
ความคุ้มครองและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยั 

 
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 

สำหรับที่อยู่อาศัย 
(Fire Dwelling House) 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
(Fire) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(PA) 

ความคุ้มครอง 

1. ไฟไหม้ 
2. ระเบิด 
3.  

 
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอา 

 
สิ่งปลูกสร้างและได้รับความเสียหาย
อันเนื่องจากภัยตามข้อ 2.1-2.6 จะ
มีการขยายความคุ้มครอง ดังนี้ 

3.1 หากความเสียหายคิดเป็น
มูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการ
จัดการทดแทนสิ ่งปลูกสร้างหรือ
อาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่  

 สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มี
ผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 
ของพื ้นที ่ผนังทั ้งหมด) บริษัทจะ
ชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่
ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
วันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่
เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย 

1. ไฟไหม ้
 แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย:- 

1.1 จากแรงระเบิด อันเป็นผล
มาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิด
ของแก๊สที ่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง
หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 

1.2 โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
แผ่นดินไหว 

1.3 ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเกิดจาก   

1.3.1 การบูดเน่าหรือการ
ระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้
ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพยส์ิน
นั้นเองเท่านั้น หรือ 

1.3.2 การที่ทรัพย์สินนั้น
อยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้
ความร้อน หรือการทำให้แห้ง 

 
2. ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่ม
พ ิ เ ศษ  ท ี ่ ได ้ ระบ ุ ไว ้ ช ั ด เจนใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
 

คุ้มครองสำหรับความเสียหาย
ของทรัพย์สินที ่เอาประกันภัยอัน
เกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้มีการ
ระบุยกเว ้นไว้ ซ ึ ่ง เกิดขึ ้นภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
 
 

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย 
การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก  

2. ความสูญเสีย หรือเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 
2 .  ให ้หมายรวมถ ึ ง  ค ่ า ใช ้จ ่ า ย 
ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนซึ่งผู ้เอาประกันภัย
ต ้องชดใช ้ตามกฎหมายให้ก ับผู้  
เรียกร้อง 

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

1. ผลประโยชน ์การเส ียช ีวิต 
การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 

2. ผลประโยชน ์การเส ียช ีวิต 
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับ
ฟังเส ียง การพูดออกเส ียง หรือ
ทุพพลภาพถาวร 

3. ผลประโยชน ์ท ุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิง 

4. ผลประโยชน ์ท ุพพลภาพ
ชั่วคราวบางส่วน 

5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
6. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก 

ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บ
อวัยวะภายใน 

7. ผลประโยชน ์ การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

8.  
 

ในกรณีท่ีทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 

การขยายความคุ้มครองค่าเช่า 
ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว 

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น 
 

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. และ 

ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 



กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
สำหรับที่อยู่อาศัย 

(Fire Dwelling House) 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
(Fire) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(PA) 

 สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มี
ผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 
ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูก
สร้างชั ้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื ่น ๆ 
เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนัง
ทั้งหมด) บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่
อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 500 
บาท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 
บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

3.2 หากความเสียหายคิดเป็น
ม ูลค ่าเท ่าก ับม ูลค ่าการจ ัดการ
ทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่
เป็นการสร้างข้ึนใหม่  

 สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มี
ผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 
80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัท
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
ให้แก่ผู ้เอาประกันภัยเป็นจำนวน
เงินไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
รวมแล ้วไม ่ เก ิน 100,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

 สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มี
ผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของ
พื ้นที ่ผนังทั ้งหมด) หรือสิ ่งปลูก

ในระหว่างระยะเวลาที ่ได้เอา
ประกันภัยตามที่ได้ระบุในตาราง
กรมธรรม์ ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงต่ออายุสัญญา
ประกันภัยด้วย (หากมี) บริษัทจะจ่าย
ค ่ าส ิ นไหมทดแทนให ้ แก ่ ผ ู ้ เอา
ประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่
แท้จริงใน ขณะเกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือเลือก
ท ี ่ จะทำการสร ้างให ้ ใหม ่  หรือ
ซ ่อมแซมให ้ค ืนสภาพเด ิม หรือ
จัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพยส์ิน
ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือ
บางส่วน 



กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
สำหรับที่อยู่อาศัย 

(Fire Dwelling House) 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
(Fire) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(PA) 

สร้างชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื ่น ๆ 
เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนัง
ทั้งหมด) บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่
อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 500 
บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 
บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

3.3 ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่า
เช ่าที่อย ู ่อาศัยชั ่วคราวตามการ
ขยายความค ุ ้ มครองน ี ้  ผ ู ้ เ อา
ประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสาร 
แสดงการชำระเงินค่าเช่าที่อยู่อาศัย
ชั่วคราวให้บริษัทเป็นหลักฐานโดย
ไม่ชักช้า 

3.4 จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ของบริษัทภายใต้การขยายความ
คุ ้มครองนี ้  ถ ือเป ็นความร ับผิด
เพิ ่มเติมแยกจากจำนวนเงินเอา
ประกันภัยเฉพาะรายการสิ ่งปลูก
สร ้างตามที ่ ได ้ระบ ุไว ้ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 
 
 
 



กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
สำหรับที่อยู่อาศัย 

(Fire Dwelling House) 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
(Fire) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(PA) 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

6.3 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
ประกันภัยมีหน้าที่ ดังนี้ 

6.3.1 ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบ
หลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่
ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่
อาจกระทำการดังกล่าวได้ภายใน
เวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลา
ที่บริษัทขยายให้โดยทำเป็นหนังสือ 
ท ั ้ งนี้  ด ้วยค ่าใช ้จ ่ายของผ ู ้ เอา
ประกันภัยเอง 

1) ส่งหนังส ือเร ียกร ้อง
ความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สิน
ที่เสียหายและมูลค่าความเสียหาย
ของทรัพย์สินนั้น ๆ ในเวลาที่เกิด
ความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะ
ทำได ้

2) การประกันภัยอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัท

5. เงื่อนไขการเรียกร้องและชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน       

5.1 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
ประกันภัยมีหน้าที่ ดังนี้ 

5.1.1 ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบ
หลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่
ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่
อาจกระทำการดังกล่าวได้ภายในเวลา
ที่กำหนด หรือภายในกำหนดเวลาที่
บริษัทขยายให้โดยทำเป็นหนังสือ 
ท ั ้ งนี้  ด ้วยค ่าใช ้จ ่ายของผ ู ้ เ อา
ประกันภัยเอง 

(1) คำเรียกร้องเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้ง
รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสีย
หรือเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย
ของทรัพย์ส ินนั ้น ๆ โดยละเอียด
เท่าที่จะทำได้ตามมูลค่าในเวลาเกิด
ความเสียหายซึ่งไม่ได้รวมกำไร 

10. การ เร ี ยกร ้องค ่ าส ิน ไหม
ทดแทน  
 ในกรณีท ี ่ผ ู ้ เอาประก ันภัย
ทราบว่ามีเหตุการณ์ที ่ก่อให้เกิด
ส ิทธ ิหร ื ออาจก ่อให ้ เ ก ิ ดส ิ ทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

10.1 ผู้ เอาประกันภัยจะต้อง
กระทำการต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า 

ก. ดำเนินการบรรเทาความ
เสียหายและติดตามเอาทรัพย์สินที่
สูญหายกลับคืนมา 

ข. แจ้งบริษัททราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ค. แจ ้งความต ่อเจ ้าหน ้าที่
ตำรวจในกรณีการถูกโจรกรรมหรือ
สันนิษฐานว่าเป็นการโจรกรรมหรือ
การกระทำโดยเจตนา 

10.2  ผู้เอาประกันภัยมีหนา้ที่
จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ภายใน 30 
วันนับจากวันที่เกิดความเสียหาย 

ก . จ ัดส ่งหน ังส ือเร ียกร ้อง
ค ่าเส ียหาย ซ ึ ่ งม ีรายละเอ ี ยด
ครบถ้วนเท่าที่จะกระทำได้เกี่ยวกับ

6.หน้าที ่ของผู ้เอาประกันภัยใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที ่มีเหตุการณ์ซึ ่งอาจ
ก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้
เอาประกันภัยต้อง 

6.1 แจ้งให้บริษัททราบโดย
ไม่ชักช้า 

6.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อ
ได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำ
บังคับของศาล 

6.3 ผู ้เอาประกันภัยจะต้อง
ไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่า
จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด
โดยไม ่ ได ้ร ับความย ินยอมจาก
บริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อ
การเรียกร้องนั้น 

6.4 ส่งรายละเอียดในการ
เร ียกร้องค่าส ินไหมทดแทนและ
ช่วยเหลือบริษัทในการตกลงชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อ
เรียกร้องใด ๆ หรือการฟ้องคดี ใน
กรณีท่ีได้รับการร้องขอ 
 

2.4 การเร ียกร ้องและการส่ง
หลักฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้
เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องส ่งหล ักฐานตามที่
บร ิษัทต้องการตามความจำเป็น
ให ้แก ่บร ิษ ัทโดยค ่าใช ้จ ่ายของ
ตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน
เนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 
ให ้ส ่งหล ักฐานด ังกล ่าวข ้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่ว ันเสียช ีวิต 
หรือวันที่เริ ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วน
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่าง
อื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่
เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่
ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หาก
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่
สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด 
และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุด
เท่าท่ีสามารถจะกระทำได้แล้ว 
 



กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
สำหรับที่อยู่อาศัย 

(Fire Dwelling House) 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
(Fire) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(PA) 

ประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที ่เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

6.3.2 ต ้ อ งแสดง  หรื อ
จัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัท
ซ ึ ่ งพยานหล ักฐานและรายการ
เพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ 
หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ และ
ข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและ
ต้นเพลิง หรือสาเหตุที ่ทำให้เกิด
ความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ทำ
ให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัท
ต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
เอง 

6.3.3 จะต้องดำเนินการ
และยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทน
กระทำการใด ๆ ที่เหมาะสมในการ
ป ้องก ันความเส ี ยหายอ ันอาจ
เพ่ิมข้ึน 

(2) การประกันภัยอื ่น ๆ 
รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที ่เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5.1.2 ต ้องแสดง หรือ
จัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัท
ซ ึ ่ งพยานหล ักฐานและรายการ
เพ ิ ่มเต ิม เช ่น แผนผ ัง รายการ
ละเอียด สมุดบัญชี ใบสำคัญการ
บัญชี ใบกำกับสินค้า ต้นฉบับ คู่
ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ 
ข้อพิสูจน์ และข้อความเกี่ยวกับการ
เรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่
ทำให้เกิดอัคคีภัยและพฤติการณ์ที่
ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัท
ต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั ้งนี้ 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
เอง 

5.1.3 จะต้องดำเนินการ
และยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทน
กระทำการใด ๆ ที่เหมาะสมในการ
ป ้องก ันความเส ี ยหายอ ันอาจ
เพ่ิมข้ึน  

บริษัทอาจไม่รับพิจารณา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอา

ทร ัพย ์ส ินท ี ่ เก ิดความเส ียหาย 
พร้อมทั ้งแจ้งจำนวนค่าเสียหาย
ตามมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาที่
เกิดความเสียหาย 

ข. แจ้งรายละเอียดเกี ่ยวกับ
การประกันภัยอ่ืน (ถ้ามี) 

การไม ่ดำ เน ินการภายใน
กำหนดดังกล่าวจะไม่ทำให้สิทธิ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้
ว ่ าม ี เหต ุอ ันควรท ี ่ ไม ่สามารถ
เรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้
ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทำได้แล้ว 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหรือ
จัดหาและส่งมอบให้แก่บริษัทเท่าที่
บร ิษ ัทต ้องการตามสมควรซึ่ ง
บรรดารายละเอียดต่าง ๆ แบบ
แปลน รายละเอียดประกอบ สมุด
บัญชี ใบสำคัญการบัญชี ใบกำกับ
ส ินค ้า ค ู ่ฉบ ับ หร ือสำเนาแห่ ง
เอกสารนั้น ๆ หลักฐานและข้อมูล
อันเกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าสินไหม
ทดแทน และระบุถึงสาเหตุการเกิด
ความเส ียหายและส ิ ่ งต ่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดของบริษัท
หรือจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องรับ

 



กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
สำหรับที่อยู่อาศัย 

(Fire Dwelling House) 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
(Fire) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(PA) 

ประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร
เช ื ่อได ้ว ่าเจตนาไม ่ปฏ ิบ ัต ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าเพียง
ข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม 

ผิด ทั ้งนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู ้เอา
ประกันภัยเอง 

 


