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การประกนัภยัคุ้มครองผูพ้กัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั

โดย
คณะกรรมการประกนัภยัเบด็เตลด็

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
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ท่ีมาโครงการ

กรมกจิการเดก็และเยาวชนออกประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการหอพกั
เพือ่รองรบัพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ.2558 ประสานมายงัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ขอให้จดัท ากรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองผู้พกัในหอพกั เพื่อรองรบักฎหมายดงักล่าว 
ส าหรบัใหค้วามคุม้ครองนกัศกึษา
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มาตรา ๕๗ ผูป้ระกอบกจิการหอพกั ต้องจดัใหม้กีารประกนัภยัเพื่อคุม้ครอง
ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

พระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพกั
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัให้มีการประกนัภยั

เพ่ือคุ้มครองชีวิต รา่งกาย และทรพัยสิ์นของผูพ้กั
ตามพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๑) การเสยีเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิของผูพ้กั อนัเป็นผลมาจากหอพกัเกดิไฟไหมร้ะเบดิ
หรอืผูพ้กัถูกฆาตกรรม ถูกท ารา้ยรา่งกาย โดยอุบตัเิหตุซึง่เกดิขึน้ขณะพกัในหอพกั โดยมจี านวน
เงนิความคุม้ครองไมน้่อยกวา่หนึ่งแสนบาทต่อผูพ้กัแต่ละราย

(๒) ค่ารกัษาพยาบาลของผูพ้กัอนัเป็นผลมาจากหอพกัเกดิไฟไหม ้ระเบดิ ถูกฆาตกรรม ถูกท ารา้ย
รา่งกาย โดยอุบตัเิหตุซึง่เกดิขึน้ขณะพกัในหอพกั โดยมจี านวนเงนิความคุม้ครองไมน้่อยกว่าหนึ่ง
หมืน่บาทต่อผูพ้กัแต่ละราย 

(๓) ทรพัย์สนิส่วนตวัของผูพ้กั อนัเป็นผลมาจากหอพกัเกดิไฟไหม ้ระเบดิ ซึ่งเกดิขึ้นทีห่อพกัโดยมี
จ านวนเงนิความคุม้ครองไมน้่อยกวา่หนึ่งหมืน่บาทต่อผูพ้กัแต่ละราย
ทัง้น้ี เมื่อรวมจ านวนเงินความคุ้มครองตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้ว จะต้องไม่น้อยกว่า       

ห้าล้านบาทต่อเหตกุารณ์แต่ละครัง้

ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการหอพกั จะต้องจดัให้มีการประกนัภยัให้กบัผู้พกัในหอพกัเพ่ือคุ้มครองชีวิต 
ร่างกาย และทรพัยสิ์นของผู้พกั โดยมีความคุ้มครอง และมีจ านวนเงินความคุ้มครอง
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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูพ้กัในหอพกั
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั

เบีย้ประกนัภยั

ใบค าขอเอาประกนัภยั
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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูพ้กัในหอพกั
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั

เบีย้ประกนัภยั

ใบค าขอเอาประกนัภยั
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รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป

หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง
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1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถงึ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ ไป 
ขอ้ยกเว้น ขอ้ตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย และใบสลกั
หลังกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดยีวกนั

1.2 บริษทั หมายถงึ บรษิทัผูร้บัประกนัภยันี้
1.3 ผู้เอาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการหอพกัและไดจ้ดัให้
มกีารประกนัภยัเพือ่ประโยชน์ของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง

1.4 ผู้ได้รบัความคุ้มครอง หมายถงึ ผูพ้กัอยูใ่นสถานทีเ่อาประกนัภยัตามทะเบยีนผูพ้กั ณ สถานที่
เอาประกนัภยัและใหห้มายความรวมถงึผูพ้กัทีข่ณะเริม่เขา้พกั
มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและยังคงพักอยู่
ในสถานทีเ่อาประกนัภยั 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ
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หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ

1.5 หอพกั หมายถงึ หอพกัสถานศกึษา หรอืหอพกัเอกชน 

1.6 หอพกัสถานศึกษา หมายถงึ หอพกัทีผู่ป้ระกอบกจิการหอพกัเป็นสถานศกึษา

1.7 หอพกัเอกชน หมายถงึ หอพักที่ ผู้ ป ร ะ กอบกิจ ก า รหอพัก เ ป็ นบุ คค ลทั ว่ ไ ป
ซึง่ไมใ่ชส่ถานศกึษา

1.8 สถานศึกษา หมายถงึ โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา     
ในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทัง้นี้
ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ
ทีจ่ดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา

1.9 สถานท่ีเอาประกนัภยั หมายถงึ สถานที่เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกนัภยัซึง่เป็นสถานทีต่ัง้ของการประกอบกจิการหอพกั
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หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ

1.10 การก่อการร้าย หมายถงึ การกระท าซึ่งใชก้ าลงัหรอืความรุนแรง และ /หรอืมกีารข่มขู่
โดยบุคคลหรอืกลุม่บุคคลใดไมว่า่จะเป็นการกระท าเพยีงล าพงั 
การกระท าการแทน หรอืทีเ่กีย่วเนื่องกบัองคก์รใด หรอืรฐับาล
ใด ซึ่งกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือ
จุดประสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนั รวมทัง้เพือ่ตอ้งการส่งผลใหร้ฐับาล
และ/หรอืสาธารณชน หรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของสาธารณชน
ตกอยูใ่นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั
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2.1 สญัญาประกนัภยั

สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาปร ะกันภัยใน
ใบค าขอเอาประกนัภยั และขอ้แถลงเพิม่เติม(ถ้าม)ี ที่ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมอืชื่อให้ไวเ้ป็น
หลกัฐานในการตกลงรบัประกนัภยัตามสญัญา บรษิทัจงึไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไวใ้ห้

ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัรูอ้ยู่แลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลงตามวรรคหนึ่ง 
หรอืรูอ้ยู่แลว้ในขอ้ความจรงิใดแต่ปกปิดขอ้ความจรงินัน้ไวโ้ดยไมแ่จง้ใหบ้ริษทัทราบหากบรษิทั
ทราบขอ้ความจรงินัน้ๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้หรือบอกปัดไม่ยอม
ท าสญัญา สญัญาประกนัภยันี้จะตกเป็นโมฆยีะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย ์บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาได้

บรษิทัจะไมป่ฏเิสธความรบัผดิโดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากทีผู่เ้อาประกนัภยัไดแ้ถลง
ไวใ้นเอกสารตามวรรคหนึ่ง

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป
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หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

2.2 ความสมบรูณ์แห่งสญัญาและการเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญาประกนัภยั

กรมธรรม์ประกันภัยนี้  รวมทัง้ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกัน
เป็นสญัญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสญัญาจะต้องได้รบัความยินยอม     
จากบรษิทัและไดบ้นัทกึไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยันี้ หรอืในเอกสารแนบทา้ยแลว้จงึจะสมบรูณ์
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หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

2.3 การชดใช้ค่าทดแทน

ค่าทดแทนส าหรับการ เสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของ
ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายใหก้บัผูไ้ดร้บัความคุ้มครอง หรอืตวัแทน       
ของบุคคลดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่ว ันที่บริษัทได้ร ับหลักฐานแสดงความสูญเสีย        
หรอืความเสยีหายทีค่รบถว้นและถกูตอ้งแลว้

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธร รม์
ประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุ้มครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลา     
ทีก่ าหนดไวอ้าจขยายออกไปอกีไดต้ามสมควร แต่ทัง้นี้จะไมเ่กนิ 90 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บั
เอกสารครบถว้นแลว้

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น 
ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจะรบัผดิชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กีในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจ านวน
เงนิทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี้นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดช าระ
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หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

2.4 การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ

ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ 
ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งประสงค ์
และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั ้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง ยินยอมและ
ให้ท าการวนิิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากบั     
และสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ

2.5 การส้ินสดุของสญัญาประกนัภยัโดยอตัโนมติั

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  เ ป็นอันระงับสิ้นไป ทันที
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่เอาประกันภัยจากหอพักเป็นกิจการประเภทอื่ น 
ทัง้นี้ บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัโดยหกัเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัออกมาแลว้ออกตามสว่น



18

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

2.6 การเฉล่ียค่าทดแทน

ในกรณีที่ จ านวนผู้ ไ ด้ ร ับความคุ้มค รองที่ แท้จ ริง  มีจ านวนมากกว่ า จ านวน                     
ผู้ได้รบั ความคุ้มครองสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย ความรบัผิดของบรษิัท      
ต่อผู้ได้รบัความคุ้มครองหนึ่งคนจะลดลงตามส่วนของจ านวนผู้ได้รบัความคุ้มครองสูงสุด        
ทีร่ะบุไว ้ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยักบัจ านวนผูไ้ดร้บัความคุม้ครองทีแ่ทจ้รงิ
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หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

2.7 ความรบัผิดของบริษทัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะไม่เกิน

จ านวนเงนิทีเ่อาประกนัภยัไวต้ามขอ้ตกลงคุม้ครองแต่ละขอ้ในขณะทีเ่กดิความเสยีหาย 
และจ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั

จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัจะลดลงตามจ านวน
คา่ทดแทนทีบ่รษิทัไดจ้า่ยไป ทัง้นี้ เพือ่ใหจ้ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิสงูสุดทีเ่หลอือยู่กลบัเตม็
จ านวนดงัเดมิ ผูเ้อาประกนัภยัตกลงทีจ่ะช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิ
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หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป

2.8 การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั

2.8.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสอืไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยัตามทีอ่ยู่ครัง้
สุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัย 
โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรบัระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บัง คับมาแล้ว        
ออกตามสว่น

2.8.2 ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ได ้โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบ   
เป็นหนังสอื และมสีทิธไิด้รบัเบี้ยประกนัภยัคนื หลงัจากหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลา      
ทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออก โดยคดิตามอตัราเบี้ยประกนัภยัระยะสัน้ 
หรือหากยังไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระโดยคิดตามระยะเวลา         
และอตัราเบีย้ประกนัภยัในท านองเดยีวกนั ดงัตารางต่อไปนี้
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ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้

หมวดที ่2 เงือ่นไขทัว่ไป



22

หมวดที ่3 ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป

หมวดท่ี 3 ข้อยกเว้นทัว่ไป
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไมคุ่ม้ครอง

3.1 สงคราม การรกุราน การกระท าทีมุ่ง่รา้ยของศตัรตู่างชาต ิหรอืการกระท าที่มุง่รา้ยคลา้ย
สงคราม ไม่ว่าจะไดม้กีารประกาศสงครามหรอืไม่กต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง การแขง็ข้อ 
การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิว ัติ การ รัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรอืเหตุการณ์ใดๆ  ซึ่งจะเป็นเหตุให้มกีารประกาศหรือคงไว้
ซึง่กฎอยัการศกึ

3.2 การก่อการรา้ย
3.3 การแผ่ร ังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจาก                            

กากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธิใีดๆ             
แหง่การแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด าเนินตดิต่อไปดว้ยตวัเอง

3.4 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตราย
อื่นใดทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด้

3.4 การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรายอื่น
ใด ทีอ่าจเกดิการระเบดิในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด้
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หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

หมวดท่ี 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปและ 
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย                       
ที่ผู้ เอาประกันภัยต้องช าระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองทัง้ข้อตกลงคุ้ม ครอง                          
หมวด 1 และหมวด 2 ดงัต่อไปนี้
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หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสยีชวีติ ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ค่ารกัษาพยาบาล
ของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกนัภยัเกดิไฟไหมห้รอืระเบดิ หรอื  
ผู้ได้ร ับความคุ้มครองถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที ่        
เอาประกนัภยั

ข้อตกลงคุ้มครอง 
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ค าจ ากดัความเฉพาะหมวด
หมวด 1 

หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

1.อบุติัเหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกรา่งกาย
และท าให้เกดิผลที่ผู้ได้รบัความคุ้มครอง  มไิด้เจตนา หรอื
มุง่หวงั

2. การบาดเจบ็ หมายถงึ การบาดเจบ็ทางรา่งกาย อนัเป็นผลโดยตรง จากอุบตัเิหตุ
ซึง่เกดิขึน้โดยเอกเทศ และโดยอสิระจากเหตุอื่น

3.ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถงึ ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ 
ในอาชพีประจ า และอาชพีอื่นๆ ได ้  โดยสิน้เชงิตลอดไป
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หมวด 1 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

ความคุ้มครอง

บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยว่าบริษัทจะคุ้มครองความสูญเสียอันเกิ ดจาก                         
การบาดเจบ็ทางรา่งกายของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกันภยัเกดิ
ไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้ได้ร ับความคุ้มครองถูกฆาตกรรม ถูกท าร้าย ร่างกายโดยอุบัติเหตุ         
ซึง่เกดิขึน้ขณะพกัในสถานทีเ่อาประกนัภยั และเป็นผลท าให้
1. ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิภายใน 180 วนั และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิงนัน้ได้เป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุ หรอื       
มขีอ้บ่งชีท้างการแพทยช์ดัเจนวา่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชงินบัแต่ว ันทีเ่กดิอุบตัเิหตุ
หรอืการบาดเจบ็ที่ได้รบัท าให้ต้องรกัษาตวัติดต่อกนั ในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรอื
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสยีชวีติเพราะการบาดเจบ็นัน้เมือ่ใดกด็ ีบรษิทัจะจ่ายค่าทดแทน
ตามทีก่ าหนดในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
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หมวด 1 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

2. ผูไ้ด้รบัความคุม้ครองต้องรบัการรกัษาพยาบาลโดยแพทย์ หรอืต้องได้รบัการพยาบาล
โดยพยาบาล บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรบัค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไปจรงิ    
ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สปัดาห์ นับแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุที่ได้รบัความคุ้มครอง ส าหรบั      
ค่าห้องส าหรบัผู้ป่วยใน ค่าห้องสงัเกตอาการ ค่ารกัษาพยาบาล และค่าการพยาบาล      
ให้ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั

แต่หากผู้ได้รบัความคุ้มครองได้รบัการชดใช้จากสวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอื่นใด 
หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ บรษิทัจะรบัผดิชอบเพยีงจ านวนเงนิค่ารกัษาพยาบาล และ  
คา่การพยาบาลสว่นทีข่าดเทา่นัน้



28

หมวด 1 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

เงื่อนไขเฉพาะหมวด

การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทน
ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง ผูร้บัประโยชน์ หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าว                

แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่งเอกสารหรอืหลกัฐานตามที่ระบุไว้ขา้งล่างนี้ ให้แก่บรษิทัภายใน               
30 วัน นับแต่ว ันที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต หรือวันที่ออกจากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลเวชกรรมหรอืวนัทีร่บัการรกัษาจากคลนิิก แล้วแต่กรณี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั 
ผู้ได้ร ับความคุ้มครอง ผู้ร ับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่ก รณ ี
มเีหตุอนัสมควรไม่อาจกระท าการดงักล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรอืภายในก าหนดเวลาที่
บรษิทัขยายใหโ้ดยท าเป็นหนงัสอื ทัง้นี้ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง
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หมวด 1 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

1.กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1.1แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั
1.2 ใบรายงานแพทยท์ีย่นืยนัการทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1.3 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ (ถา้ม)ี
1.4 ทะเบยีนผูพ้กั ณ สถานทีเ่อาประกนัภยั (ถา้ม)ี

2. กรณเีรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเนื่องจากเสยีชวีติ
2.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั
2.2 ใบมรณบตัร
2.3 ส าเนารายงานชนัสตูรพลกิศพ
2.4 ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ (ถา้ม)ี
2.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” 

ของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง (ถา้ม)ี
2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์
2.7 ทะเบยีนผูพ้กั ณ สถานทีเ่อาประกนัภยั (ถา้ม)ี
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หมวด 1 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

3. กรณเีรยีกรอ้งผลประโยชน์การรกัษาพยาบาล
3.1 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั
3.2 ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรกัษา
3.3 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีแ่สดงรายการคา่ใชจ้า่ย
3.4 ทะเบยีนผูพ้กั ณ สถานทีเ่อาประกนัภยั (ถา้ม)ี
ใบเสรจ็รบัเงนิที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบั และบรษิทัจะคืน

ต้นฉบบัใบเสรจ็ที่รบัรองยอดเงนิที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรยีกร้องส่วนที่ขาดจาก   
ผู้รบัประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รบัการชดใช้จากสวสัดิการของรฐั หรือ
สวสัดกิารอื่นใด หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสรจ็ทีม่กีาร
รบัรองยอดเงนิทีจ่า่ยจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอื่นเพือ่เรยีกรอ้งสว่นทีข่าดจากบรษิทั
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หมวด 1 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด

ขอ้ตกลงคุม้ครองหมวดนี้ไมคุ่ม้ครองการบาดเจบ็ การสญูเสยีหรอืความเสยีหาย อนัเกดิ
จากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ หรอืทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดงัต่อไปนี้

1. การฆา่ตวัตาย การพยายามฆา่ตวัตาย การท ารา้ยรา่งกายตนเอง
2. ขณะผูไ้ด้รบัความคุ้มครองเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสี่วนยัว่ยุให้เกิดการทะเลาะ

ววิาท
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หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง 

หมวด 2 การประกนัภยัคุ้มครองทรพัย์สนิส่วนตวัของผูไ้ด้รบัความคุม้ครอง อนัเป็นผล   
มาจากสถานทีเ่อาประกนัภยัเกดิไฟไหม ้หรอืระเบดิ
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หมวด 2 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

ความคุ้มครอง

บรษิทัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความคุม้ครองหากทรพัย์สนิส่วนตวัของ              
ผูไ้ดร้บัความคุ้มครองซึ่งเก็บไวท้ีส่ถานที่เอาประกนัภยัได้รบัความเสยีหาย อนัเป็นผลมาจาก                   
สถานทีเ่อาประกนัภยัเกดิไฟไหม ้ระเบดิ ซึ่งเกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยจะ
ชดใช้ตามมูลค่าความเสยีหายที่เกดิขึน้จรงิ สูงสุดไม่เกนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัต่อผูไ้ด้รบั
ความคุม้ครองแต่ละราย และจ านวนเงนิเอาประกนัภยัตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
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หมวด 2 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

เงื่อนไขเฉพาะหมวด
1. การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

เมือ่เกดิความเสยีหายขึน้ ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง หรอืตวัแทนของบุคคล
ดงักล่าว ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ และตอ้งสง่มอบเอกสารหรอืหลกัฐานตามทีร่ะบุไว้
ขา้งล่างนี้ ให้แก่บรษิทัภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัเกดิความเสยีหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั 
ผู้ได้รบัความคุ้มครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการ
ดงักล่าวไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด หรอืภายในก าหนดเวลาทีบ่รษิทัขยายใหโ้ดยท าเป็นหนังสอื 
ทัง้นี้ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของ ผูเ้อาประกนัภยัเอง

เอกสารประกอบการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
1) แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบรษิทั
2) ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ (ถา้ม)ี
3) รายการทรพัย์สนิของผูไ้ด้รบัความคุ้มครองที่ได้รบัความเสยีหาย และมูลค่าความ

เสยีหายเทา่ทีจ่ะระบุได้
4) ทะเบยีนผูพ้กั  ณ สถานทีเ่อาประกนัภยั (ถา้ม)ี



หมวด 2 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

2. หน้าท่ีในการรกัษาสิทธิของบริษทัเพ่ือการรบัช่วงสิทธิ

โดยค่าใช้จ่ายของบรษิทั ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องกระท าทุกอย่างเท่าที่จ า เป็น หรอืเท่าที่
บรษิทัรอ้งขอใหท้ าตามสมควรไมว่า่ก่อนหรอืหลงัการรบัคา่สนิไหมทดแทนจากบรษิทั เพือ่รกัษา
สทิธขิองบรษิทัในการรบัช่วงสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบุคคลภายนอก



หมวด 2 
หมวดที ่4 ขอ้ตกลงคุม้ครอง

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด
ขอ้ตกลงคุม้ครองหมวดนี้ไม่คุม้ครอง ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้ะบุไวโ้ดยชดัเจน

เป็นอยา่งอื่นในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี
1.1 เงนิแทง่ หรอืเงนิรปูพรรณ หรอืทองค าแทง่ หรอืทองรปูพรรณหรอือญัมณี
1.2 โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ 
1.3 ตน้ฉบบัหรอืส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขยีน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ
หรอื แบบพมิพห์รอืแมพ่มิพ์
1.4 หลกัประกนัหนี้สนิ หลกัทรพัย ์เอกสารส าคญัต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงนิตรา 
ธนบตัร เชค็ บตัรเครดติ บตัรเตมิเงนิโทรศพัท ์หรอืเอกสารทางธุรกจิ
1.5 วตัถุระเบดิ
1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไมว่า่จะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ
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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูพ้กัในหอพกั
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั

เบีย้ประกนัภยั

ใบค าขอเอาประกนัภยั
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ข้อตกลงคุ้มครอง
จ านวนเงินจ ากดั

ความรบัผิด (บาทต่อคน)
เบีย้ประกนัภยั
(บาทต่อคน)

หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสยีชวีติ ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ ค่า
รกัษาพยาบาลของผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานทีเ่อา
ประกนัภยัเกดิไฟไหมห้รอืระเบดิ หรอืผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง
ถูกฆาตกรรม ถูกท ารา้ยรา่งกาย โดยอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานที่
เอาประกนัภยั โดยจะจา่ยคา่ทดแทน ดงัน้ี

1.กรณีเสยีชวีติ ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 100,000 4.00

2.กรณีคา่รกัษาพยาบาล 10,000 11.00

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรพัยส์นิสว่นตวัของผูไ้ดร้บั
ความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกนัภยัเกดิไฟไหม ้
หรอืระเบดิ 

10,000 9.00

เบีย้ประกนัภยัรวม (ต่อคน) 24.00

หมายเหต ุ: 
1.เบีย้ประกนัภยัน้ียงัไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมลูค่าเพ่ิม
2.เบีย้ประกนัภยัค านวณจากอตัราเบีย้ประกนัภยัคณูด้วยจ านวนผูไ้ด้รบัความคุ้มครองสงูสดุ

เบีย้ประกนัภยั (รายปี)
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูพ้กัในหอพกั ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 



Q: ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง คอืใคร?

A: ผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง คอื

1. ผูพ้กั ตามทะเบยีนผูพ้กั (ตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูพ้กั)

2. ผูพ้กัทีข่ณะเริม่เขา้พกั มคีุณสมบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั และยงัคงพกัอยูใ่นสถานที่
เอาประกนัภยั เชน่ จบการศกึษาแลว้ แต่ยงัไมย่า้ยออก

39

ค าถามท่ีถกูถามบอ่ย (FAQ’S)
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ค าถามท่ีถกูถามบอ่ย (FAQ’S)

Q: เงือ่นไขการเฉลีย่คา่ทดแทน ปฏบิตัอิยา่งไร

A: ในกรณีที่ผู้ได้รบัความคุ้มครองที่แท้จรงิ มจี านวนมากกว่าจ านวนที่ซื้อความคุ้มครองไว ้                
ความรบัผดิของบรษิทัต่อผูไ้ดร้บัความคุม้ครองหนี่งคนจะลดลงตามสว่น เชน่

เมื่อเกิดเหตุ มีจ านวนผู้พัก 200 คน แต่มาซื้อประกันภัยเพียง 100 คน เท่ากับว่า                     
ความคุม้ครองจะลดลงครึง่หนึ่ง 

ในทางปฏิบตัิ ปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะเจ้าของหอพกัควรซื้อประกันภัยครบตาม
จ านวนผูพ้กัทีข่ ึน้ทะเบยีนไว้
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ค าถามท่ีถกูถามบอ่ย (FAQ’S)

Q: ท าไมไมคุ่ม้ครองอุบตัเิหตุทัง้หมด เหมอืน อบ. ทัว่ไป

A: เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระกบัผูป้ระกอบการมากเกนิไป และตอบโจทก์ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน                       
จงึใหคุ้ม้ครองเฉพาะ

• การเสยีชวีติ 

• ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

• คา่รกัษาพยาบาล 

เฉพาะกรณีที่ หอพัก เกิด ไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พ ักถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่ างกาย                       
โดยอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานทีเ่อาประกนัภยั เทา่นัน้
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ค าถามท่ีถกูถามบอ่ย (FAQ’S)

Q: ความคุม้ครองทรพัยส์นิสว่นตวัของผูพ้กั ใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิอะไรบา้ง จากภยัอะไร

A: เนื่ องจากกฎหมายให้เจ้าของหอพักท าประกันภัย ในวงเงิน 10,000 บาทต่อคน                          
ดงันัน้ บรษิทัประกนัภยั จงึไมไ่ดจ้ ากดัวา่ ทรพัยส์นิสว่นตวัคอือะไรบา้ง ขอใหไ้มอ่ยู่ในขอ้ยกเวน้ 
ถอืวา่ไดร้บัความคุม้ครองหมด 

ทรพัยส์นิทีย่กเวน้ ไดแ้ก่ เงนิแท่ง ทองค า อญัมณี โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ ภาพเขยีน เอกสาร 
เงนิตรา   บตัรเตมิเงนิโทรศพัท ์วตัถุระเบดิ ยานพานะ

ภยัทีคุ่ม้ครอง คอื กรณหีอพกัเกดิ ไฟไหม ้หรอื ระเบดิ เทา่นัน้
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ค าถามท่ีถกูถามบอ่ย (FAQ’S)

Q: เบีย้ประกนัภยั คดิอยา่งไร ขึน้อยูก่บัอะไรบา้ง

A: ถา้ความคุม้ครองเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ใหค้ดิเบีย้ประกนัภยัที ่24 บาท/ต่อปี/ต่อผู้
พกั หรอืเพยีงเดอืนละ 2 บาทต่อผูพ้กัเทา่นัน้

หากหอพักมีผู้พ ัก 200 คน เบี้ยประกันภัย (ก่อนอากรแสตมป์และภาษี ) เท่ากับ
4,800 บาท ต่อปี

ไม่ต้องมกีารแจ้งเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้พกัเข้าออกในแต่ละเดอืน เจ้าของหอพักสามารถ
ประเมนิจ านวนผูพ้กัจากจ านวนหอ้งพกัทีม่ ีหรอืจ านวนผูพ้กัทีเ่ชา่อยู ่ณ ปัจจบุนั

หากเจา้ของหอพกัต้องการทุนประกนัภยัที่สูงขึน้ สามารถใช้อตัรา คูณกบัจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัทีต่อ้งการ
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ค าถามท่ีถกูถามบอ่ย (FAQ’S)

Q: ผูเ้อาประกนัภยัที่ซื้อประกนัภยัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public 
Liability) ส าหรบัหอพกัแลว้ จ าเป็นตอ้งซือ้ฉบบัน้ีอกีหรอืไม่

A: เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองต่างกนั เพราะกรมธรรม์นี้ไม่ต้องพสิูจน์ถูกผิดของผู้เอา
ประกนัภยั ดงันัน้ ผูเ้อาประกนัภยัควรซื้อกรมธรรมฉ์บบันี้ก่อน เพื่อใหต้รงตามเจตนารมยข์อง
กฎหมาย 

และถา้ตอ้งการเพิม่เตมิ ใหซ้ือ้ Public Liability เป็นกรมธรรมเ์สรมิ
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กรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองผูพ้กัในหอพกั
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั

รายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั

เบีย้ประกนัภยั

ใบค าขอเอาประกนัภยั
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ใบค าขอเอาประกนัภยั

../6.คปภ.อุนมัติ_กธ.คุ้มครองผู้พักในหอพัก/3.ใบคำขอกธ.คุ้มครองผู้พักในหอพัก.doc
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ข้อมลูประกอบอ่ืนๆ 

• ข้อมูลจ านวนหอพักส าหรับสถานศึกษา ปัจจุบัน มีจ านวนประมาณ 13,400 แห่ง             
และหากมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายคาดวา่จะมจี านวนเพิม่ขึน้

• ใบอนุญาตหอพกั ออกใหค้ราวละ 5 ปี ดงันัน้ ภาครฐัมไิดม้กีารระบุใหก้รมธรรม์ประกนัภยันี้
เป็นสว่นหนึ่งในการต่ออายุใบอนุญาต

แบบ ขอ้ความ และอตัราเบีย้ประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูพ้กั
ในหอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สามารถดาวน์โหลดได้ที ่
www.tgia.org/คณะกรรมการประกันภยัเบ็ดเตล็ด/กรมธรรม์ประกนัภยั/
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูพ้กัในหอพกั ตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั
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