การประกันภัยคุ้มครองผูพ้ กั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

โดย
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
1

ที่มาโครงการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
เพือ่ รองรับพระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ.2558 ประสานมายังสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ง เสริม การประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย (คปภ.) และสมาคมประกัน วิน าศภัย ไทย
ขอให้จดั ทากรมธรรม์ป ระกันภัยคุ้มครองผู้พกั ในหอพัก เพื่อรองรับกฎหมายดังกล่า ว
สาหรับให้ความคุม้ ครองนักศึกษา

2

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
มาตรา ๕๗ ผูป้ ระกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มกี ารประกันภัยเพื่อคุม้ ครอง
ชี ว ิ ต ร่ า งกายและทรัพ ย์ ส ิ น ของผู้ พ ัก ตาม หลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัย
เพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผูพ้ กั
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
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ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการหอพัก จะต้องจัดให้มีการประกันภัยให้กบั ผู้พกั ในหอพักเพื่อคุ้มครองชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พกั โดยมีความคุ้มครอง และมีจานวนเงินความคุ้มครอง
(๑) การเสียเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงของผูพ้ กั อันเป็ นผลมาจากหอพักเกิด ไฟไหม้ระเบิด
หรือผูพ้ กั ถูกฆาตกรรม ถูกทาร้ายร่างกาย โดยอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดขึน้ ขณะพักในหอพัก โดยมีจานวน
เงินความคุม้ ครองไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อผูพ้ กั แต่ละราย
(๒) ค่ารักษาพยาบาลของผูพ้ กั อันเป็ นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด ถูก ฆาตกรรม ถูกทาร้าย
ร่างกาย โดยอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดขึน้ ขณะพักในหอพัก โดยมีจานวนเงินความคุม้ ครองไม่น้อยกว่าหนึ่ง
หมืน่ บาทต่อผูพ้ กั แต่ละราย
(๓) ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูพ้ กั อันเป็ นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นทีห่ อพักโดยมี
จานวนเงินความคุม้ ครองไม่น้อยกว่าหนึ่งหมืน่ บาทต่อผูพ้ กั แต่ละราย
ทัง้ นี้ เมื่อรวมจานวนเงินความคุ้ม ครองตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้ว จะต้ องไม่น้อยกว่ า
ห้าล้านบาทต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้

5

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูพ้ กั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

ใบคาขอเอาประกันภัย
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ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูพ้ กั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

ใบคาขอเอาประกันภัย
9

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 1 คาจากัดความ

หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่
หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง
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หมวดที่ 1 คาจากัดความ
1.1 กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.2 บริษทั
1.3 ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง
หมายถึง

1.4 ผู้ได้รบั ความคุ้มครอง

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เงื่อ นไขและข้อ ก าหนดทัว่ ไป
ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย และใบสลัก
หลัง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ซึ่ง ถือ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง แห่ ง สัญ ญา
ประกันภัยเดียวกัน
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยนี้
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใดๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหอพักและได้จดั ให้
มีการประกันภัยเพือ่ ประโยชน์ของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ผูพ้ กั อยูใ่ นสถานทีเ่ อาประกันภัยตามทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานที่
เอาประกันภัยและให้หมายความรวมถึงผูพ้ กั ทีข่ ณะเริม่ เข้าพัก
มีคุ ณ สมบัติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหอพัก และยัง คงพัก อ ยู่
ในสถานทีเ่ อาประกันภัย
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หมวดที่ 1 คาจากัดความ
1.5 หอพัก
1.6 หอพักสถานศึกษา

หมายถึง
หมายถึง

หอพักสถานศึกษา หรือหอพักเอกชน
หอพักทีผ่ ปู้ ระกอบกิจการหอพักเป็ นสถานศึกษา

1.7 หอพักเอกชน

หมายถึง

ห อ พั ก ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ห อ พั ก เ ป็ น บุ ค ค ล ทั ว่ ไ ป
ซึง่ ไม่ใช่สถานศึกษา

1.8 สถานศึกษา

หมายถึง

1.9 สถานที่เอาประกันภัย

หมายถึง

โรงเรีย น วิท ยาลัย สถาบัน มหาวิท ยาลัย ที่จ ัด การศึ ก ษา
ในระบบตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึก ษาแห่ ง ชาติ ทัง้ นี้
ไม่ ห มายความรวมถึง สถาบัน หรือ มหาวิท ยาลัย ของรัฐ
ทีจ่ ดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สถานที่เ อาประกัน ภัย ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นหน้ า ตารางกรมธรรม์
ประกันภัยซึง่ เป็ นสถานทีต่ งั ้ ของการประกอบกิจการหอพัก
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หมวดที่ 1 คาจากัดความ
1.10 การก่อการร้าย

หมายถึง

การกระทาซึ่งใช้กาลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง
การกระทาการแทน หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาล
ใด ซึ่ง กระท าเพื่อ ผลทางการเมือ ง ศาสนา ลัท ธินิ ย มหรือ
จุดประสงค์ทค่ี ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ เพือ่ ต้องการส่งผลให้รฐั บาล
และ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชน
ตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญ ญาประกัน ภัย นี้ เ กิด ขึ้น จากการที่บ ริษัท เชื่อ ถือ ข้อ แถลงของผู้เ อาปร ะกัน ภัย ใน
ใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิม่ เติม (ถ้ามี) ที่ผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ น
หลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษทั จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณีทผ่ี เู้ อาประกันภัยรูอ้ ยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง
หรือรูอ้ ยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิ ดข้อความจริงนัน้ ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบหากบริษทั
ทราบข้อความจริงนัน้ ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทั เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึน้ หรื อบอกปั ดไม่ยอม
ทาสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผ่ เู้ อาประกัน ภัยได้แถลง
ไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
14

หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
2.2 ความสมบูรณ์ แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ รวมทัง้ ข้อ ตกลงคุ้ม ครองและเอกสารแนบท้า ย ประกอบกัน
เป็ น สัญ ญาประกัน ภัย การเปลี่ย นแปลงข้อ ความใดๆ ในสัญ ญาจะต้อ งได้ร บั ความยิน ยอม
จากบริษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
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หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
2.3 การชดใช้ค่าทดแทน
ค่ า ทดแทนส าหรับ การเสี ย ชี ว ิ ต บริ ษ ั ท จะจ่ า ยให้ แ ก่ ท ายาทโดยธรรมของ
ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้กบั ผูไ้ ด้รบั ความคุ้มครอง หรือตัวแทน
ของบุ ค คลดัง กล่ า ว ภายใน 15 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่บ ริษัท ได้ร ับ หลัก ฐานแสดงความสู ญ เสีย
หรือความเสียหายทีค่ รบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี ม ีเ หตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ า การเรีย กร้อ งเพื่อ ให้บ ริษัท ชดใช้ ต ามกรมธร รม์
ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลา
ทีก่ าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามสมควร แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั
เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัท ไม่อ าจจ่า ยค่ า ทดแทนให้แ ล้ว เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้า งต้น
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบีย้ ให้อกี ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวน
เงินทีต่ อ้ งจ่าย ทัง้ นี้นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดชาระ
16

หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
2.4 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์
และเห็ น ควรยุ ติ ข้ อ พิพ าทนั ้น โดยวิธ ี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการ บริษั ท ตกลง ยิ น ยอมและ
ให้ทาการวินิจฉัย ชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุ ล าการ ตามระเบีย บสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2.5 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ

ความคุ้ ม ครองตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ฉบั บ นี้ เป็ นอั น ระงับ สิ้ น ไป ทั น ที
เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงการใช้ส ถานที่เ อาประกัน ภัย จากหอพัก เป็ นกิจ การประเภทอื่ น
ทัง้ นี้ บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยโดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ได้ใช้บงั คับออกมาแล้วออกตามส่วน
17

หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
2.6 การเฉลี่ยค่าทดแทน
ในก รณี ท่ี จ านว นผู้ ไ ด้ ร ั บ ค วา มคุ้ ม ค รอง ที่ แ ท้ จ ริ ง มี จ านวนมา กกว่ า จ าน วน
ผู้ได้รบั ความคุ้ม ครองสูง สุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกันภัย ความรับผิ ดของบริษัท
ต่ อ ผู้ไ ด้ร บั ความคุ้ม ครองหนึ่ ง คนจะลดลงตามส่ว นของจ านวนผู้ไ ด้ร บั ความคุ้ม ครองสูง สุ ด
ทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยกับจานวนผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองทีแ่ ท้จริง
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หมวดที่ 2 เงือ่ นไขทัวไป
่
2.7 ความรับผิดของบริษทั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะไม่เกิน

จานวนเงินทีเ่ อาประกันภัยไว้ตามข้อตกลงคุม้ ครองแต่ละข้อในขณะทีเ่ กิดความเสียหาย
และจานวนเงินจากัดความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
จานวนเงินจากัดความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยจะลดลงตามจานวน
ค่าทดแทนทีบ่ ริษทั ได้จา่ ยไป ทัง้ นี้ เพือ่ ให้จานวนเงินจากัดความรับผิดสูงสุดทีเ่ หลืออยู่กลับเต็ม
จานวนดังเดิม ผูเ้ อาประกันภัยตกลงทีจ่ ะชาระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติม
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2.8 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2.8.1 บริษัท อาจบอกเลิก กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ไ ด้ด้ว ยการบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า
เป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัยตามทีอ่ ยู่ครัง้
สุ ด ท้า ยที่แ จ้ง ให้บ ริษัท ทราบ ในกรณี น้ี บ ริษัท จะคืน เบี้ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ผู้ เ อาประกัน ภัย
โดยหัก เบี้ย ประกัน ภัย ส าหรับ ระยะเวลาที่ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ ไ ด้ใ ช้บ ัง คับ มาแล้ว
ออกตามส่วน
2.8.2 ผูเ้ อาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษทั ทราบ
เป็ นหนังสือ และมีสทิ ธิได้รบั เบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลา
ทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออก โดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสัน้
หรือ หากยัง ไม่ไ ด้ช าระเบี้ย ประกัน ภัย ผู้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งช าระโดยคิด ตามระยะเวลา
และอัตราเบีย้ ประกันภัยในทานองเดียวกัน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

1

15

2

25

3

35

4

45

5

55

6

65

7

75

8

80

9

85

10

90

11

95

12

100
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คมุ้ ครอง
3.1 สงคราม การรุกราน การกระทาทีม่ งุ่ ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุง่ ร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มกี ารประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้ อ
การกบฏ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การก่ อ ความวุ่ น วาย การปฏิว ัติ การ รัฐ ประหาร
การประกาศกฎอัย การศึก หรือ เหตุ การณ์ ใ ดๆ ซึ่ง จะเป็ น เหตุ ใ ห้มกี ารประกาศหรือ คงไว้
ซึง่ กฎอัยการศึก
3.2 การก่อการร้าย
3.3 การแผ่ ร ัง สี หรือ การแพร่ ก ัม มัน ตภาพรัง สีจ ากเชื้อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ จาก
กากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ
แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซง่ึ ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
3.4 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุ อนั ตราย
อื่นใดทีอ่ าจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
3.4 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอื่น
22
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง
หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้ ข้อ บัง คับ ข้อ ตกลงคุ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขทัว่ ไปและ
เอกสารแนบท้ า ยแห่ ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และเพื่อ เป็ นการตอบแทนเบี้ย ประกัน ภัย
ที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ต้ อ งช าระ บริ ษั ท ตกลงจะให้ ค วามคุ้ ม ครองทั ง้ ข้ อ ตกลงคุ้ ม ครอง
หมวด 1 และหมวด 2 ดังต่อไปนี้
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ข้อตกลงคุ้มครอง
หมวด 1 การประกันภัยคุม้ ครองการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ค่ารักษาพยาบาล
ของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานทีเ่ อาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือระเบิด หรือ
ผู้ไ ด้ร ับ ความคุ้ม ครองถู ก ฆาตกรรม ถู ก ท าร้า ยร่า งกายโดยอุ บ ัติเ หตุ ท่ีเ กิด ขึ้น ในสถานที่
เอาประกันภัย
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คาจากัดความเฉพาะหมวด
1.อุบตั ิ เหตุ

หมายถึง

2. การบาดเจ็บ

หมายถึง

3.ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง

หมวด 1

เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่างกาย
และทาให้เกิดผลที่ผู้ได้รบั ความคุ้มครอง มิได้ เจตนา หรือ
มุง่ หวัง
การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรง จากอุบตั เิ หตุ
ซึง่ เกิดขึน้ โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่นื
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้ าที่การงานใดๆ
ในอาชีพประจา และอาชีพอื่นๆ ได้ โดยสิน้ เชิงตลอดไป
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หมวด 1

ความคุ้มครอง
บริษั ท ให้ ส ัญ ญาต่ อ ผู้ เ อาประกัน ภัย ว่ า บริษั ท จะคุ้ ม ครองความสู ญ เสีย อัน เกิ ด จาก
การบาดเจ็บทางร่างกายของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานทีเ่ อาประกันภัยเกิด
ไฟไหม้ ระเบิด หรือ ผู้ไ ด้ร ับ ความคุ้ม ครองถู ก ฆาตกรรม ถู ก ท าร้า ย ร่า งกายโดยอุ บ ัติเ หตุ
ซึง่ เกิดขึน้ ขณะพักในสถานทีเ่ อาประกันภัย และเป็ นผลทาให้
1. ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงภายใน 180 วัน และการทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิงนัน้ ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับ แต่วนั ที่เกิดอุ บตั ิเหตุ หรือ
มีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจนว่าตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงนับแต่ว ันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
หรือการบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ต้องรักษาตัว ติดต่อกัน ในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน้ เมือ่ ใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทน
ตามทีก่ าหนดในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
26
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หมวด 1

2. ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รบั การพยาบาล
โดยพยาบาล บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ จ่ายไปจริง
ซึ่ง เกิด ขึ้น ภายใน 52 สัป ดาห์ นับแต่ วนั ที่เ กิดอุ บตั ิเหตุ ท่ไี ด้ร บั ความคุ้ม ครอง สาหรับ
ค่า ห้องสาหรับผู้ป่ วยใน ค่า ห้อ งสัง เกตอาการ ค่า รัก ษาพยาบาล และค่า การพยาบาล
ให้ต ามจ านวนเงิน ที่จ่า ยจริง ทัง้ นี้ ไ ม่เ กิน จ านวนเงิน เอาประกัน ภัย ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
แต่หากผู้ได้รบั ความคุ้มครองได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด
หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าการพยาบาลส่วนทีข่ าดเท่านัน้
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หมวด 1

เงื่อนไขเฉพาะหมวด
การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทน
ผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง ส่ง เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ขา้ งล่ างนี้ ให้แก่ บริษทั ภายใน
30 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ทุ พ พลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือ เสีย ชีว ิต หรือ วัน ที่อ อกจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรมหรือ วันทีร่ บั การรักษาจากคลินิก แล้วแต่กรณี เว้น แต่ผเู้ อาประกันภัย
ผู้ ไ ด้ ร ับ ความคุ้ ม ครอง ผู้ ร ับ ประโยชน์ หรื อ ตั ว แทนของบุ ค คลดัง กล่ า ว แล้ ว แต่ ก รณี
มีเหตุอนั สมควรไม่อาจกระทาการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กาหนดหรือภายในกาหนดเวลาที่
บริษทั ขยายให้โดยทาเป็ นหนังสือ ทัง้ นี้ดว้ ยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
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1.กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
1.1แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
1.2 ใบรายงานแพทย์ทย่ี นื ยันการทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
1.3 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
1.4 ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานทีเ่ อาประกันภัย (ถ้ามี)

2. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวติ
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2.2 ใบมรณบัตร
2.3 สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
2.4 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
2.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
ของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง (ถ้ามี)
2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
2.7 ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานทีเ่ อาประกันภัย (ถ้ามี)

หมวด 1
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หมวด 1

3. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
3.2 ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.3 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จา่ ย
3.4 ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานทีเ่ อาประกันภัย (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงรายการค่า ใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืน
ต้นฉบับใบเสร็จที่รบั รองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
ผู้ร บั ประกัน ภัย รายอื่น แต่ ห ากผู้เ อาประกัน ภัย ได้ร บั การชดใช้จ ากสวัส ดิก ารของรัฐ หรือ
สวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่น มาแล้ว ให้ผูเ้ อาประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จทีม่ กี าร
รับรองยอดเงินทีจ่ า่ ยจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพือ่ เรียกร้องส่วนทีข่ าดจากบริษทั
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง
ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด

หมวด 1

ข้อตกลงคุม้ ครองหมวดนี้ไม่คุม้ ครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิด
จากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในเวลา ดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง
2. ขณะผูไ้ ด้รบั ความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง
หมวด 2 การประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง อันเป็ นผล
มาจากสถานทีเ่ อาประกันภัยเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง

หมวด 2

ความคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองหากทรัพย์สนิ ส่วนตัวของ
ผูไ้ ด้รบั ความคุ้มครองซึ่งเก็บไว้ทส่ี ถานที่เอาประกันภัยได้รบั ความเสียหาย อันเป็ นผลมาจาก
สถานทีเ่ อาประกันภัยเกิดไฟไหม้ ระเบิด ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจะ
ชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้ จริง สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยต่อผูไ้ ด้รบั
ความคุม้ ครองแต่ละราย และจานวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง

หมวด 2

เงื่อนไขเฉพาะหมวด
1. การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เมือ่ เกิดความเสียหายขึน้ ผูเ้ อาประกันภัย ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง หรือ ตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าว ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า และต้องส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานตามทีร่ ะบุไว้
ข้างล่างนี้ ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั เกิดความเสียหาย เว้นแต่ ผูเ้ อาประกันภัย
ผู้ไ ด้ร บั ความคุ้ม ครอง หรือ ตัว แทนของบุ ค คลดัง กล่ า ว มีเ หตุ อ ัน สมควรไม่อ าจกระท าการ
ดังกล่าวได้ภายในเวลาทีก่ าหนด หรือภายในกาหนดเวลาทีบ่ ริษทั ขยายให้โดยทาเป็ นหนังสือ
ทัง้ นี้ ด้วยค่าใช้จา่ ยของ ผูเ้ อาประกันภัยเอง
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีก่ าหนดโดยบริษทั
2) สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (ถ้ามี)
3) รายการทรัพย์สนิ ของผูไ้ ด้รบั ความคุ้มครองที่ได้รบั ความเสียหาย และมู ลค่าความ
เสียหายเท่าทีจ่ ะระบุได้
4) ทะเบียนผูพ้ กั ณ สถานทีเ่ อาประกันภัย (ถ้ามี)
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หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง

หมวด 2

2. หน้ าที่ในการรักษาสิทธิของบริษทั เพื่อการรับช่วงสิทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ น หรือเท่าที่
บริษทั ร้องขอให้ทาตามสมควรไม่วา่ ก่อนหรือหลังการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพือ่ รักษา
สิทธิของบริษทั ในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุม้ ครอง

หมวด 2

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด
ข้อตกลงคุม้ ครองหมวดนี้ไม่คุม้ ครอง ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจน
เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาแท่ง หรือทองรูปพรรณหรืออัญมณี
1.2 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
1.3 ต้นฉบับหรือสาเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูป ออกแบบ ลวดลาย แบบ
หรือ แบบพิมพ์หรือแม่พมิ พ์
1.4 หลักประกันหนี้สนิ หลักทรัพย์ เอกสารสาคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา
ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือเอกสารทางธุรกิจ
1.5 วัตถุระเบิด
1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นยานพาหนะทางบก ทางน้า หรือทางอากาศ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูพ้ กั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

ใบคาขอเอาประกันภัย
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เบีย้ ประกันภัย (รายปี )
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูพ้ กั ในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
ข้อตกลงคุ้มครอง

จานวนเงิ นจากัด
ความรับผิด (บาทต่อคน)

เบีย้ ประกันภัย
(บาทต่อคน)

หมวด 1 การประกันภัยคุม้ ครองการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ค่า
รักษาพยาบาลของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานทีเ่ อา
ประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือระเบิด หรือผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ถูกฆาตกรรม ถูกทาร้ายร่างกาย โดยอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในสถานที่
เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าทดแทน ดังนี้
1.กรณีเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง

100,000

4.00

2.กรณีคา่ รักษาพยาบาล

10,000

11.00

หมวด 2 การประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูไ้ ด้รบั
ความคุม้ ครอง อันเป็ นผลมาจากสถานทีเ่ อาประกันภัยเกิดไฟไหม้
หรือระเบิด

10,000

9.00

เบีย้ ประกันภัยรวม (ต่อคน)

หมายเหตุ :
1.เบีย้ ประกันภัยนี้ ยงั ไม่รวมอากรแสตมป์ และภาษีมลู ค่าเพิ่ ม
2.เบีย้ ประกันภัยคานวณจากอัตราเบีย้ ประกันภัยคูณด้วยจานวนผูไ้ ด้รบั ความคุ้มครองสูงสุด

24.00
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คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ’S)
Q: ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง คือใคร?
A: ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง คือ
1. ผูพ้ กั ตามทะเบียนผูพ้ กั (ต้องเป็ นบุคคลทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูพ้ กั )
2. ผูพ้ กั ทีข่ ณะเริม่ เข้าพัก มีคุณสมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และยังคงพักอยูใ่ นสถานที่
เอาประกันภัย เช่น จบการศึกษาแล้ว แต่ยงั ไม่ยา้ ยออก
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คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ’S)
Q: เงือ่ นไขการเฉลีย่ ค่าทดแทน ปฏิบตั อิ ย่างไร
A: ในกรณีท่ผี ู้ได้รบั ความคุ้มครองที่แท้จริง มีจานวนมากกว่าจานวนที่ซ้ื อความคุ้มครองไว้
ความรับผิดของบริษทั ต่อผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองหนี่งคนจะลดลงตามส่วน เช่น
เมื่อ เกิด เหตุ มีจ านวนผู้พ ัก 200 คน แต่ ม าซื้อ ประกัน ภัย เพีย ง 100 คน เท่ า กับ ว่ า
ความคุม้ ครองจะลดลงครึง่ หนึ่ง
ในทางปฏิบ ตั ิ ปั ญ หานี้ ไ ม่ค วรเกิด ขึ้น เพราะเจ้า ของหอพักควรซื้อ ประกัน ภั ย ครบตาม
จานวนผูพ้ กั ทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้
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คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ’S)
Q: ทาไมไม่คมุ้ ครองอุบตั เิ หตุทงั ้ หมด เหมือน อบ. ทัวไป
่
A: เพื่อไม่ให้เป็ นภาระกับผูป้ ระกอบการมากเกินไป และตอบโจทก์ปัญหาความจาเป็ นเร่งด่วน
จึงให้คมุ้ ครองเฉพาะ
• การเสียชีวติ
• ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
• ค่ารักษาพยาบาล
เฉพาะกรณี ท่ี หอพัก เกิด ไฟไหม้ ระเบิด หรือ ผู้พ ัก ถู ก ฆาตกรรม ถู ก ท าร้า ยร่ างกาย
โดยอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในสถานทีเ่ อาประกันภัย เท่านัน้
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คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ’S)
Q: ความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูพ้ กั ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สนิ อะไรบ้าง จากภัยอะไร
A: เนื่ อ งจากกฎหมายให้ เ จ้ า ของหอพัก ท าประกัน ภัย ในวงเงิน 10,000 บาทต่ อ คน
ดังนัน้ บริษทั ประกันภัย จึงไม่ได้จากัดว่า ทรัพย์สนิ ส่วนตัวคืออะไรบ้าง ขอให้ไม่อยู่ในข้อยกเว้น
ถือว่าได้รบั ความคุม้ ครองหมด
ทรัพย์สนิ ทีย่ กเว้น ได้แก่ เงินแท่ง ทองคา อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพเขียน เอกสาร
เงินตรา บัตรเติมเงินโทรศัพท์ วัตถุระเบิด ยานพานะ
ภัยทีค่ มุ้ ครอง คือ กรณีหอพักเกิด ไฟไหม้ หรือ ระเบิด เท่านัน้
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คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ’S)
Q: เบีย้ ประกันภัย คิดอย่างไร ขึน้ อยูก่ บั อะไรบ้าง
A: ถ้าความคุม้ ครองเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ให้คดิ เบีย้ ประกันภัยที่ 24 บาท/ต่อปี /ต่อผู้
พัก หรือเพียงเดือนละ 2 บาทต่อผูพ้ กั เท่านัน้
หากหอพัก มีผู้ พ ัก 200 คน เบี้ ย ประกั น ภั ย (ก่ อ นอากรแสตมป์ และภาษี ) เท่ า กั บ
4,800 บาท ต่อปี
ไม่ต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจานวนผู้พกั เข้าออกในแต่ละเดือน เจ้าของหอพั กสามารถ
ประเมินจานวนผูพ้ กั จากจานวนห้องพักทีม่ ี หรือจานวนผูพ้ กั ทีเ่ ช่าอยู่ ณ ปั จจุบนั
หากเจ้าของหอพักต้องการทุนประกันภัยที่สูงขึน้ สามารถใช้อตั รา คูณกับจานวนเงินเอา
ประกันภัยทีต่ อ้ งการ
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คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ’S)
Q: ผูเ้ อาประกันภัยที่ซ้อื ประกันภัยภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public
Liability) สาหรับหอพักแล้ว จาเป็ นต้องซือ้ ฉบับนี้อกี หรือไม่
A: เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองต่า งกัน เพราะกรมธรรม์น้ีไม่ต้องพิสูจน์ ถูกผิ ดของผู้เอา
ประกันภัย ดังนัน้ ผูเ้ อาประกันภัยควรซื้อกรมธรรม์ฉบับนี้ก่อน เพื่อให้ตรงตามเจตนารมย์ของ
กฎหมาย
และถ้าต้องการเพิม่ เติม ให้ซอ้ื Public Liability เป็ นกรมธรรม์เสริม
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กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูพ้ กั ในหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

ใบคาขอเอาประกันภัย
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ใบคาขอเอาประกันภัย
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ข้อมูลประกอบอื่นๆ
• ข้ อ มู ล จ านวนหอพัก ส าหรับ สถานศึ ก ษา ปั จจุ บ ัน มี จ านวนประมาณ 13,400 แห่ ง
และหากมีการบังคับใช้กฎหมายคาดว่าจะมีจานวนเพิม่ ขึน้
• ใบอนุญาตหอพัก ออกให้คราวละ 5 ปี ดังนัน้ ภาครัฐมิได้มกี ารระบุให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เป็ นส่วนหนึ่งในการต่ออายุใบอนุญาต

แบบ ข้อความ และอัตราเบีย้ ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย คุม้ ครองผูพ้ กั
ในหอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย หอพั ก สามารถดาวน์ โ หลดได้ ท่ี
www.tgia.org/คณะกรรมการประกันภัย เบ็ด เตล็ด /กรมธรรม์ป ระกัน ภัย /
กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
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