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หมวดที่ 2 การประกันภัยเงิน (ปง.2)
คุมครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการปลนทรัพย การ
ชิงทรัพย และสาเหตุใดๆ  ท่ีมิไดระบุไว ในขอยกเวนตามเง่ือนไข ปง.2
1. คุมครองเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ในเวลา
   ทำงาน ซึ่งดูแลโดยผูรักษาทรัพย 
2. คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายของเงินขณะขนสง
   โดยพนักงานรับสงเงิน (เสนทางระหวางสถานที่
   เอาประกันภัยกับธนาคาร)

วงเงินรวมสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุมครอง
ไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้งและ

สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

วงเงินรวมสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุมครอง
ไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้งและ

สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

วงเงินรวมสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุมครอง
ไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้งและ

สูงสุดไมเกิน 300,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
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หมวดที่ 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน

คุมครองความสูญเสีย หรือเสียหายตอทรัพยสิน
ที่เอาประกันภัยเปนผลโดยตรงจากความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ที่เกิดจากสาเหตุปจจัยภายนอก เชน อัคคีภัย ฟาผา
ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไมรวมน้ำทวม) ภัยจากควัน
ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน และอุบัติเหตุจาก
ปจจัยภายนอกอื่นๆ  ที่มิไดระบุยกเวนในกรมธรรม

ภัยที่จำกัดความรับผิดและความคุมครองเพิ่มเติมที่ระบุ ภายใตหมวดที่ 1

1) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยจากกลุมภัยธรรมชาติ

   1.1) ภัยน้ำทวม

   1.2) ภัยลมพายุ

   1.3) ภัยจากแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้ำหรือสึนามิ

   1.4) ภัยจากลูกเห็บ

2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยจากนัดหยุดงาน
   การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาราย (ไมคุมครอง
   การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

3) การลักทรัพยที่ปรากฎรองรอยการงัดแงะ ซึ่งได
   เขาหรือออกจากอาคาร สถานที่ที่เอาประกันภัย
   การชิงทรัพย และปลนทรัพย

4) ความสูญเสียหรือความเสียหายตออุปกรณ ไฟฟา

5) ความสูญเสียหรือเสียหายตอสังหาริมทรัพย
   กลางแจง อันเนื่องมาจาก ลมพายุ ฝน ลูกเห็บ
   น้ำคางแข็ง หิมะ น้ำทวม ทรายหรือฝุน

เงื่อนไขพิเศษ ภายใตหมวดที่ 1

เงื่อนไขพิเศษสวนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกวา 80 %
ของมูลคาที่แทจริง

ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใตหมวดที่ 1

ภัยน้ำทวม ภัยลมพายุ ภัยแผนดินไหว ภัยลูกเห็บ

อุบัติเหตุและภัยอื่นๆ  ยกเวน ไฟไหม ฟาผา ระเบิด
ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน และภัยจากนัดหยุดงาน
การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาราย

5,000,000 - 20,000,000 บาท 20,000,001- 50,000,000 บาท 50,000,001- 100,000,000 บาท

สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

คุมครอง

สูงสุดไมเกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

10% ของความเสียหายและขั้นต่ำ 10,000 บาท ตอครั้งและทุกครั้ง

3,000 บาท ตอครั้งและทุกครั้ง

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
และสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (วงเงิน
คุมครองภัยน้ำทวมและลมพายุตอ
สังหาริมทรัพยกลางแจงอยูภายใต
วงเงินจำกัดความคุมครองสำหรับ

ภัยน้ำทวมและลมพายุ)

สูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(วงเงินคุมครอง ภัยน้ำทวม
และลมพายุตอสังหาริมทรัพย
กลางแจงอยูภายใตวงเงิน

จำกัดความคุมครอง
สำหรับภัยน้ำทวมและลมพายุ) 

สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(วงเงินคุมครอง ภัยน้ำทวม
และลมพายุตอสังหาริมทรัพย
กลางแจงอยูภายใตวงเงิน

จำกัดความคุมครอง
สำหรับภัยน้ำทวมและลมพายุ) 

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
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หมวดที่ 5 การประกันภัยเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายตออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ประมวลผลขอมูล (Electronic data processing
equipment) ที่ไดระบุไว ในรายการทรัพยสินที่
เอาประกันภัย อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลันจากความเสี่ยงภัยทุกชนิด เชน ไฟฟาลัดวงจร
ความสะเพราของพนักงาน ภัยจากอุบัติเหตุทาง
กายภาพอื่นๆ  ที่ไมไดถูกระบุยกเวนไว ในกรมธรรม

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 4 ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดแก
บุคคลภายนอกซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดตามกฎหมาย
อันเปนผลมาจาก อุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจที่เอาประกันภัยและเกิดขึ้นในหรือมีสาเหตุจาก
การใชสถานที่เอาประกันภัย
 

ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใตหมวดที่ 4

สำหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก

ไมเกิน 100,000 ตอเหตุการณ
และสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุมครองความเสียหายจากการ

เติมน้ำมันผิด ไมเกิน 10,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

ไมเกิน 200,000 ตอเหตุการณ
และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุมครองความเสียหายจากการ

เติมน้ำมันผิด ไมเกิน 15,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

ไมเกิน 500,000 ตอเหตุการณ
และสูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุมครองความเสียหายจากการ

เติมน้ำมันผิด ไมเกิน 20,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

3,000 บาท ตอครั้งและทุกครั้ง

หมวดที่ 6 การประกันเครื่องจักร (Machinery breakdown)
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน
และไมอาจคาดการณลวงหนาไดตอเครื่องจักรที่ตั้งอยู
ในสถานที่เอาประกันภัย และระบุไว ในรายการทรัพยสิน
ที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการหลอและการใชวัสดุ
ที่มีคุณภาพไมสมบูรณ ความผิดพลาดหรือความบกพรอง
ในการออกแบบ ความบกพรองจากโรงงานซอมหรือ
จากการติดตั้งดานการฝมือ การขาดความชำนาญ หรือ
เนื่องมาจากเหตุแหงความสะเพราการกลั่นแกลงการขาดน้ำ
ในหมอน้ำ การระเบิดในทางฟสิกส การแยกจากกันดวย
กำลังเหวี่ยงจากศูนยถวงไฟฟาลัดวงจรพายุ หรือเหตุอื่นใด
ซึ่งมิไดระบุยกเวนไว โดยเฉพาะในกรมธรรม

ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใตหมวดที่ 6

สำหรับความเสียหายตอเครื่องจักร

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

10,000 บาท ตอครั้งและทุกครั้ง

 สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
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สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท ตอครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 7 การประกันภัยซื่อสัตยของลูกจาง
คุมครองกรณีหากลูกจางของผูเอาประกันภัย
ไดทำการฉอโกง ยักยอก หรือทุจริต จำนวนเงินของ
นายจางผูเอาประกันภัย
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หมวดที่ 3 ความเสียหายตอกระจก
คุมครองความเสียหายสำหรับการแตกของกระจก
หรือสวนหนึ่งสวนใดของกระจกตามที่ระบุไว ในรายการ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ
ที่มิไดมีการระบุยกเวนไว ในกรมธรรม

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
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1. แผนประกันภัยนี้สำหรับธุรกิจปมน้ำมัน ไมรวมถึงธุรกิจปมลักษณะอื่น เชน ปม LPG , ปม NGV, ปมแกส เปนตน
2. ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแจงจำนวนเงินที่เอาประกันภัยตามมูลคาทรัพยสินที่แทจริงในการเอาประกันภัยใหถูกตอง
   กรณีประกันภัยทรัพยสินต่ำกวามูลคาที่แทจริง บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแตละรายการตามหลักการตอไปนี้

3. สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย ตองเปนสิ่งปลูกสรางชั้น 1 หรืออาคารคอนกรีตลวน
4. ผูเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได 1 ฉบับเทานั้น โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยตอสถานที่หนึ่งแหง ตองไมต่ำกวา 5,000,000 บาท
   และไมเกิน 100,000,000 บาท
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยสตอกน้ำมันตองไมเกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม และผูเอาประกันภัยตองแจงมูลคาสตอกน้ำมัน
   ที่จะเอาประกันภัยใหถูกตอง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเขาสำรวจภัยโดยจะแจงใหทราบลวงหนา
7. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก ไขเงื่อนไขความคุมครอง ความเสียหายสวนแรก และคาเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย
   และประวัติการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย
8. หมวดความคุมครองท่ี 1, 3, 5, 6 และ 7 จะไดรับความคุมครอง เม่ือผูเอาประกันภัยไดระบุแจงในรายละเอียดทรัพยสินดังกลาวเปนรายการ
   ที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทฯ
9. สถานที่ตั้งเอาประกันภัยที่ไมอยูภายใตแผนประกันภัยนี้ : สถานที่ตั้งทรัพยสินซึ่งอยูในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส

¤‹ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹áµ‹ÅÐÃÒÂ¡ÒÃ = - ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÊ‹Ç¹áÃ¡
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ x ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ

ÁÙÅ¤‹Ò·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õ่á·Œ¨ÃÔ§ ³ àÇÅÒ·Õ่à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ

¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹ â´ÂÊÑ§à¢»

 1. แผนการประกันภัยนี้ไมคุมครองทรัพยสินประเภท ทอง แบบแปลน พิมพเขียว เอกสารสำคัญ สมุดบัญชี โบราณวัตถุ ภาพเขียน อัญมณี
    แหวน สรอย ทรัพยสินท่ีพกพาทุกชนิด เชน โทรศัพทมือถือ IPAD โนตบุค เปนตน ทรัพยสินท่ีอยูระหวางการร้ือถอน การติดต้ัง การกอสราง
    ทรัพยสินในการดูแลของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย
 2. การหยุดชะงักของระบบการจายน้ำ กาซ กระแสไฟฟา เชื้อเพลิง หรือความบกพรองของระบบกำจัดของเสีย
 3. การกัดกรอน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น การขึ้นรา การสูญเสียน้ำหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การกัดแทะของแมลง
    หรือสัตว
 4. การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยสิน ความผิดพลาดทางบัญชี
 5. การเซาะหรือพังทลายของชายฝงทะเลหรือแมน้ำลำคลอง
 6. การยุบตัว การโกงตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสราง
 7. การหยุดทำงาน การลาชา การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายตอเนื่องทุกชนิด
 8. สงคราม การกระทำของศัตรูตางชาติ รัฐประหาร ปฏิวัติ การกอการราย การกอวินาศกรรม หรือภัยอื่นๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
 9. การสูญเสียการครอบครอง การริบทรัพย การโอนทรัพยสินเปนของรัฐ การเรียกเอาทรัพย การยึดหนวงทรัพย การทำลายทรัพย หรือ
    เปนผลใดๆ  มาจากคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ  
10. นิวเคลียร กัมมันภาพรังสี ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต

¤Óàµ×Í¹ *â»Ã´ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à§×่Í¹ä¢ ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹Í×่¹æ â´ÂÅÐàÍÕÂ´
            µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ÀÑÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
          *¼ÙŒ«×้Í¤ÇÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÅÐà§×่Í¹ä¢
            ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ�Ï ¡‹Í¹µÑ´ÊÔ¹ã¨·Ó»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Ø¡¤ÃÑ้§

ËÁÒÂàËµØ
1. á¼¹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÓËÃÑº¸ØÃ¡Ô¨»˜�Á¹้ÓÁÑ¹¹Õ้ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒ¶Ö§
   ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È.2564
2. ºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ô์ã¹¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§à§×่Í¹ä¢ ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡á¼¹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
    »˜�Á¹้ÓÁÑ¹ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
3. àÍ¡ÊÒÃ¹Õ้ÁÔãª‹ÊÑÞÞÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡á¼¹»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õ้
    ¡ÃØ³ÒµÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§·Õ่ ºÃÔÉÑ· ¹Ç¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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