรับกรมธรรมประกันอัคคภีัย) 0.02 0.20 

15. กลุมภัยธรรมชาติ (สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย) 0.015 0.15 

16. ภัยตอเคร่ืองไฟฟา (สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย) 0.50 
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