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เลขทีบ่ตัรประชาชน

ระยะห่างโดยรอบจากส่ิงปลกูสร้างอ่ืน

รายละเอียดของส่ิงปลกูสร้างท่ีเอาประกนัภยัและหรือท่ีเกบ็หรือท่ีติดตัง้ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั

ภยัต่อเครื่องไฟฟ้า วงเงนิจลาจลและนดัหยุดงานฯ 

ไมต่อ้งการภยัเพิม่พเิศษใด ๆ 

(ระบุประเภทสนิคา้)

(ระบุประเภทสนิคา้) (ระบุประเภทกจิการ)

ไมพ่น่ส ี 

เน่ืองจากน้ํา

แผน่ดนิไหว

(ถา้ม)ี

โรงงาน

จากควนั
12.1

12.2

เอกสารประกอบ

ระอุ

เลขท่ีบญัชีตามหนังสือมอบอาํนาจ/หนังสือยินยอมให้หกับญัชีของผูก้ ู้

ทางอากาศยานระเบดิ

3 ปี2 ปี1 ปี

สญัญาเช่า (กรณีทาํสทิธกิารเชา่)ใบแจกแจงประเภททรพัยส์นิแต่ละอาคาร (กรณีมหีลายหลงั)

เลขท่ี CIS ของผูก้ ู้ เลขท่ี LPM. ของผูก้ ู้ลาํดบัท่ีชดุหลกัประกนัจากระบบ CAT

หอ้ง พืน้ทีอ่าคารกวา้ง

ใบคาํขอเอาประกนัอคัคีภยั/ทรพัยส์ิน 
Housing Loanรหสัพนกังานขาย

ชื่อ เบอรโ์ทร.

รหสัทมีขาย สาขาทีลู่กคา้ใชบ้รกิาร

เพื่อออกกรมธรรม์ ขอทราบเบีย้ ขอหนงัสอืเสนอราคาProposal ID
ประเภทการประกนัภยั การประกนัอคัคภียั การประกนัภยั Industrial All Risks
กรณีมไิดร้ะบุประเภทของการประกนัภยั ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเอาประกนัภยัประเภทการประกนัอคัคภียั
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3.
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5.
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10.

11.
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ผูเ้อาประกนัภยั ชื่อ นามสกุล เป็นเจา้ของ เป็นผูเ้ช่า
โทร. โทร.มอืถอื e-mail

กรอกเฉพาะลกูค้าสถาบนัการเงิน

สถานท่ีตัง้หรือเกบ็ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั เลขที่ หมูท่ี่ หมูบ่า้น อาคาร/

ชัน้ หอ้ง ซอย ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ ตามทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ หรือ เลขที่ หมูท่ี่ หมูบ่า้น

ชัน้ หอ้ง ซอย ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

ผู้ชาํระค่าเบีย้เป็น บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล (ระบุชื่อผูร้บัเงนิในใบเสรจ็รบัเงนิ)
ตามทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได้ อื่นๆ  (ระบุ)ท่ีอยู่ในใบเสรจ็รบัเงิน

ระยะเวลาประกนัภยั เดอืน เริม่วนัที ่ 16.00 น. สิน้สดุวนัที ่ 16.00 น.

รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั

สิง่ปลูกสรา้ง

เฟอรนิ์เจอร์
สตอ็กสนิคา้ (ระบุประเภท)

เครื่องจกัร (ระบุประเภท)

ทรพัยส์นิอื่นๆ (ระบุประเภท)

ปัจจบุนัมีประกนัภยัอยู่กบับริษทั จาํนวนเงินเอาประกนัภยั บาท

จาํนวนชัน้
ฝาผนงั

พืน้ชัน้บน
โครงหลงัคา
หลงัคา 

จาํนวน คหูา หลงั เมตร ยาว เมตร พืน้ทีร่วม ตารางเมตร
ไมเ่กนิ 10 เมตร ตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไป

1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ ชัน้

คอนกรตี
ก่ออฐิ

คอนกรตี
ดาดฟ้า

ครึง่ตกึครึง่ไม้
ไม้
เหลก็
กระเบือ้ง

ไม้
ไม/้คอนกรตี
ไม้
สงักะสี

สงักะสี

แผนที่

อปุกรณ์ดบัเพลิง

ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้

ถงัดบัเพลงิเคมี
Sprinkler

ท่อดบัเพลงิภายใน
Smoke/Heat Detector

ท่อดบัเพลงิภายนอก
Fire Alarm

ป ัม๊น้ํา/เครื่องสบูน้ําดบัเพลงิ
อื่นๆ

สถานท่ีใช้เป็น

ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้

ทีอ่ยูอ่าศยั

โกดงั

สาํนกังาน รา้นคา้

ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้

ภยัเพ่ิมพิเศษ
ลมพายุ

น้ําท่วม

ลูกเหบ็ จากยวดยานพาหนะ

บาท

อู่ซ่อมรถ พน่สี อื่น ๆ 

ผู้รบัผลประโยชน์ ภายในวงเงนิ บาท

กรณีบริษทัฯ ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ

คณุ โทรศพัท์ ลงชื่อ ผูข้อเอาประกนัภยั

รหสัตวัแทน ช่ือตวัแทน โทรศพัท์ Survey Report No. ผู้อนุมติั
คาํเตอืนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งตอบคาํถามในใบคาํขอใหต้รงตามความเป็นจรงิทุกประการ

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัฉบบัน้ี

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัทัง้ส้ิน

คอนโด

อาคาร/
คอนโด

(ระบุประเภท)

(ระบุ)

แบบสาํรวจ

(โทรแจง้)

(เจา้ของหลกัประกนั)



ประกนัอคัคภียัสาํหรบัธุรกจิ 
เป็นการประกนัภัยทีจ่ะชว่ยรองรับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิ รา้นคา้ สถานประกอบการ จากอคัคภีัย และภัย
อืน่ๆทีอ่าจเกดิขึน้ได  ้
สิง่ทีรั่บประกนัภัยความคุม้ครองมาตรฐานความคุม้ครองพเิศษทีส่ามารถซือ้เพิม่เตมิไดอ้ตัราเบีย้ประกนัภัยขอ้แนะนํา
การประกนัภัยแบบกระแสรายวนัสว่นลดอปุกรณ์ดบัเพลงิการกรอกใบคําขอประกนัอคัคภีัย  
สิง่ทีรั่บประกนัภัย  
  

• อาคาร รา้นคา้ สาํนักงาน โรงแรม โรงเรยีน โรงพยาบาล โรงงาน โกดงั ฯลฯ  
• ทรัพยส์นิภายในอาคาร เชน่ เฟอรน์เิจอร ์เครือ่งมอื เครือ่งใช ้เครือ่งจักร สต็อกสนิคา้  

  
ความคุม้ครองมาตรฐาน 

• ไฟไหมร้วมภัยไฟป่า รวมทัง้ความเสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งโดยตรงจากไฟไหม ้เชน่ ความเสยีหายจากควนัไฟ น้ํา
ทีใ่ชด้บัไฟ แตไ่มร่วมความเสยีหายจากแรงระเบดิอนัเป็นผลมาจากไฟไหม  ้

• ฟ้าผา่ 
• การระเบดิของแกส๊ทีใ่ชเ้พือ่การอยูอ่าศยั  

  
ความคุม้ครองพเิศษทีส่ามารถซือ้เพิม่เตมิได  ้

• ลมพาย ุภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอ ุภัยจากควนั ภัยลกูเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ําทว่ม ภัยเนือ่งจากน้ํา 
แผน่ดนิไหว 
ภัยตอ่เครือ่งไฟฟ้า ภัยระเบดิ ภัยจลาจลและนัดหยดุงาน ภัยเนือ่งจากการกระทําป่าเถือ่นและเจตนารา้ย โดยบรษัิท
ฯจะพจิารณาเป็นรายๆ ไป 
ขอ้ยกเวน้ทีสํ่าคญั 

• ไมคุ่ม้ครองทรัพยส์นิทีต่รีาคายากเชน่เงนิ ทอง อญัมณี โบราณวตัถ ุตน้ฉบบัเอกสาร แบบพมิพ ์ภาพเขยีน ธนบตัร  
• ไมคุ่ม้ครองภัยพเิศษ นอกจากมกีารซือ้เพิม่เตมิ 
• ภัยสงคราม กอ่การรา้ย การเผาทรัพยส์นิของเจา้พนักงาน อาวธุนวิเคลยีร ์การแผรั่งส ีหรอืการแพร่กมัมันตภาพรังสี  

การถกูลกัทรัพยร์ะหวา่งหรอืหลงัจากถกูอคัคภีัย 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ทีต่อ้งการ 

• ผูเ้อาประกนั (จะตอ้งมสีว่นไดเ้สยี หรอืเป็นเจา้ของในทรัพยส์นิทีเ่อาประกนัภัย)  
• สถานทีต่ัง้ และลกัษณะการใชป้ระกอบการ เชน่ รา้นคา้ หรอืประกอบธรุกจิประเภทอืน่ๆ  
• ทนุประกนัของแตล่ะรายการ เชน่ ตวัอาคาร(ไมร่วมรากฐานและทําเลทีต่ัง้) เฟอรน์เิจอร ์เครือ่งจักร สต็อกสนิคา้ 

ฯลฯ 
(ตอ้งตรงตามมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของทรัพยส์นินัน้) 

• ระยะเวลาประกนัภัย เชน่ 1 ปี 2 ปี หรอื 3 ปี 
• ลกัษณะสิง่ปลกูสรา้ง จํานวนชัน้ ฝาผนังดา้นนอก พืน้ชัน้บน โครงหลงัคา หลงัคา จํานวนหลงั พืน้ทีภ่ายในอาคาร 

ระยะหา่งจากสิง่ปลกูสรา้งอืน่ 
  
อตัราเบีย้ประกนัภัย 
ตามอตัราทีกํ่าหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย  
สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภัยทีม่ ีระยะเวลาคุม้ครองเกนิ 1 ปี ใหคํ้านวณเบีย้ประกนัภัย ดงันี้ 

• ระยะเวลาประกนัภัย 2 ปี คดิ 175% ของอตัราเบีย้ประกนัภัย 1 ปี 
• ระยะเวลาประกนัภัย 3 ปี คดิ 250% ของอตัราเบีย้ประกนัภัย 1 ปี 

หากมกีารสญูเสยีหรอืเสยีหายตามสญัญากรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั และทําใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจา่ยคา่สนิไหม ซึง่เป็นผล
ใหส้ญัญากรมธรรมป์ระกนัอคัคภีัยสิน้สดุลง ใหค้นืเบีย้ประกนัภัยตามสว่น ดงันี้  

• กรมธรรมป์ระกนัอคัคภีัยสิน้สดุการคุม้ครองปีแรก คนืเบีย้ประกนัภัยปีทีส่อง และเบีย้ประกนัภัยปีทีส่าม  
• กรมธรรมป์ระกนัอคัคภีัยสิน้สดุการคุม้ครองปีทีส่อง คนืเบีย้ประกนัภยัปีทีส่าม  
• ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยบอกเลกิสญัญากรมธรรมป์ระกนัภัยกอ่นถงึกําหนด ใหใ้ชอ้ตัราเบีย้ประกนัภัยระยะสัน้  

การใชก้รมธรรมป์ระกนัอคัคภีัยทีม่รีะยะเวลาใหค้วามคุม้ครองเกนิกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี ใหใ้ชส้าํหรับ 
• ภัยสาํหรับบา้นอยูอ่าศยัโดยเฉพาะ 
• ภัยอืน่ ๆ ทีม่เีบีย้ประกนัภัยไมเ่กนิ 2,000.-บาทตอ่ปี 

  
 ขอ้แนะนํา 

• การทําประกนัรายใหม ่ควรแนบแผนผังแสดงสถานทีต่ัง้ทรัพยส์นิมาดว้ยเพือ่ทีบ่รษัิทฯ จะไดกํ้าหนด อตัราคา่เบีย้
ประกนัภัยไดถ้กูตอ้ง 

• การตรีาคาทนุประกนัของสิง่ปลกูสรา้งจะตอ้งไมร่วมมลูคา่ของทีด่นิทีต่ัง้อยูแ่ละรากฐานของสิง่ปลกูสรา้งนัน้  



• ผูเ้ชา่สามารถทําประกนัไดใ้นสว่นของเฟอรน์เิจอรห์รอืสิง่ตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรา และหากผูเ้ชา่ทําประกนัภัยตวัอาคาร
ทีเ่ชา่ จะตอ้งยกผลประโยชนแ์ละทําในนามของเจา้ของกจิการเทา่นัน้  

• กรณีทีม่กีารประกนัไวก้บับรษัิทอืน่ จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ  
• การแจง้เปลีย่นแปลงกรมธรรม ์(การออกสลกัหลงั) จะถอืเอาวนัทีบ่รษัิทไดรั้บแจง้เป็นวนัเริม่การเปลีย่นแปลง ทัง้นี้

รวมถงึการยกเลกิกรมธรรมด์ว้ย 
• การทําประกนั ตํา่กวา่ มลูคา่จรงิ มผีลใหไ้ดรั้บคา่สนิไหมเฉลีย่ตามสดัสว่น  
• การทําประกนั สงูกวา่ มลูคา่จรงิ จะไดรั้บคา่สนิไหมเทา่กบัมลูคา่จรงิ  
• การระบพุืน้ทีส่ ิง่ปลกูสรา้ง ใหร้ะบเุป็น กวา้งxยาว ตอ่คหูาหรอืตอ่หลงั(ระบเุป็นเมตร) 

การประกนัภัยแบบกระแสรายวนั 
กรมธรรมแ์บบกระแสรายวนันีจ้ะออกใหโ้ดยถอืหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขพเิศษดงันี้  

• การประกนัสต็อกสนิคา้ โดยทีจํ่านวนทนุประกนัของกรมธรรมฉ์บบัเดยีวหรอืมากกวา่ 1 ฉบบั สาํหรับภัยเดยีวกนัตอ้ง
มจํีานวนทนุประกนัไมน่อ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท โดยคํานวณเบีย้ประกนัเพยีง 75% ของจํานวนเงนิเอาประกนัภัย และจะ
มกีารปรับปรุงเมือ่ สิน้ระยะเวลาของการประกนัภัย 

• ทนุประกนั คอื จํานวนเงนิในขัน้สงูสดุทีบ่รษัิทฯ จะตอ้งรับผดิชอบตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์  
• ไมม่กีารลดทนุประกนัในระหวา่งกําหนดอายสุญัญาทีก่รมธรรมยั์งมผีลบงัคบัอยู่  
• ผูเ้อาประกนัภัยจะตอ้งแจง้มลูคา่ของสนิคา้ใหบ้รษัิทฯทราบเป็นหนังสอื โดยแจง้มลูคา่เฉลีย่ของทรัพยส์นิทีเ่อา

ประกนัภัยแตล่ะวนัของเดอืนใหบ้รษัิทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัสิน้เดอืนของแตล่ะเดอืน 
สว่นลดอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
ในกรณีทีม่อีปุกรณ์ดบัเพลงิตดิตัง้ไวใ้นบรเิวณทีเ่อาประกนั จะไดรั้บสว่นลดตามรายการอตัราสว่นลดสาํหรับอปุกรณ์
ดบัเพลงิตา่งๆ ดงันี้ 

ประเภทของอปุกรณ์ อตัราสว่นลด 

1. อุปกรณสํ์าหรบัดบัเพลงิซึง่ตดิต ัง้อยูภ่ายในสิง่ปลกูสรา้ง    

• เครือ่งดบัเพลงิเคม ี
• ทอ่ดบัเพลงิภายในสิง่ปลกูสรา้ง 
• มว้นสายสบูหรอืหัวทอ่ดบัเพลงิซึง่มสีายสบูขนาดเล็กตดิอยู่  
• เครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัติ 

2.5 % 
5.0 % 
5.0 % 
2.5 % 

2. อุปกรณด์บัเพลงิภายนอกสิง่ปลกูสรา้ง   

• เครือ่งดบัเพลงิทีใ่ชกํ้าลงัคนและเคลือ่นทีไ่ด  ้
• เครือ่งสบูน้ําดบัเพลงิทีใ่ชกํ้าลงัเครือ่งยนตเ์คลือ่นทีไ่ดห้รอืตดิตัง้ประจํา

ที ่
• ทอ่ดบัเพลงิรับน้ําจากการประปานครหลวง 
• ทอ่ดบัเพลงิทีม่เีครือ่งสบูน้ําทํางานแบบ Manual 
• ทอ่ดบัเพลงิทีม่เีครือ่งสบูน้ําทํางานแบบ Automatic 

2.5 % 
7.5 % 
5.0 % 
7.5 % 
10.0 % 

3. เครือ่งพรมนํา้ดบัเพลงิแบบอตัโนมตั  ิ   

ขนาดของพืน้ทีส่งูสดุแตล่ะชัน้ทีเ่หมาะสมตอ่ระบบเครือ่งพรมน้ํา
ดบัเพลงิอตัโนมัตหิัวฉดีทัง้ระบบ ซึง่จะกําหนดดงันี้ 
สภาพความเสีย่งภัย ขนาดของพืน้ทีต่อ่หนึง่ทอ่ประธาน (Main Pipe) 
ตํา่4,831 ตารางเมตร 
ปานกลาง4,831 ตารางเมตร 
สงู2,323 ตารางเมตร 

 
 

ตัง้แต ่25% แตไ่มเ่กนิ 30% 
ตัง้แต ่30% แตไ่มเ่กนิ 40% 
ตัง้แต ่40% แตไ่มเ่กนิ 50% 

4. เครือ่งดบัเพลงิประเภทอืน่   

การตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิประเภทอืน่ๆ ทีม่สีถาบนัหรอืองคก์รรับรองมาตรฐานนอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาแลว้
ขา้งตน้ทัง้ภายในและภายนอกสิง่ปลกูสรา้ง มสีว่นลดอปุกรณ์ดบัเพลงิไดไ้มเ่กนิ 10% 

    

หมายเหต ุ: สว่นลดอปุกรณ์ดบัเพลงิตามรายละเอยีดขา้งตน้ มเีงือ่นไขดงันี้  
- บรเิวณทีเ่อาประกนัภัย ตอ้งมอีตัราสว่นลดสาํหรับอปุกรณ์ดบัเพลงิทกุชนดิ เมือ่รวมทัง้สิน้แลว้ ตัง้แต ่ 7.5% ขึน้ไป 



จงึมสีว่นลดได ้
- อตัราสว่นลดสาํหรับอปุกรณ์การดบัเพลงิทกุชนดิ (ยกเวน้กรณีทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งพรมน้ําดบัเพลงิ) เมือ่รวมทัง้ส ิน้
แลว้มอีตัราสว่นลดสงูสดุไมเ่กนิ 25% 
- อปุกรณ์ดบัเพลงิแตล่ะชนดิ จะตอ้งมคีณุสมบตัติามทีกํ่าหนด  
  
การกรอกใบคําขอประกนัอคัคภีัย 
กรอกรายละเอยีดสถานทีต่ ัง้ทีเ่อาประกนั หรอืเก็บทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั  กรุณาลงรายละเอยีดใหช้ดัเจน 
เพือ่ใหก้ารคํานวณอตัราเบีย้ประกนัภัยเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ในกรณีทีเ่ป็นหมูบ่า้น กรุณาระบชุือ่หมูบ่า้นหรอืชือ่
โครงการ พรอ้มทีอ่ยูใ่หช้ดัเจน 
ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่า้น ใหล้งเลขทีโ่ฉนด หรอื น.ส. 3 แทน 
ในกรณีทีไ่มท่ราบเลขทีโ่ฉนดหรอื น.ส.3 ขอใหทํ้าแผนผังแสดงทีต่ัง้ทรัพยส์นิทีเ่อาประกนัภัย แนบมาพรอ้มใบคํา
ขอ 
 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ใหร้ะบรุะยะเวลาทีต่อ้งการการคุม้ครอง ไดแ้ก ่1 ปี 6 เดอืน หรอื 3 เดอืน โดยวนัทีเ่ริม่ประกนัภัยจะเป็นวนัทีท่ีบ่รษัิท
ฯ พจิารณารับประกนัภัยดงักลา่วแลว้ 
 
รายละเอยีดของทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั 
- สิง่ปลกูสรา้ง หมายถงึ ตวัอาคาร(ไมร่วมรากฐาน) 
- เฟอรน์เิจอร ์หมายถงึ การตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรา เครือ่งเรอืน เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อปุกรณ์เครือ่งใชส้าํนักงาน  
- สต็อกสนิคา้ หมายถงึ วตัถดุบิ สนิคา้กึง่ผลติ สนิคา้สาํเร็จรูป วสัดบุรรจภุัณฑ ์(ระบปุระเภทของสนิคา้อยา่งชดัเจน
ดว้ย) 
- เครือ่งจักร หมายถงึ เครือ่งจักรกล เครือ่งมอืและอปุกรณ์สว่นควบ รวมถงึชิน้สว่นอะไหล่  
- อืน่ ๆ หมายถงึ ทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถจัดเขา้ในหมวดหมูข่า้งตน้ได ้เชน่ ระบบลฟิต ์บนัไดเลือ่น ฯลฯ  
  
สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิที ่mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com 
เจา้หนา้ทีจ่ะตอบกลบัในเวลาทําการ วนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลา 8.30 น. - 17.00 น. 
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