
  ใบแจ้งความจาํนงขอเอาประกนัอคัคภีัย/ทรัพย์สิน        

  สาํหรับเจา้หนา้ท่ีบริษทั   ช่ือผูส่้งงาน ................................................................ 

                  รหสัผูส่้งงาน ..................................... โทรศพัท ์................................................             

ประเภทการประกนัภัย   การประกนัอคัคีภยั          การประกนัภยัทรัพยสิ์น (Industrial All Risks)  

                                             กรณีมิไดร้ะบุประเภทของการประกนัภยั ใหถื้อวา่ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยัประเภทการประกนัอคัคีภยั    

                                                ท่ีอยู่อาศัย (เฉพาะกรณีเลือกทาํประกนัอคัคีภยั) รวมคุม้ครองภยัพิบติั ภายในวงเงิน (นํ้าท่วม แผน่ดินไหว ลมพาย)ุ  100,000 บาท   

                     ซ้ือเพ่ิม ประกนัภยัธรรมชาติ  (นํ้าท่วม  แผน่ดินไหว ลมพาย ุและลูกเห็บ) วงเงิน 100,000 บาท   

              SME (ทุนประกนัไม่เกิน 50 ลา้นบาท) / อุตสาหกรรม (ทุนประกนัมากกวา่ 50 ลา้นบาท) 
           ซ้ือเพ่ิม   ประกนัภยัพิบติั (นํ้าท่วม  แผน่ดินไหว ลมพาย)ุ วงเงิน................. บาท (ซ้ือไดไ้ม่เกิน 30% ของทุนประกนัภยัทรัพยสิ์น)     
                              ประกนัภยัธรรมชาติ  (นํ้าท่วม  แผน่ดินไหว ลมพาย ุและลูกเห็บ) วงเงิน.................... บาท  (SME ซ้ือไดไ้ม่เกิน   

                                         30% ของทุนประกนัภยัทรัพยสิ์น , อุตสาหกรรมซ้ือไดไ้ม่เกิน 10% ของทุนประกนัภยัทรัพยสิ์น  สูงสุดไม่เกิน 50 ลา้นบาท)   
1. ผู้เอาประกนัภัย ช่ือ....................................................................    นามสกุล  ...................................................................      เป็นเจา้ของ       เป็นผูเ้ช่า 

    เลขท่ีบตัรประชาชน  ---    โทรศพัทบ์า้น ....................................... โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ..................................... 

   โทรศพัทมื์อถือ................................ e-mail ............................................ 

2. สถานท่ีต้ังหรือเกบ็ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภัย   เลขรหสัประจาํบา้น (ตามท่ีระบุในทะเบียนบา้น )  กรุณาแนบสาํเนาทะเบียนบา้น............................................ 

     (สาํหรับ SME/ อุตสาหกรรม) เลขทะเบียนการคา้ (กรุณาแนบสาํเนาทะเบียนการคา้) ...........................................เลขทะเบียนโรงงาน.....................................  

     เลขท่ี ................หมู่ท่ี .........หมู่บา้น ...........................................อาคาร/คอนโด ……........................................ ชั้น................หอ้ง...................................... 

     ซอย ............................................... ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ........................................... อาํเภอ/เขต .........................................  

     จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย ์...........................      พิกดั GPS  . N       . E 

3. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้        ตามท่ีตั้งทรัพยสิ์น หรือ เลขท่ี ............หมู่ท่ี ...........หมู่บา้น .......................................อาคาร/คอนโด................................................... 

   ชั้น.............หอ้ง.............ซอย ...................................................... ถนน ............................................................ ตาํบล/แขวง ................................................... 

   อาํเภอ/เขต ............................................................................ จงัหวดั............................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................ 

4.  ผู้ชําระค่าเบีย้เป็น             (  )    บุคคลธรรมดา                 (  )    นิติบุคคล (ระบุช่ือผูรั้บเงินในใบเสร็จรับเงิน)…………...…………………...….…….…………. 

    ท่ีอยู่ในใบเสร็จรับเงิน       (  )    ตามท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้         (  )    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 

5. ระยะเวลาประกนัภัย   1  ปี  เร่ิมวนัท่ี ........../........./......... 16.00 น. ส้ินสุดวนัท่ี  ........../........./......... 16.00 น. 

6. รายละเอยีดทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภัย  
    ส่ิงปลกูสร้าง ………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

    เฟอร์นิเจอร์ ……………………………………………………………………………………………..……………………………. 

    สตอ็กสินคา้ (ระบุประเภท) ……………………………………………………………………….………………………….………. 

    เคร่ืองจกัร (ระบุประเภท) …………………………………………………………………………...………………………….…..... 

    ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ (ระบุประเภท) ………………..………………………………………………………………………………….…… 

   จํานวนเงินเอาประกนัภัยฉบับนี้  

  จํานวนเงินเอาประกนัภัยท้ังส้ิน 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………….…………. 

7. ปัจจุบันมีประกนัภัยอยู่กบับริษัท ................................................................................................. จํานวนเงินเอาประกนัภัย .......................................... บาท 

8. รายละเอยีดสถานท่ีต้ังหรือเกบ็ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภัย                                อาคารตึก (มีผนงัก่ออิฐถือปูนมากกวา่ 80% ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด)   

        อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้(มีผนงัก่ออิฐถือปูน 50-80% ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด)       อาคารไม ้(มีผนงัไมม้ากกวา่ 80% ของพ้ืนท่ีผนงัทั้งหมด)   

พื้นท่ีภายในอาคาร  กวา้ง..................เมตร   ยาว.....................เมตร   จาํนวน..........ชั้น   จาํนวน..............คหูา/หลงั   รวมพื้นท่ีใชส้อย.................... ตารางเมตร  

ระยะห่างโดยรอบจากส่ิงปลกูสร้างอื่น          ไม่เกิน 10 เมตร            ตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป 

9. อุปกรณ์ดบัเพลงิ (ถา้มี)     ถงัดบัเพลิงเคมี            ท่อดบัเพลิงภายใน               ท่อดบัเพลิงภายนอก          ป๊ัมนํ้า/เคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิง 

ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ                Sprinkler                     Smoke/Heat Detector           Fire Alarm                        อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

10.สถานท่ีใช้เป็น                ท่ีอยูอ่าศยั    สาํนกังาน    ร้านคา้(ระบุประเภทสินคา้) ...............................    โรงงาน (ระบุประเภทกิจการ) ............................. 

ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ               โกดงั(ระบุประเภทสินคา้)   ......................................    อู่ซ่อมรถ     พ่นสี       ไม่พ่นสี      อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

11.ภัยเพิม่พเิศษสําหรับการประกนัอคัคีภัย  เลือกซ้ือได้มากกว่า 1 ข้อ          ระเบิด         การถูกชนโดยอากาศยาน         การถูกชนโดยยานพาหนะ      

  ภยัเน่ืองจากนํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม)      ควนั         จลาจลนดัหยดุงาน      ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า (ไฟฟ้าลดัวงจร) วงเงิน  .....................................  บาท 

(สาํหรับเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ)  เบ้ียประกนัภยัสุทธิ...................... บาท    อากร..................บาท    ภาษีมูลค่าเพิม่...................บาท    เบ้ียประกนัภยัรวม...................... บาท         

ลงช่ือ..................................................... ผู้ขอเอาประกนัภัย      วนัท่ี......../........../............... 

คาํเตือนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งตอบคาํถามให้ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  มิฉะนั้นบริษทัฯ อาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบ 

ตามสญัญาประกนัภยัได ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865 

 

Proposal ID         



การเสีย่งภยัทกุชนดิของทรพัยส์นิ 
สําหรับสถานประกอบการทีม่กีารผลติ และการเก็บสต็อกสนิคา้ นอกเหนอืไปจากการจําหน่ายสนิคา้แลว้ 
อาจตอ้งการความคุม้ครองทีม่ากกวา่อคัคภียั 
โดยจะคุม้ครองรวมถงึภยัอืน่ๆ และอบุตัเิหตตุา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
สิง่ทีรั่บประกนัภยัความคุม้ครองมาตรฐานอตัราเบีย้ประกนัภยัขอ้ยกเวน้ทีสํ่าคัญขอ้มลูเบือ้งตน้ทีต่อ้งการ 
สิง่ทีรั่บประกนัภยั  
• ทรัพยส์นิทีส่ามารถเอาประกนัภยัได ้เชน่ ตัวอาคาร เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรา เครือ่งใช ้
สํานักงาน สต็อกสนิคา้ ตลอดจนเครือ่งจักรตา่งๆ ใชก้บัการประกนัภยัทรัพยส์นิประเภทโรงงาน
อตุสาหกรรม และการคา้ขนาดใหญ ่
ความคุม้ครองมาตรฐาน 
• คุม้ครองความเสยีหายทางกายภาพของทรัพยส์นิทีเ่อาประกนัภยั อนัเกดิจากอบุตัเิหตใุดๆ ที่
มไิดม้กีารระบยุกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์สําหรับอบุตัเิหตดุังกลา่วประกอบไปดว้ย 
o ภยัธรรมชาต ิไดแ้ก ่ลมพาย ุลกูเห็บ น้ําทว่ม แผน่ดนิไหว ไฟป่า 
o ภยัอืน่ๆ ไดแ้ก ่ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ควัน ระเบดิ ภยัเนือ่งจากน้ํา การถกูชนโดยยานพาหนะหรอือากาศ
ยาน รวมถงึวัตถทุีต่กจากอากาศยาน การจลาจล นัดหยดุงาน การกระทําป่าเถือ่น เจตนารา้ย 
o อบุตัเิหตอุืน่ๆ เชน่ สนิคา้ในสต็อกหลน่ลงมาเสยีหาย เครือ่งจักรเสยีหายจากการถกูชนโดย รถ
ขนสนิคา้(Forklift) เป็นตน้ 
อตัราเบีย้ประกนัภยั 
• ขึน้อยูก่บัการพจิารณาจากฝ่ายรับประกนัภยั 
• เบีย้ประกนัภยัขัน้ตํ่า 2,500.-บาท (ยงัไมร่วมภาษีและอากร) 
  
ขอ้ยกเวน้ทีสํ่าคัญ 
• ความเสยีหายจากการชํารดุ เสยีหาย ขดัขอ้ง ของระบบกลไก หรอืระบบไฟฟ้าของเครือ่งจักร 
หรอือปุกรณ์ 
• ความเสยีหายจากการสกึหรอ เสือ่มสภาพ ถกูสตัวทํ์าลาย หรอืจากกรรมวธิใีนการทําความ
สะอาด 
• ปฏกิริยิาของแสงหรอืสภาพดนิฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผา่) 
• การแตกหักของกระจก แกว้ หรอืวัตถทุีเ่ปราะแตกหักงา่ยซึง่มไิดเ้กดิจากอคัคภียั หรอืการลัก
ทรัพย ์
• สงคราม การรกุราน การกระทําของศัตรตูา่งชาต ิการกระทําอนัเป็นปฏปัิกษ์ หรอืการปฏบิตักิาร 
เยีย่งสงคราม (ไมว่า่จะมปีระกาศหรอืไมก่็ตาม) สงครามกลางเมอืง 
• การกอ่ความไมส่งบของประชาชนถงึขนาดลกุฮอืตอ่ตา้นรัฐบาล การกบฎ การปฏวิัต ิการยดึ
อํานาจ การปกครองโดยทหาร 
• การกอ่การรา้ยโดยบคุคลหรอืกลุม่บคุคล ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขบวนการกอ่การรา้ยทีใ่ชกํ้าลังรนุแรง 
เพือ่ผลทางการเมอืงและรวมถงึการใชกํ้าลังอยา่งรนุแรงเพือ่สรา้งความหวาดกลัวแกส่าธารณชน 
ขอ้ยกเวน้นีไ้มใ่ชบ้งัคับกรณีความเสยีหายอนัเกดิจากอคัคภียั 
• อาวธุนวิเคลยีร ์
• ปฏกิริยิานวิเคลยีร ์กมัมนัตภาพรังส ีหรอืการปนเป้ือนของกมัมนัตภาพรังส ีการแตกตัวของประจ ุ
การแผรั่งสขีองกมัมนัตภาพรังส ี
ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีต่อ้งการ 
• ชือ่และทีอ่ยูข่องผูเ้อาประกนัภยั 
• รายละเอยีดของทรัพยส์นิทีเ่อาประกนัภยัและทนุประกนัภยั กรณีทีม่กีารผลติ ขอขอ้มลู
กระบวนการผลติดว้ย 
• สถานทีต่ัง้หรอืบรเิวณทีใ่ชง้านของทรัพยส์นินัน้ 
• ประวัตคิวามสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่คยเกดิขึน้ 
• ธรุกจิของผูเ้อาประกนัภยั 
• ลักษณะการป้องกนัการเกดิอคัคภียั เชน่ ระบบดับเพลงิ ระบบรักษาความปลอดภยัตา่ง  ๆ
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com 
เจา้หนา้ทีจ่ะตอบกลบัในเวลาทําการ วนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลา 8.30 น. - 17.00 น. 
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