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วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

การประชุมชี้แจง
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 
(แบบ ธก.1.06-1.16)

BI for IAR

ธก.

ธก.
โดย

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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หัวข้อการประชุมชี้แจง

เอกสารแนบท้าย แบบ ธก.1.06-1.16

• (ค าสั่งนายทะเบียนที่ 37/2564)

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคตดิต่อ

• (ค าสั่งนายทะเบียนที่ 24/2564)
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ค าสั่งนายทะเบียนที่ 37/2564
เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ เอกสารแนบท้ายและอัตราเบีย้ประกันภัย 

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรพัย์สิน)

1.เอกสารแนบท้าย แบบ ธก.1.06-1.16
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ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย

1. ธก.1.06 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติ

(AUTOMATIC EXTENSION ENDORSEMENT)

2. ธก.1.07 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน 
(CLAIM PAYMENT ON ACCOUNT CONDITION ENDORSEMENT)

3. ธก.1.08 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 

(UPWARD ADJUSTMENT ENDORSEMENT)

4. ธก.1.09 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

(CANCELLATION ENDORSEMENT)

5. ธก.1.10 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยก าไรขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS PROFIT)

6. ธก.1.11 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายรับจากค่าเช่า

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR RENT RECEIVABLE)

เอกสารแนบท้าย 
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน): BI for IAR Clause 11 แบบ
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ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย

7. ธก.1.12 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายได้ขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS REVENUE)

8. ธก.1.13 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN EXTENSION ENDORSEMENT)
9. ธก.1.14 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน (BUSINESS 

INTERRUPTION FOLLOWING BOILER & PRESSURE VESSEL EXTENSION ENDORSEMENT)
10. ธก.1.15 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRONIC EQUIPMENT EXTENSION 

ENDORSEMENT)
11. ธก.1.16 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRICAL INSTALLATION ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้าย 
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน): BI for IAR Clause 11 แบบ
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1. แบบ ธก.1.06-1.16

ธก.1.06 ธก.1.07

ธก.1.08 ธก.1.09

ธก.1.11

ธก.1.12

ธก.1.10

เอกสารแนบท้ายขยายระยะเวลาคุ้มครอง 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน การปรับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น การยกเลิก

กรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ 
ส าหรับการประกันภัยก าไรขั้นต้น ส าหรับ
การประกันภัยรายรับจากค่าเช่า ส าหรับ

การประกันภัยรายได้ขั้นต้น

ธก.1.13 ธก.1.14

ธก.1.15 ธก.1.16

เอกสารแนบท้ายขยาย
ความคุ้มครองขยายความคุ้มครองความเสียหายจาก

การหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องจากภัยเครื่องจักร
หยุดชะงัก ภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน 

ภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
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1. แบบ ธก.1.06-1.16

เอกสารแนบท้ายขยายระยะเวลาคุ้มครอง การจ่ายคา่สนิไหม
ทดแทนบางส่วน การปรับจ านวนเงนิเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ธก.1.06 ธก.1.07 ธก.1.08 ธก.1.09



ธก.1.06

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติ

(AUTOMATIC EXTENSION ENDORSEMENT)
เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สามารถที่จะขยายระยะเวลาการคุ้มครองออกไปได้ ตามจ านวนวันที่ระบุไว้ในเอกสารแสดง
รายละเอียดการประกันภัย นับตั้งแต่วันที่หมดอายุตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนกรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ ที่จะให้บริษัทขยายระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าว พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตาม
สัดส่วน โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จะหมดอายุ 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้น
แต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
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กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)
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กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีสามารถที่จะขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติออกไป
ได้อีก………….วัน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
โดยผู้เอาประกันภัยแสดงความประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายระยะเวลาการคุ้มครอง
ดังกล่าว พร้อมทั้งช าระเบ้ียประกันภัยเพิ่มเติมตามสัดส่วนโดยใช้อัตราเบ้ียประกันภัย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จะหมดอายุ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สามารถที่จะขยายระยะเวลาการคุ้มครอง
ออกไปได้ ตามจ านวนวันที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย 
นับตั้งแต่วันที่หมดอายุตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย
จะต้องแสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนกรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ ที่
จะให้บริษัทขยายระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าว พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมตามสัดส่วน โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จะหมดอายุ 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอืน่ ๆ 
ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

ธก.1.06อค./ทส.1.27



ธก.1.07

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน

(CLAIM PAYMENT ON ACCOUNT CONDITION ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ตกลงว่า หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบางส่วน

ก่อนก็สามารถกระท าได้ ในกรณีที่มีความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักหรือจากการได้รับผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้  และทางผู้เอาประกันภัยได้
ร้องขอ ทางบริษัทจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนของค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียนั้น โดยผู้เอาประกันภัยต้องน าส่งเอกสารพิสูจน์ความสูญเสีย และเอกสารสนับสนุน อื่น  ๆ
ส าหรับการพิจารณาที่จ าเป็นให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้ทางผู้ประเมินวินาศภัยน าเสนอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท

และเป็นที่ตกลงกันด้วยว่าค่าสินไหมทดแทนบางส่วนที่มีการจ่ายนี้จะถูกหักออกจากค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดที่จะมีการจ่ายหลังจากที่ได้มีการตกลงกันระหว่างผู้เอา
ประกันภัยและบริษัทแล้ว

ความรับผิดส่วนแรก และ/หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องน ามาบังคับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินบางส่วนของค่าสินไหมทดแทน
ข้างต้น 

ทั้งนีข้้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
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กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)
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กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)

เป็นท่ีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามท่ีปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายท่ีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบางส่วนก่อนก็
สามารถกระท าได้หากบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ตกลงร่วมกัน โดยผู้ประเมิน
ความเสียหาย (หากมีการแต่งตั้ง) ต้องจัดให้มีหลักฐานการรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บางส่วนนั้นและจะต้องหักจ านวนเงินดังกล่าวออกจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท้ังหมด

ส่วนเง่ือนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นท่ีตกลงว่า หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายท่ีได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบางส่วนก่อนก็สามารถกระท าได้ ในกรณี
ท่ีมีความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักหรือจากการได้รับผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้  และทางผู้เอาประกันภัยได้ร้องขอ ทางบริษัทจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนของค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความสูญเสียนั้น โดยผู้เอาประกันภัยต้องน าส่งเอกสารพิสูจน์ความสูญเสีย และเอกสารสนับสนุน     
อื่น ๆ ส าหรับการพิจารณาท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยท่ีได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้ทางผู้ประเมินวินาศภัย
น าเสนอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท

และเป็นท่ีตกลงกันด้วยว่าค่าสินไหมทดแทนบางส่วนท่ีมีการจ่ายนี้จะถูกหักออกจากค่าสินไหม
ทดแทนรวมท้ังหมดที่จะมีการจ่ายหลังจากที่ได้มีการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทแล้ว

ความรับผิดส่วนแรก และ/หรือระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครองท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
จะต้องน ามาบังคับก่อนท่ีจะมีการจ่ายเงินบางส่วนของค่าสินไหมทดแทนข้างต้น 

ท้ังนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขท่ัวไปและข้อความอื่น ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามท่ีได้
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

ธก.1.07อค./ทส.1.33



ธก.1.08

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น

(UPWARD ADJUSTMENT OF SUM INSURED ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่าในกรณีที่จ านวนเงินส าหรับรายการก าไรขั้นต้น หรือรายรับจากค่าเช่า หรือรายได้ขั้นต้น ที่ได้รับในระหว่างรอบเวลาบัญชี 12 เดือนที่
ใกล้เคียงกับระยะเวลาเอาประกันภัยมากที่สุดซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้เอาประกันภัยแล้วมีจ านวนสูงกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ จ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยจะเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
ตามส่วน ของจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น ๆ

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

12

กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)



ธก.1.09

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

(CANCELLATION ENDORSEMENT)
เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า
1.บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดง

รายละเอียดการประกันภัย แต่ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้
บริษัททราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

2.ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

13

กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)
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กลุ่มที่ 1 (ธก.1.06 – 1.09)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏ
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้ โดย
บริษัทจะเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้
บังคับมาแล้วตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้เช่นกัน โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า……..…
วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ซึ่งระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหัก
เบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้ว
ออกตามส่วน

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับ
ตามเดิม

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า
1.บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอา
ประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน

2.ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะส้ันที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ทั้งน้ีข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่น
ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

ธก.1.09อค./ทส.1.31
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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยก าไร
ขั้นต้น ส าหรับการประกันภัยรายรบัจากค่าเช่า ส าหรับการ

ประกันภัยรายได้ขั้นต้น

ธก.1.10 ธก.1.11 ธก.1.12

กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)



ธก.1.10

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยก าไรขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS PROFIT)

เป็นที่ตกลงว่า ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดอันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย ก่อน
ครบระยะเวลาการประกอบธุรกิจในปีแรก ค าว่า “อัตราก าไรขั้นต้น” “ยอดรายได้ รายปี” และ “ยอดรายได้มาตรฐาน” จะ
ถือตามความหมายดังระบุไว้ต่อไปนี้แทน

16

กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)

หลังจากได้ประกอบการครบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะตามปกติจะถูกน ามาบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับต ามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้             

อัตราก าไรขั้นต้น
อัตราของก าไรขั้นต้นท่ีได้รับต่อยอดรายได้ในระหว่างวันท่ีเริ่มด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันท่ี
เกิดเหตุความเสียหาย
ยอดรายได้รายปี
ยอดรายได้ระหว่างวันท่ีเร่ิมด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันท่ีเกิดเหตุความเสียหาย ซึ่งปรับปรุง
ให้เหมาะสมส าหรับระยะเวลา 12 เดือน 
ยอดรายได้มาตรฐาน
ยอดรายได้ระหว่างวันท่ีเร่ิมด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันท่ีเกิดเหตุความเสียหาย ซึ่งปรับปรุง
ให้เหมาะสมแล้วให้เท่ากับระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ทั้งนี้ อัตราก าไรขั้นต้น ยอดรายได้รายปี และยอดรายได้มาตรฐาน จะต้องมีการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวโน้มของธุรกิจ และ/หรือความผันแปรของธุรกิจ หรือ
สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือหลัง
ความเสียหาย หรือควรจะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อน 
เพ่ือว่าตัวเลขที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้นจะแสดงผลลัพธ์ที่ธุรกิจควรจะได้รับตลอด
ระยะเวลาที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มของธุรกิจ และ/หรือความผันแปรของ
ธุรกิจ หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจดังกล่าวนั้นได้ใกล้เคียงความ
เป็นจริงเท่าที่ในทางปฏิบัติจะสามารถกระท าได้ (Reasonably Practicable) ถ้าไม่ได้
เกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อน
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)

ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะ ธก.1.10
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ธก.1.11

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายรับจากค่าเช่า

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR RENT RECEIVABLE)

เป็นที่ตกลงว่า ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดอันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย ก่อน
ครบระยะเวลาการประกอบธุรกิจในปีแรก ค าว่า “ยอดรายรับจากค่าเช่ารายปี” และ “ยอดรายรับจากค่าเช่ามาตรฐาน” จะ
ถือตามความหมายดังระบุไว้ต่อไปนี้แทน
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)

ยอดรายรับจากค่าเช่ารายปี
ยอดรายรับค่าเช่าระหว่างวันที่เริ่มด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันที่เกิดเหตุความ
เสียหาย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมส าหรับระยะเวลา 12 เดือน
ยอดรายรับจากค่าเช่ามาตรฐาน
ยอดรายรับจากค่าเช่าระหว่างวันที่เริ่มด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันที่เกิดเหตุความ
เสียหาย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วให้เท่ากับระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน

ทั้งนี้  ยอดรายรับจากค่าเช่ารายปี และยอดรายรับจากค่าเช่า
มาตรฐาน จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวโน้มของธุรกิจ 
และ/หรือความผันแปรของธุรกิจ หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือหลังความ
เสียหาย หรือควรจะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้น
เสียก่อน เพื่อว่าตัวเลขที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้นจะแสดงผลลัพธ์ที่
ธุรกิจควรจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจาก
แนวโน้มของธุรกิจ และ/หรือความผันแปรของธุรกิจ หรือสถานการณ์
ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจดังกล่าวนั้นได้ใกล้เคียงความเป็น
จริ ง เท่ าที่ ในทางปฏิ บัติ จะสามารถกระท า ได้  (Reasonably 
Practicable) ถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อน

หลังจากได้ประกอบการครบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะตามปกติจะถูกน ามาบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับต ามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้             
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)

ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะ ธก.1.11
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ธก.1.12

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายได้ขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS REVENUE)

เป็นที่ตกลงว่า ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดอันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย 
ก่อนครบระยะเวลาการประกอบธุรกิจในปีแรก ค าว่า “ยอดรายได้ขั้นต้นรายปี” และ “ยอดรายได้ขั้นต้นมาตรฐาน” จะถือ
ตามความหมายดังระบุไว้ต่อไปนี้แทน
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)

ยอดรายได้ขั้นต้นรายปี
ยอดรายได้ขั้นต้นระหว่างวันที่เริ่มด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันที่เกิดเหตุความ
เสียหาย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมส าหรับระยะเวลา 12 เดือน
ยอดรายได้ขั้นต้นมาตรฐาน
ยอดรายได้ขั้นต้นระหว่างวันที่เริ่มด าเนินธุรกิจไปจนถึงวันที่เกิดเหตุความ
เสียหาย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วให้เท่ากับระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน

ทั้งนี้ ยอดรายได้ขั้นต้นรายปี และยอดรายได้ขั้นต้นมาตรฐาน จะต้อง
มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวโน้มของธุรกิจ และ/หรือความผัน
แปรของธุรกิจ หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือหลังความเสียหาย หรือควรจะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อน เพื่อว่าตัว
เลขที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้นจะแสดงผลลัพธ์ที่ธุรกิจควรจะได้รับ
ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มของธุรกิจ และ/
หรือความผันแปรของธุรกิจ หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจดังกล่าวนั้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเท่าที่ในทาง
ปฏิบัติจะสามารถกระท าได้ (Reasonably Practicable) ถ้าไม่ได้เกิด
ความเสียหายขึ้นเสียก่อน

หลังจากได้ประกอบการครบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะตามปกติจะถูกน ามาบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับต ามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้             
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กลุ่มที่ 2 (ธก.1.10 – 1.12)

ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะ ธก.1.12
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• ภัยต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้า 

• ภัยเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

• ภัยหม้อก าเนิดไอน้ า
และถังอัดความดัน 

• ภัยเครื่องจักร
หยุดชะงัก 

ธก.1.13 ธก.1.14

ธก.1.16ธก.1.15



26

กลุ่มที่ 3
ธก.1.13 – 1.16

ธก.1.15 
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความ
เสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องจาก
ภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ธก.1.16
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความ                 
เสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ 
เนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ธก.1.14
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจาก
การหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ า
และถังอัดความดัน

ธก.1.13
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความ
เสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องจากภัย
เครื่องจักรหยุดชะงัก

ทส.1.19
เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองความเสียหายส าหรับ
เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทส.1.20 (อค./ทส.1.37)
เอกสารแนบท้ายขยายความ

คุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้า

ทส.1.18
เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองหม้อก าเนิดไอน้ าและ

ถังอัดความดัน

ทส.1.17
เอกสารแนบท้ายขยายความ

คุ้มครองเครื่องจักร



ธก.1.13

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก

(BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN EXTENSION ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่าการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงักภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องจักรที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้าย
ขยายความคุ้มครองความเสียหายส าหรับเครื่องจักรหยุดชะงัก

27

กลุ่มที่ 3 (ธก.1.13 – 1.16)



โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ จะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่าจ านวนเงินที่ควรค านวณได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่าสินไหมทดแทน 

2)  การค านวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารแนบท้ายน้ี ให้เป็นไปตามข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่เกินจ านวนระยะเวลาที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

3) ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรก หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

4) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ
ประกันภัย

5) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจ านวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับ
ผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว 
จ านวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทได้ชดใช้ไป 28

รายละเอียดของ ธก.1.13



ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกัน
แล้วจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.13
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รายละเอียดของ ธก.1.13

ทส.1.17 (เครื่องจักร)
คุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยซึ่ งตั้ งอยู่ ในสถานที่ ตั้ งหรือ เก็บทรัพย์สิน เอา
ประกันภัย อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ไม่สมบูรณ์  ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ 
ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ 
การขาดความช านาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า 
การกลั่นแกล้ง การขาดน้ าในหม้อน้ า การขาดน้ ามันหรือสารท า
ความเย็นในระบบหล่อเย็น การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยก
จากกันด้วยก าลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง การท างานเกินพิกัด...

ธก.1.13 (ความเสียหายจากการหยุดชะงัก
ของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก)
คุ้มครอง ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงักภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.13

ทส.1.17 (เครื่องจักร)
ค า นิ ย า ม  ค า ว่ า “ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ” ใ น
เอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึง ตัวเครื่องจักรที่
ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และให้หมายความ
รวมถึงตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร ทั้งนี้ไม่รวมถึง...

ธก.1.13
ค านิยาม ค าว่า “ภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก” หมายถึง 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อเครื่องจักรที่ ระบุไว้ เป็น
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหาย
ส าหรับเครื่องจักรหยุดชะงัก 
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Comparison of BI for IAR Clause
ธก.1.00 – 1.05 ธก.1.06 – 1.16

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยลมพายุ แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ของกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) การจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ จะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณ

ค่าสินไหมทดแทน

1) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจ านวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิด
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว 
จ านวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรวมกัน
แล้วจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วน
แรกหรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดง
รายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอ่ืนๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยบังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ จะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่าจ านวนเงินที่ควรค านวณได้ตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดความคุ้มครองมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่าสินไหมทดแทน 
2) การค านวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารแนบท้ายนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่

ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่
เกินจ านวนระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย 

3) ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรก หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

4) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดง
รายละเอียดการประกันภัย

5) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจ านวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิด
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
แล้ว จ านวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป (เหมือนกับ 
ข้อ 2 ของธก.1.00-1.05) 

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่
เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอ่ืน ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้



ธก.1.14

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน

(BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING BOILER & PRESSURE VESSEL EXTENSION ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่าการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดันที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่ง
ได้รับความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายส าหรับหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน
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กลุ่มที่ 3 (ธก.1.13 – 1.16)



โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ จะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่าจ านวนเงินที่ควรค านวณได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่าสินไหมทดแทน 

2)  การค านวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารแนบท้ายน้ี ให้เป็นไปตามข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่เกินจ านวนระยะเวลาที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

3) ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรก หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

4) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ
ประกันภัย

5) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจ านวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับ
ผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว 
จ านวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทได้ชดใช้ไป 36

รายละเอียดของ ธก.1.14



ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกัน
แล้วจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.14
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รายละเอียดของ ธก.1.14

ทส.1.18 (หม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความ
ดัน)
คุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่
อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อความเสียหาย อันเกิดแก่
หม้อก าเนิดไอน้ าหรือถังอัดความดันที่ระบุไว้เป็น
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บ
ทรัพย์สินเอาประกันภัย เนื่องมาจากการระเบิดหรือ
การยุบแฟบของหม้อก าเนิดไอน้ าหรือถังอัดความดัน
ก าลังท างานอยู่ตามปกติ

ธก.1.14 (ความเสียหายจากการหยุดชะงักของ
ธุรกิจเนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความ
ดัน)
คุ้มครอง ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดันภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.14

ทส.1.18 (หม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน)

ค านิยาม 
“หม้อก าเนิดไอน้ า” ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึงภาชนะ
ที่ปิดมิดชิด หรือทั้งภาชนะและระบบของท่อที่ถูกเผาไฟให้
ร้อน เพื่อใช้การผลิตไอน้ าภายใต้ความดัน เมื่อใช้ในตารางนี้ 
“หม้อก าเนิดไอน้ า” หมายรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ท่อ/
เครื่องให้ความร้อนสูง และเครื่องประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งสร้าง
รวมเป็นส่วนหนึ่งหรือแยกอยู่ต่างหากของหม้อก าเนิดไอน้ า

“ถังอัดความดัน” ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึงภาชนะที่
ปิดมิดชิดใดๆ ที่ไม่ได้ถูกเผาไฟ ซึ่งมีก าลังอัดของไอน้ าหรือ
อากาศอยู่ภายใน

ธก.1.14 (ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน)
ค านิยาม 
ภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน หมายถึง ความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดันที่ระบุไว้เป็น
ทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยซึ่ ง ได้ รับความคุ้ มครองภายใต้
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายส าหรับหม้อ
ก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน
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ธก.1.15

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRONIC EQUIPMENT EXTENSION ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่าการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัยฉบับนี้

ภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความ
คุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายส าหรับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ จะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่าจ านวนเงินที่ควรค านวณได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่าสินไหมทดแทน 

2)  การค านวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารแนบท้ายน้ี ให้เป็นไปตามข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่เกินจ านวนระยะเวลาที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

3) ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรก หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

4) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ
ประกันภัย

5) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจ านวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับ
ผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว 
จ านวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทได้ชดใช้ไป 43
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ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกัน
แล้วจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.15

ทส.1.19 (เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
คุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้
เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บ
ทรัพย์สินเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ 
ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการ
ฝีมือ การขาดความช านาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่ง  ความ
สะเพร่า การเดินเครื่องเกินก าลัง  การใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน
ก าหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า 
การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุ
ยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้น
เฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

ธก.1.15 (การหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
คุ้มครอง ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ ระบุ ไว้ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.15

ทส.1.19 (เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
ค านิยาม “เครื่องอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์” ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึง 
เครื่องอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) ที่อยู่ระหว่าง
การใช้งาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อท าความสะอาดปรับปรุงเครื่อง
ใหม่ หรือเคลื่อนยา้ยภายในสถานที่ดังระบุไว้ในตาราง หรือในระหว่างการ
ด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น หรือในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งในกรณีใดก็ตาม จะให้ความคุ้มครอง
ภายหลังจากการทดลองเครื่ องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น
ทรัพย์สินที่เอาประกันภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพา (portable) หรือ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเลต อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค กล้องถ่ายรูป 
อุปกรณ์โอบี (outside broadcasting devices) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ

ธก.1.15 (การหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
ค านิยาม ภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้เป็น
ทรัพย์สินที่ เ อาประกันภัยซึ่ ง ได้ รับความคุ้ มครองภายใต้
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายส าหรับเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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ธก.1.16

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

เนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

(BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRICAL INSTALLATION ENDORSEMENT)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่าการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองความเสียหาย
จากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
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โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ จะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่าจ านวนเงินที่ควรค านวณได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่าสินไหมทดแทน 

2)  การค านวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารแนบท้ายน้ี ให้เป็นไปตามข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่เกินจ านวนระยะเวลาที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

3) ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรก หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

4) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ
ประกันภัย

5) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจ านวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับ
ผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว 
จ านวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทได้ชดใช้ไป 50

รายละเอียดของ ธก.1.16



ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
รวมกันแล้วจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายนี้
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รายละเอียดของ ธก.1.16
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รายละเอียดของ ธก.1.16

ทส.1.20 (อุปกรณ์ไฟฟ้า)
คุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไดนาโม หม้อ
แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ ได้ระบุ ไว้ เป็น
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ อันเกิดจากสาเหตุของการท างานเกินพิกัด การ
เดินเครื่องเกินก าลัง แรงดันไฟฟ้าเกินก าหนด ไฟฟ้า
ลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกิน
พิกัดในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

ธก.1.16 (จากการหยุดชะงักของธุรกิจ
เนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า)
คุ้มครอง ความเสียหายจากการหยุดชะงักของ
ธุ รกิ จ เนื่ อ งจากภั ยต่ ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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อัตราเบีย้ประกันภยั

อัตราเบี้ย
ประกันภัยขั้นต่ า

อัตราเบี้ย
ประกันภัยขั้นสูง

ทุนประกันภัย
ต่ ากว่า 

50,000,000 
บาท ไม่มอีัตราเบี้ย

ประกันภัยขั้นต่ า

อัตราเบี้ย
ประกันภัยขั้นสูง

ทุนประกันภัย
ตั้งแต่ 

50,000,000 
บาทขึ้นไป



อัตราเบีย้ประกันภยั

จ านวนเงินเอา
ประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง

0 – 50 ล้านบาท ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ไม่ต่ ากว่า 105% ของ
อั ต ร า เ บี้ ย ป ร ะ กั น
อัคคีภัย

2.5%

50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ก าหนดขั้นต่ า 2.375% ไม่ก าหนดขั้นต่ า 2.5%



วิธีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

พิจารณาอ้างอิงจากเอกสารแนบท้าย 
กรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน 

หรือแบบ ทส.
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ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย
อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อร้อยบาท)

ขั้นต่ า (%) ขั้นสูง (%)
1. ธก.1.06 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติ

(AUTOMATIC EXTENSION ENDORSEMENT) - -

2. ธก.1.07 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน 
(CLAIM PAYMENT ON ACCOUNT CONDITION ENDORSEMENT) - -

3. ธก.1.08 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น

(UPWARD ADJUSTMENT ENDORSEMENT) - -

4. ธก.1.09 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
(CANCELLATION ENDORSEMENT) - -

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)ี 
ส าหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) (แบบ ธก.1.06 – แบบ ธก.1.16)
(การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000,000.-บาท)



ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย
อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อร้อยบาท)

ขั้นต่ า (%) ขั้นสูง (%)

5. ธก.1.10 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยก าไรขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS PROFIT)
- -

6. ธก.1.11 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายรับจากค่าเช่า

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR RENT RECEIVABLE) - -

7. ธก.1.12 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายได้ขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS REVENUE)
- -

8. ธก.1.13 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องจักร

หยุดชะงัก (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN EXTENSION 

ENDORSEMENT)

0.070 3.500

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)ี 
ส าหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) (แบบ ธก.1.06 – แบบ ธก.1.16)
(การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000,000.-บาท)



ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย
อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อร้อยบาท)

ขั้นต่ า (%) ขั้นสูง (%)

9. ธก.1.14 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอ

น้ าและถังอัดความดัน (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING BOILER & PRESSURE VESSEL 

EXTENSION ENDORSEMENT)

0.070 3.500

10. ธก.1.15 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRONIC EQUIPMENT EXTENSION 

ENDORSEMENT)

0.035 3.500

11. ธก.1.16 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์

ไฟฟ้า (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRICAL INSTALLATION ENDORSEMENT)
0.350

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)ี 
ส าหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) (แบบ ธก.1.06 – แบบ ธก.1.16)
(การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000,000.-บาท)



ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย

อัตราเบี้ยประกันภัย 

(ต่อร้อยบาท)

ขั้นสูง (%)
1. ธก.1.06 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติ

(AUTOMATIC EXTENSION ENDORSEMENT)
-

2. ธก.1.07 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน 

(CLAIM PAYMENT ON ACCOUNT CONDITION ENDORSEMENT)
-

3. ธก.1.08 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรบัจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิม่ขึ้น

(UPWARD ADJUSTMENT ENDORSEMENT)
-

4. ธก.1.09 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

(CANCELLATION ENDORSEMENT)
-

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)ี 
ส าหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) (แบบ ธก.1.06 – แบบ ธก.1.16)
(การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000,000.-บาท)



ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อ

ร้อยบาท)

ขั้นสูง (%)

5. ธก.1.10 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยก าไรขั้นต้น

(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS PROFIT)
-

6. ธก.1.11 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายรับจากค่าเช่า
(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR RENT RECEIVABLE)

-

7. ธก.1.12 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยธุรกิจใหม่ ส าหรับการประกันภัยรายได้ขั้นต้น
(NEW BUSINESS ENDORSEMENT FOR GROSS REVENUE)

-

8. ธก.1.13 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก (BUSINESS 

INTERRUPTION FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN EXTENSION ENDORSEMENT)
3.500

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)ี 
ส าหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) (แบบ ธก.1.06 – แบบ ธก.1.16)
(การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000,000.-บาท)



ล าดับ เลขแบบ ชื่อเอกสารแนบท้าย

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อ

ร้อยบาท)

ขั้นสูง (%)
9. ธก.1.14 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยหม้อก าเนิดไอน้ า

และถังอัดความดัน (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING BOILER & PRESSURE VESSEL 

EXTENSION ENDORSEMENT)

3.500

10. ธก.1.15 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยเครื่องอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRONIC EQUIPMENT EXTENSION 

ENDORSEMENT)

3.500

11. ธก.1.16 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 

(BUSINESS INTERRUPTION FOLLOWING ELECTRICAL INSTALLATION ENDORSEMENT)
0.350

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายป)ี 
ส าหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) (แบบ ธก.1.06 – แบบ ธก.1.16)
(การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000,000.-บาท)



63

• Material Damage Proviso Waiver Clause
กรมธรรม์ประกันภัยได้มีเขียนไว้แล้วตรง หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 1 (1.2)

• Auditors/Professional Accounts Clause 
ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะ แบบ 1 ก าไรข้ันต้น เกณฑ์ผลต่าง แบบ 2  ก าไรข้ันต้น เกณฑ์ผลรวม และ แบบ 4 รายรับค่าเช่า  ได้มีการระบุเป็นรายการที่เอา
ประกันภัยไว้แล้วใน รายการที่ 2 และมีการระบุข้อความการให้ความคุ้มครองไว้แล้ว 

• Business Conducted other than at the Premises Clause 
ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะได้มีระบไุว้แล้ว ภายใต้ บันทึกข้อที่ 1 เงื่อนไขว่าด้วยการค้าในสถานที่อื่น

• Return of Premium Clause 
ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะได้มีระบไุว้แล้ว ภายใต้ บันทึกข้อที่ 2 เงื่อนไขว่าด้วยการคืนเบี้ยประกันภัย 

• Automatic Increase Clause 
เป็นเอกสารการให้เงื่อนไขเดียวกันกับ เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น (Upward Adjustment Endorsement) 

ข้อควรระวังส าหรับเอกสารแนบท้ายท่ีไม่ใช่ภาษาไทย

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)
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ค าสั่งนายทะเบียนที่ 24/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วย

ข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion 
Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคไวรัสโคโรนา 
(Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย

(แบบที่ 6 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ ส าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน)

2.เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ
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เพื่อให้เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) ที่ใช้ส าหรับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนิติบุคคล มี
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้าย
นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกค าสั่งไว้ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ค าสั่งนี้เรียกว่า “ค าสั่งนายทะเบียนที่ /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่า
ด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส 
(Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย”
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ข้อ ๒ ค าสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion 

Endorsement) และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส ( Coronavirus Exclusion Endorsement) ส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยที่ก าหนดไว้ ตามแบบที่แนบท้ายค าสั่งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล
(๒) ใช้กับการท าสัญญาประกันภัยหรือการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ท าขึ้นภายหลังจาก

แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามค าสั่งนี้
(๓) บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงการติดเอกสารแนบท้ายนี้ก่อนท าสัญญา

ประกันภัยหรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัย
(๔) มีการท าสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งมีการระบุข้อยกเว้นเกี่ยวกับภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion 

Endorsement) หรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายตามแบบที่แนบท้ายค าสั่งนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้
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ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัย
โรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus 
Exclusion Endorsement) ตามข้อ ๓ ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนจึงออกใช้ได้

ข้อ ๕ ในการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion 
Endorsement) และเอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) ตามข้อ ๓ บริษัทจะต้องน าส่ง
เอกสารต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

(๑) ใบค าขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยภัยโรคติดต่อ
(Communicable Disease Exclusion Endorsement) และเอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus
Exclusion Endorsement) ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(๒) ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียม
(๓) เอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนร้องขอ
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ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยตามข้อ ๓ และประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบ
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อนายทะเบียน ให้บริษัทยื่นเอกสารที่แสดงที่มาหรือระบุแหล่งข้อมูล และวิธีที่ใช้ในการค านวณส่วนลดอัตราเบี้ย
ประกันภัย

ข้อ ๗ ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable 
Disease Exclusion Endorsement) หรือเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้ ให้ถือว่าแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยภัย
โรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) หรือเอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นโคโรนาไวรัส (Coronavirus 
ExclusionEndorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาตั้งแต่ต้น



ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า บริษัทใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัย
โรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) หรือเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโคโรนา
ไวรัส (Coronavirus Exclusion Endorsement) ส าหรับสัญญาประกันภัยใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๓ ให้ถือว่าบริษัทใช้เอกสารแนบท้ายแตกต่างจากที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ และสัญญาประกันภัยนั้นไม่มี
เอกสารแนบท้ายตามค าสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ที่ ทส.10/2564

10 มิถุนายน 2564

เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค าสั่งนายทะเบียนที่ 24/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้าย
ว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคไวรัสโคโรนา 
(Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย (เฉพาะแบบที่ 6 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ ส าหรับ
การประกันภัยทรัพย์สิน)

ตามที่ส านักงาน คปภ. ได้ออกค าสั่งนายทะเบียนที่ 24/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัย
โรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย โดยเป็นเอกสารแนบท้ายที่ใช้ส าหรับการประกันภัย
ทรัพย์สิน การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยทางทะเลและ  โลจิสติกส์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับประกันภัยได้ โดยไม่เกิดช่องว่าง
ระหว่างการรับประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ความ
ละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น
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ในการนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าสั่งนายทะเบียน
ดังกล่าว ในส่วนของแบบที่ 6 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (ค าสั่งนายทะเบียนฯ หน้าที่ 22-23) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
รวมถึงแนวทางการน าไปใช้ของบริษัทสมาชิกดังนี้

1. ค าสั่งนายทะเบียนฯ ใช้ส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับผู้เอาประกันภัยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาได้
2. แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายฯ ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยข้างต้น ซึ่งจะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
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3. บริษัทประกันภัยที่ประสงค์จะใช้เอกสารแนบท้ายดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบถึงการติดเอกสารแนบท้ายนี้
ก่อนท าสัญญาประกันภัยหรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย โดยหนังสือดังกล่าวอาจจะรวมอยู่ในหนังสือเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ใบแจ้งเตือน
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัยด้วย

4. เอกสารแนบท้ายนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถใช้เป็นข้อยกเว้นได้ หากบริษัทประกันภัยได้มีการขยายความคุ้มครองภัย
โรคติดต่อในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ดังนั้นจึงขอให้บริษัทประกันภัยใช้ความระมัดระวังในการใช้
เอกสารแนบท้ายดังกล่าว

5. เอกสารแนบท้ายฯ แบบที่ 6 ได้อ้างอิงมาจาก LMA5393 Communicable Disease Endorsement (for use on property 
policies) และได้มีการแก้ไขข้อความให้มีความสอดคล้องกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 
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LMA 5393 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ 

1. This policy, subject to all applicable terms, conditions and exclusions, covers losses 
attributable to direct physical loss or physical damage occurring during the period of 
insurance. Consequently and notwithstanding any other provision of this policy to the 
contrary, this policy does not insure any loss, damage, claim, cost, expense or other sum, 
directly or indirectly arising out of, attributable to, or occurring concurrently or in any 
sequence with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) 
of a Communicable Disease.  
2. For the purposes of this endorsement, loss, damage, claim, cost, expense or other sum, 
includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test:  

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

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

เป็นท่ีตกลงกันว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย หรือจ านวนเงินอื่นใด ท่ีเกิดจาก เนื่องมาจาก เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเป็นผลสืบเนื่อง   
ใด ๆ ท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมจากโรคติดต่อ หรือความหว่ันเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น

ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้
๑. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย  การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจ านวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการท าความสะอาด การขจัดเช้ือ การก าจัด การเฝ้าระวัง หรือการ
ทดสอบ โรคติดต่อหรือทรัพย์สินใด ๆ ท่ีเอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดต่อดังกล่าว
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LMA 5393 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ 
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by 
means of any substance or agent from any organism to another organism where:  

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

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

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or 
human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, 
marketability of or loss of use of property insured hereunder.  
4. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, exceptions to 
any exclusion and other coverage grant(s). 

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

LMA5393 
25 March 2020

๒. ค าว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใด ๆ ท่ีสามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะ   ใด ๆ 
จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น โดยท่ี 
๒.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ 
๒.๒ วิธีการแพร่เชื้อไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
แพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิว
หรือวัตถุใด ๆ ท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ
๒.๓ โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
หรือสวัสดิภาพของมนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสื่อมสภาพ 
การสูญเสียมูลค่าการสูญเสียความสามารถทางการตลาด หรือการขาดการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยไว้

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เง่ือนไขท่ัวไปและข้อความอื่นๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 

ท้ังนี้  ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้ายท่ีให้ความคุ้มครองภัยจากโรคติดต่อ 



75

หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม
1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545
2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 73/2561 ลงวันที่ 27 

ธันวาคม 2561
3. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) ฉบับที่นายทะเบียนให้ความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
4. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ) ฉบับที่

ได้รับความเห็นชอบตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
5. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ส่วนที่ 1  งานก่อสร้างและงานวิศวโยธา 

และส่วนที่ 2 การติดต้ังเครื่องจักร ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
6. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกับกรมธรรม์

ประกันภัยตาม 1. ถึง 5.
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ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารแนบท้าย

(ร่าง) เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม ส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI for IAR) 

(ร่าง) เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์



77

• อ้างอิงจาก LMA 5410 
CYBER LOSS LIMITED EXCLUSION 
CLAUSE (PROPERTY TREATY 
REINSURANCE) 

เอกสารแนบท้าย

ข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

• อ้างอิงจาก LMA 5410 
CYBER LOSS LIMITED EXCLUSION 
CLAUSE (PROPERTY TREATY 
REINSURANCE)

เอกสารแนบท้าย

ข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI for IAR) 

(ร่าง) เอกสารแนบท้าย
ข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์ 
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เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมและเงื่อนไขพิเศษ ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก BI for IAR (ธก.1.17-1.22)

ธก. 1.17 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหาย
จากการหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องมาจากความเสียหายต่อ

สถานที่ของลูกค้าหรือผู้จัดหา (CUSTOMERS' AND 
SUPPLIERS' EXTENSION CLAUSE)

ธก.1.18 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหาย
จากการหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องมาจากการไม่สามารถเข้า
ออกสถานที่เอาประกันภัย (PREVENTION OF ACCESS 

EXTENSION CLAUSE)

ธก.1.19 เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหาย
จากการหยุดชะงักของธุรกิจ เนื่องมาจากความเสียหายต่อสถาน

ที่ตั้งระบบสาธารณูปโภค (PUBLIC UTILITY EXTENSION 
CLAUSE)

ธก.1.22 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

(INTERDEPENDENCY CLAUSE)

ธก.1.21 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการท าธุรกิจเป็นฝ่าย

(DEPARTMENTAL CLAUSE)

ธก.1.20 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการกิจการที่เพิ่มขึ้นส่วนเกิน

(ADDITIONAL INCREASE IN COST OF WORKING 
CLAUSE)
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ผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ

• ระบบ FRAM: เพิ่มชั้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยปี 2562 
และ 2563 รวมข้อมูลย้อนหลัง 15 ปี (2549 –2563) และปรับปรุงการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์และ
ประมวลผลความเสี่ยงด้านอุทกภัย ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564)

• Flood Risk Assessment : ศึกษาโครงการ Flood Risk Assessment ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ในพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ด้านภัยธรรมชาติให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย 

หนังสือพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ปี 2560
• รูปเล่ม: แจกจ่ายให้กับบริษัทสมาชิกตามสัดส่วนเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน และเปิดให้สั่งจอง (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว)
• E-Book: เผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบริษัทสมาชิกในการ 

Update ข้อมูล กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
• ส่วนที่ 1 การใช้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รูปเล่ม และ E-Book )
• ส่วนที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้าย (E-Book เท่านั้น)

การปรับปรุงรหัสภัย (Risk Code)

Flood Risk Assessment

ด าเนินการปรับปรุงดัชนีรหัสลักษณะของภัย (Risk Code) ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ และสภาวะความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน

http://www.tgia.org/
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ผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ

ใบค าขอกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย 

ใบค าขอกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัย

ทรัพย์สิน (IAR) 

ใบค าขอกรมธรรม์ประกันประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอา

ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 

หรือ BI for IAR

ใบค าขอกรมธรรม์ประกัน
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) 

หรือ BI for Fire

ใบค าขอกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย 

ใบค าขอเอาประกันภัย
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ผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ

ใบค าขอกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 

ใบค าขอกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย 

ใบค าขอกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

ใบค าขอกรมธรรม์ประกันประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) หรือ BI for IAR

ใบค าขอกรมธรรม์ประกันประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอา
ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) หรือ BI for Fire

เวลาสิ้นสุด 16.00 น.
จะเสนอแก้ไขเป็น 16.30 น.

เวลาสิ้นสุด 16.00 น.
จะเสนอแก้ไขเป็น 16.30 น.

เวลาสิ้นสุด 16.30 น.

เวลาสิ้นสุด 16.30 น.

เวลาสิ้นสุด 16.00 น.
จะเสนอแก้ไขเป็น 16.30 น.



THANK YOU


