
กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัย 
ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

โดย คณะกรรมกำรประกนัภัยทรัพย์สิน 
  

วนัองัคำรที ่17 กมุภำพนัธ์ 2558 เวลำ 13.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 221 สมำคมประกนัวนิำศภยัไทย 

 



กรมธรรม์ประกนัอคัคภียั ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

• ลดความสบัสนของผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความคุม้ครอง
ภยัธรรมชาติ โดยพฒันากรมธรรม ์ประกนัภยัมาตรฐาน
ใหมี้ความคุม้ครองพื้นฐานเบ้ืองตน้เหมือนกนั 

 
• เป็นทางเลือกใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั สามารถเลือกซ้ือ
ความคุม้ครองได ้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้
เอาประกนัภยัอยา่งแทจ้ริง 

 

เหตุผลในกำรปรับปรุงกรมธรรม์ประกนัภัย 
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กรมธรรม์ประกนัอคัคภียั ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

รูปแบบกรมธรรม์ประกนัภัย ควำมคุ้มครองภัยธรรมชำติ เหตุผล 

1. กรมธรรม์ประกนัอคัคภียัส ำหรับที่
อยู่อำศัย 

 

   (ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 2/2558) 

คุม้ครองภยัธรรมชาติ รวมไปใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัหลกั 20,000 บาท 
โดยไม่แยกวา่เป็นความคุม้ครองภยั
ธรรมชาติทัว่ไป หรือภยัพิบติั 

1. บริษทัประกันภยัเก็บความเส่ียงภยัไวเ้อง 
เน่ืองจากสถานการณ์การรับประกนัภยัภยั
ธรรมชาติเข้า สู่สภาวะปกติ และบริษัท
ประกนัภยัสามารถจดัหาประกนัภยัต่อได ้

2. บริษัทสะดวกในการออกกรมธรรม์
ประกนัภยัและการเอาประกนัภยัต่อ 

2. กรมธรรม์ประกนัอคัคภียั          
และภยัพบิัตสิ ำหรับที่อยู่อำศัย 

 

   (ค าสัง่นายทะเบียนท่ี 6/2555) 
 

คุม้ครองภยัธรรมชาติเฉพาะภยัพิบติั ส าห รับบาง พ้ืน ท่ีความ เ ส่ี ยงภัย  บ ริษัท
ประกันภัยไม่สามารถให้ความคุ้มครองภัย
ธร รมช า ติ ได้  ดั ง นั้ น จึ ง จ า เ ป็ นต้อ งท า
ประกันภัย ต่ อกับกอง ทุน ส่ ง เส ริมก า ร
ประกันภยัพิบัติ และเป็นการสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องกองทุน ท่ีมารองรับในกรณี
ท่ีบริษทัประกนัภยัไม่สามารถรับความเส่ียง
ภยัไวเ้องได ้ 3 



กรมธรรม์ประกนัอคัคภียั ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 
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 1. กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัย ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

       (ตามค าสั่งนายทะเบียนท่ี 2/2558) 

 2. กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยและภัยพบิัต ิส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

       (ตามค าสั่งนายทะเบียนท่ี 6/2555) 

 

     

ปัจจุบันม ี2 กรมธรรม์ประกนัภัย 



กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัย 
ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

ปี 2558 
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 ใชรู้ปแบบกรมธรรม์เดิมก่อนกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัและภยัพิบติัส าหรับท่ีอยู่อาศยั 
(กรมธรรมปั์จจุบนั) เป็นโครงในการปรับปรุงกรมธรรมฉ์บบัปี 2558 

 

 ดึงเง่ือนไขบางส่วนของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
(กรมธรรมปั์จจุบนั) มาใช ้

กรมธรรม์ประกนัอคัคภียั ส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 
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หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยั 
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 ใช้รูปแบบหน้าตารางกรมธรรม์เดิมก่อน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั (กรมธรรมปั์จจุบนั) เป็นโครง 

 น าขอ้มูลท่ีอยูใ่นหนา้ตารางกรมธรรมปั์จจุบนัมาใช ้

 เพิม่ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

 เพิม่ พิกดั ละติจูด, ลองติจูด 

 ระบุ Occupancy ใหช้ดัเจนวา่เป็น “ท่ีอยูอ่าศยั” 

 ระบุ เอกสารแนบทา้ยวา่ มี/ไม่มี 

 เพิม่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย “การประกนัภยัโดยตรง” 

 เพ่ิมช่องเบ้ียประกนัภยัภยัธรรมชาติ ...... บาท 



หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยั 
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ส่วนลดอุปกรณ์ดบัเพลงิ 
F.E. Discount เบีย้ประกนัภัยภัยธรรมชำติ 

Natural Perils Premium มำตรกำรควบคุมและระงบัอคัคภียั 
(Fire Protection) 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั 
(Fire Prevention) 

อตัรำ  
Rate (%) 

อตัรำ  
Rate (%) 

จ ำนวนเงนิ 
Amount 

    100    บำท 
Baht 



1. ค ำจ ำกดัควำมทัว่ไป 
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ใชค้  าจ ากดัความเดิมท่ีมีอยู ่โดยเพิ่ม 

 ค าจ ากดัความ ค าว่า “ควำมเสียหำยส่วนแรก” (โดยน ามาจากกรมธรรม์
ปัจจุบนั) 

 



2. ควำมคุ้มครอง 
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ฉบับเดมิ ฉบับใหม่ 
 คุ้มครอง 6 ภัย 
 ตามเง่ือนไขขอ้ท่ี 2.1 – 2.6 (ไฟไหม,้ ฟ้าผา่, 
ระเบิด, ภยัจากการเฉ่ียวชนของยานพาหนะ, 
ภยัจากอากาศยาน,      ภยัเน่ืองจากน ้า) 

 คุ้มครอง 10 ภัย                              

ตามเง่ือนไขขอ้ท่ี 2.1 – 2.6 (ไฟไหม,้ ฟ้าผา่, ระเบิด, 
ภยัจากการเฉ่ียวชนของยานพาหนะ, ภยัจากอากาศ
ยาน, ภยัเน่ืองจากน ้า) 6 ภัยเดมิ + ภัยเพิม่อีก    4 ภัย 
ตามเง่ือนไขขอ้ท่ี 2.7 – 2.10 (ภยัจากลมพาย,ุ ภยัจาก
น ้าท่วม, ภยัจากแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ
คล่ืนใตน้ ้ า หรือสึนามิ, ภยัจากลูกเห็บ) 

 4 ภัยที่เพิม่เข้ำมำ จะใหค้วามคุม้ครองตามความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกภัยรวมกนัไม่เกิน 
20,000 บำท ต่อปี 



3. กำรขยำยควำมคุ้มครองค่ำเช่ำทีอ่ยู่อำศัยช่ัวครำว 
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 เง่ือนไขยงัคงเหมือนเดิม 

 จุดประสงคเ์พื่อขยายความคุม้ครองค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวส าหรับ 6 
ภยัเดิม (ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากการเฉ่ียวชนของยานพาหนะ, 
ภัยจากอากาศยาน, ภัยเน่ืองจากน า้) เท่านั้น 

 กรมธรรมไ์ม่ไดข้ยายความคุม้ครองค่าใชจ่้ายส่วนน้ีให้กบั 4 ภยั (ภยั
ธรรมชาติ) ท่ีเพิ่มเขา้มา 

 

 



4. ควำมรับผดิของบริษทั 
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 เดิมเง่ือนไขน้ีถูกระบุอยู่ภายใตข้อ้ 2. ความคุม้ครอง แต่กรมธรรมฉ์บบั
ใหม่จะยา้ยออกมาเป็นหวัขอ้ใหม่ 

 

 เพิ่มหวัขอ้ใหม่ “ความรับผดิของบริษทั” จะไม่เกิน 

 คุม้ครองไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัในแต่ละรายการ 

 จ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีคงเหลืออยู่ ภายหลังหักมูลค่าความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน (เวน้แต่จะมีการท า Reinstatement + จ่ายค่าเบ้ีย
เพิ่ม) 

 



5. ข้อยกเว้นทั่วไป 

13 

ใช้ข้อยกเว้นตำมกรมธรรม์ปัจจุบัน 



6. เงื่อนไขทั่วไป 
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เง่ือนไขทัว่ไป โดยส่วนใหญ่ยงัคงมีเน้ือหาเหมือนเดิม มีการปรับเปล่ียน
เลก็นอ้ย 

  เง่ือนไข “กำรประกนัภัยทรัพย์สินต ่ำกว่ำมูลค่ำทีแ่ท้จริง” จะไม่น า
เง่ือนไขน้ีมาใชค้  านวณส าหรับ 4 ภัยทีเ่พิม่เข้ำมำ 

 



เอกสารแนบท้าย 
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 กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งการความคุม้ครอง 4 ภยัเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20,000 บาท ต่อปี ผู ้
เอาประกนัภยัสามารถซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมได ้โดยการออกเอกสารแนบทา้ย 

    - เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจ านวนเงินจ ากดัความ 

       รับผดิของภัยธรรมชาติ ส าหรับกรมธรรม์ประกนั 

       อคัคภีัยส าหรับทีอ่ยู่อาศัย (ต่อปี) (แบบ อค.1.35) 

    - เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจ านวนเงินจ ากดัความ 

       รับผดิของภัยธรรมชาติ ส าหรับกรมธรรม์ประกนั 

       อคัคภีัยส าหรับทีอ่ยู่อาศัย (ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย)  

       (แบบ อค.1.36) 



เอกสำรสรุปรำยกำรเอกสำรแนบท้ำย 
รวมทั้งจ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผดิและ 

ควำมเสียหำยส่วนแรก ปี 2558 
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แบบ อค. 
 แบบ ทส. 
หรือ 

แบบ อค./ทส. 

ช่ือเอกสำรแนบท้ำย 
จ ำนวนเงนิ 

จ ำกดัควำมรับผดิ 
แต่ละคร้ัง 

จ ำนวนเงนิจ ำกดั
ควำมรับผดิตลอด
ระยะเวลำประกนัภัย 

ควำมรับผดิ
เสียหำย 
ส่วนแรก 

      ตดัช่องน้ีออก   

          



เอกสำรแนบท้ำย (แบบ อค.1.35) 
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ภยัธรรมชำต ิ
จ ำนวนเงนิจ ำกดั      

ควำมรับผดิต่อปี (บำท) 
ควำมเสียหำยส่วน

แรก (บำท) 
เบีย้ประกนัภยั 

(บำท) 

ภยัจำกลมพำยุ       

ภยัจำกน ำ้ท่วม       

ภัยจำกแผ่นดินไหว หรือภูเขำไฟ
ระเบิด หรือคลืน่ใต้น ำ้ หรือสึนำมิ 

      

ภยัจำกลูกเห็บ     

กลุ่มภยัธรรมชำต ิ   (ภยัจำกลมพำยุ 
ภัยจำกน ้ำท่วมภัยจำกแผ่นดินไหว 
หรือภูเขำไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น ้ำ 
หรือสึนำมิ ภยัจำกลูกเห็บ) 

      

เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรขยำยจ ำนวนเงนิจ ำกดัควำมรับผดิของภัยธรรมชำติ 
ส ำหรับกรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย (ต่อปี) 



เอกสำรแนบท้ำย (แบบ อค.1.36) 
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ภยัธรรมชำต ิ
จ ำนวนเงนิจ ำกดัวำม 

รับผดิตลอดระยะเวลำเอำประกนัภยั (บำท) 
ควำมเสียหำย
ส่วนแรก (บำท) 

เบีย้ประกนัภยั 
(บำท) 

ภยัจำกลมพำยุ       

ภยัจำกน ำ้ท่วม       

ภัยจำกแผ่นดินไหว หรือภูเขำไฟ
ระเบิด หรือคลืน่ใต้น ำ้ หรือสึนำมิ 

      

ภยัจำกลูกเห็บ     

กลุ่มภัยธรรมชำติ    (ภัยจำกลมพำยุ 
ภัยจำกน ้ำท่วมภัยจำกแผ่นดินไหว 
หรือภูเขำไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น ้ำ 
หรือสึนำมิ ภยัจำกลูกเห็บ) 

      

เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรขยำยจ ำนวนเงนิจ ำกดัควำมรับผดิของภัยธรรมชำติ 
ส ำหรับกรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย (ตลอดระยะเวลำเอำประกนัภัย) 



ล ำดบั ภัยเพิม่เติม 

อตัรำเบีย้ประกนัภัย 
(ต่อร้อยบำท) 

ขั้นต ่า ขั้นสูง 

1. ภยัจากลมพาย ุ 0.005 0.500 

2. ภยัจากน ้าท่วม  0.010 1.000 

3. 
ภยัจากแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้ ้ าหรือสึ
นามิ 

0.005 0.500 

4. ภยัจากลูกเห็บ 0.005 0.500 

5. 
กลุ่มภยัธรรมชาติ (ภยัจากลมพาย ุภยัน ้าท่วม ภยัจาก
แผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ ้ า หรือสึนามิ 
ภยัจากลูกเห็บ) 

0.020 2.500 

อตัรำเบีย้ประกนัภัย (รำยปี) 
ส ำหรับเอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรขยำยจ ำนวนเงนิจ ำกดัควำมรับผดิของภัยธรรมชำติ 

ส ำหรับกรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส ำหรับทีอ่ยู่อำศัย 

19 



ตัวอย่างการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน 
บริษทั จ านวนเงนิเอาประกนัภยั ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 

(อค.1.35) 

A 1,000,000   

B 1,500,000 50,000 

C 1,500,000 80,000 

  4,000,000 130,000 

Loss จำกน ำ้ท่วม 100,000 บำท 
แต่ละบริษัทจะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเท่ำไร 



บริษทั จ านวนเงนิเอาประกนัภยั ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 
(อค.1.35) 

A 1,000,000   

B 1,500,000 50,000 

C 1,500,000 80,000 

  4,000,000 130,000 

Loss จำกน ำ้ท่วม 100,000 บำท 
แต่ละบริษัทจะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 

บริษทั ชดใช้ภายใต้ความคุ้มครองมาตรฐาน ชดใช้ภายใต้ (อค.1.35) รวม 
A 20,000 - 20,000 

B 20,000 15,384 35,384 

C 20,000 24,616 44,616 

  60,000 40,000 100,000 

ตัวอย่างการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน 



Loss จำกน ำ้ท่วม 100,000 บำท 
แต่ละบริษัทจะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเท่ำไร 

บริษทั จ านวนเงนิเอาประกนัภยั ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 
(อค.1.35) 

Deductible  
ภายใต้ (อค.1.35) 

A 1,000,000     

B 1,500,000 50,000 5% of loss 

C 1,500,000 80,000 10%  of loss 

  4,000,000 130,000   

ตัวอย่างการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน กรณมีี Deductible 



Loss จำกน ำ้ท่วม 100,000 บำท 
แต่ละบริษัทจะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 

บริษทั จ านวนเงนิเอาประกนัภยั ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 
(อค.1.35) 

Deductible  
ภายใต้ (อค.1.35) 

A 1,000,000     

B 1,500,000 50,000 5% of loss 

C 1,500,000 80,000 10%  of loss 

  4,000,000 130,000   

บริษทั ชดใช้ภายใต้ความคุ้มครองมาตรฐาน ชดใช้ภายใต้ (อค.1.35) รวม 
A 20,000 - 20,000 

B 20,000 (15,384-769)=14,615 34,615 

C 20,000 (24,616-2,461)=22,155 42,155 

  60,000 36,770 96,770 

ตัวอย่างการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน กรณมีี Deductible 
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ค ำถำมรวบรวมจำกกำรประชุมช้ีแจง 

(ร่ำง) กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส ำหรับที่อยู่อำศัย 
เมือ่วนัพุธที ่1 ตุลำคม 2557 
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1. เน่ืองจากกรมธรรม์เดิมภยัพิบติั คุม้ครอง 20,000 บาท โดยจ่ายเบ้ีย 100 บาท ไม่มีค่าคอมฯ 
กรมธรรมใ์หม่คุม้ครอง ภยัธรรมชาติทุกชนิด (คุม้ครองมากข้ึน) คุม้ครอง 20,000 บาท โดยจ่ายเบ้ีย
เท่าเดิม จะมีคอมมิชชัน่หรือไม่ 

ตอบ  มี ค่าคอมมิชชัน่ยงัเหมือนเดิม คือ 23% (ตามประกาศ) 
 
2.  พิกดัละติจูด ลองติจูด ท่ีมีเพ่ิมเขา้มาในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยั จ าเป็นตอ้ง ใส่ทุกฉบับ

หรือไม่ ถา้เป็นภาคบงัคบัตอ้งใส่ทุกฉบบั ทางคณะฯ จะมีเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิกดัใหแ้ต่ละ
บริษทั หรือไม่ หากคน้หาจาก  ระบบของ Gistda ก็ไม่สามารถคน้หาไดทุ้กพ้ืนท่ี เน่ืองจาก
ฐานขอ้มูลของ Gistda เองเช่ือมต่อกบัทางการประปา จึงขอแนวทางแกปั้ญหาน้ีดว้ย 

ตอบ ปัจจุบนักองทุนบงัคบัใหใ้ส่ต าบล แต่หากไม่อยูใ่นกองทุนกไ็ม่ไดบ้งัคบั  



 
ค าถามรวบรวมจากการประชุมช้ีแจง 

(ร่าง) กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
เมือ่วนัพุธที ่1 ตุลาคม 2557 
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3. ตารางเอกสาร สรุปรายการเอกสารแนบทา้ย ท่ีมีระบุใหใ้ส่แบบ อค. หรือ แบบ ทส. หรือ แบบ 
อค./ทส. นั้น แต่ละบริษทั สามารถใชแ้นบกบักรมธรรมบ์า้นอยูอ่าศยัแบบใหม่ไดเ้ลยหรือไม่ ไม่
จ าเป็นตอ้งยืน่ขออนุมติัใชก้บัทาง OIC อีกคร้ัง ใช่หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได ้ ใหใ้ชแ้บบ อค.1.35 หรือ อค.1.36 ตามท่ีอนุมติัมา  
 
4. กรณีท่ี 1 กรมธรรมมี์หลายสถานท่ี ภยัธรรมชาติ จะใหต่้อ 1 กรมธรรม ์หรือ ต่อ 1 สถานท่ี 
ตอบ ต่อ 1 กรมธรรม ์เน่ืองจากเกบ็เบ้ีย 100 บาท ถา้หากตอ้งการ ต่อสถานท่ีตอ้งแยกกรมธรรม ์
 



 
ค าถามรวบรวมจากการประชุมช้ีแจง 

(ร่าง) กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
เมือ่วนัพุธที ่1 ตุลาคม 2557 

 

27 

5. เบ้ียประกนัภยัขั้นต ่าของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั ฉบบัใหม่ ก าหนดเป็น 600    
บาท หรือ 700 บาท 

ตอบ  600 บาท 
 
6. ลูกคา้สามารถเลือก ไม่ซ้ือ 4 ภยัไดห้รือไม่ 
ตอบ ไม่ได ้เน่ืองจากก าหนดเป็นความคุม้ครองมาตรฐานในกรมธรรม ์
 



 
ค าถามรวบรวมจากการประชุมช้ีแจง 

(ร่าง) กรมธรรม์ประกนัอคัคภีัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
เมือ่วนัพุธที ่1 ตุลาคม 2557 
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7. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั ซ้ือกรมธรรมฉ์บบัใหม่ไวห้ลายฉบบั กรณีเกิดความเสียหายบางส่วน และ
จ านวนความเสียหายนอ้ยกวา่ Sub-limit รวมกนัทุกกรมธรรม ์จะแบ่งการชดใชอ้ยา่งไร 
ตอบ  สมมุติวา่ ลูกคา้ซ้ือกรมธรรมอ์คัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั (แบบใหม่ปี 2558) 
        ไวก้บั 3 บริษทั คือ A = 1 ลา้น    B = 1.5 ลา้น   C = 1.5 ลา้น 
        - เกิดความเสียหายจาก ภยัน ้ าท่วม ค่าเสียหายรวม 30,000 บาท 
        - ทั้ง 3 บริษทัฯ จะชดใช ้@ 10,000 บาท 
 
        - ถา้เกิดความเสียหายจาก ภยัน ้ าท่วม ค่าเสียหายรวม 70,000 บาท 
        - ทั้ง 3 บริษทัฯ จะชดใช ้@ 20,000 บาท 
 


