


































 

    

          ช่ือ-ทีอ่ยู่บริษัท 

เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัฯ โดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัฯ ไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านกังานของบริษทัฯ    
             ……….…………………                        ……………………….……                                ………………….………… 
      (                                                   )                   (                                                      )                   (                                                     ) 
          กรรมการ                                                     กรรมการ                                        ผูรั้บมอบอ านาจลงนาม        

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

รหสั  :                               ต่ออาย ุ(     )           ประกนัภยัใหม่ (      ) กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี 
1. ผูเ้อาประกนัภยั :  ท่ีตั้งสถานท่ีเอาประกนัภยั 

 

 
2. ท่ีอยู ่ : อ าเภอ                                    จงัหวดั                                 บลอ็ก 

District                                   Province                             Block 
3. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั และให้หมายความรวมถึงผูพ้กัท่ีขณะ

เร่ิมเขา้พกัมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยั  
4. ผูรั้บประโยชน์ : ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือทายาทโดยธรรมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
5. รายละเอียดสถานท่ีเอาประกนัภยั :  

จ านวนหอ้งพกั                                   หอ้ง จ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุด                             คน จ านวนชั้น                        ชั้น 
6. ระยะเวลาเอาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี                                           เวลา              น.        ส้ินสุดวนัท่ี                                        เวลา   16.30  น. 

7. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ : 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ 

(บาท) 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิสูงสุด
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั (บาท) 

หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ค่ารักษาพยาบาลของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ี
เอาประกันภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือผูไ้ด้รับความคุม้ครองถูก
ฆาตกรรม ท าร้ายร่างกายโดยอุบัติ เหตุ ท่ี เ กิดข้ึนในสถานท่ีเอา
ประกนัภยั โดยจะจ่ายค่าทดแทนดงัน้ี 

1. กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
2. กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีไดจ่้ายจริง แต่ไม่เกิน 

 

 

 

 

..................................บาท/คน 

………………..........บาท/คน 

 

 

 

 

 

..............................................บาท 

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง  อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ระเบิด  

 
……………………บาท/คน  

 
………………………..……บาท  

8. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีเอกสารแนบทา้ย : 
9. เบ้ียประกนัภยั :                      บาท       อากรแสตมป์                     บาท     ภาษีมูลค่าเพ่ิม                        บาท      รวม                             บาท 

 การประกนัภยัโดยตรง        ตวัแทนประกนัวนิาศภยั          นายหนา้ประกนัวนิาศภยั    ใบอนุญาตเลขท่ี……………………………          
วนัท าสญัญาประกนัภยั วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

 
 โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี 
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อา
ประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 
หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
จะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  เ ง่ือนไขและ
ข้อก าหนดทัว่ไป ข้อยกเวน้ ข้อตกลงคุ้มครอง 
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัผูรั้บประกนัภยัน้ี 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการ
หอพกัและไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพื่อประโยชน์
ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

1.4 ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั 
ณ สถานท่ีเอาประกันภัย และให้หมายความ
รวมถึงผู ้พ ักท่ีขณะเร่ิมเข้าพักมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ี
เอาประกนัภยั  

1.5 หอพกั หมายถึง หอพกัสถานศึกษา หรือหอพกัเอกชน  
1.6 หอพกัสถานศึกษา หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นสถานศึกษา 
1.7 หอพกัเอกชน หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นบุคคลทัว่ไป

ซ่ึงไม่ใช่สถานศึกษา 
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1.8 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัด
การศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งน้ี ไม่หมายความรวมถึงสถาบนัหรือ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

1.9 สถานทีเ่อาประกนัภัย หมายถึง สถานท่ีเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของการ
ประกอบกิจการหอพกั 

1.10 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ
จุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 

หมวดที ่2 เงื่อนไขทัว่ไป 

2.1 สัญญาประกนัภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผูเ้อาประกันภัยในใบค าขอเอา

ประกนัภยั และขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับ
ประกนัภยัตามสัญญา บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่
แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความ
จริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกนัภยั
น้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้แถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหน่ึง 
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2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญา

ประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3 การชดใช้ค่าทดแทน 
ค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส่วนค่า

ทดแทนอย่างอ่ืนจะจ่ายให้กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้
ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้าม
สมควร แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม 
บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดช าระ 

2.4 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้
พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

2.5 การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้

สถานท่ีเอาประกันภัยจากหอพกัเป็นกิจการประเภทอ่ืน ทั้ งน้ี บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยโดยหักเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัออกมาแลว้ออกตามส่วน 

2.6 การเฉลีย่ค่าทดแทน 
ในกรณีท่ีจ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีแทจ้ริง มีจ  านวนมากกวา่จ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุด

ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ความรับผิดของบริษทัต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหน่ึงคนจะลดลงตาม
ส่วนของจ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยักบัจ านวนผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองท่ีแทจ้ริง 

 
 
 



 

 5 

2.7 ความรับผดิของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีจ้ะไม่เกนิ 
1) จ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยัไวต้ามขอ้ตกลงคุม้ครองแต่ละขอ้ในขณะท่ีเกิดความเสียหาย 

และจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัจะลดลงตามจ านวนค่า
ทดแทนท่ีบริษทัไดจ่้ายไป ทั้งน้ี เพื่อให้จ  านวนเงินจ ากดัความรับผิดสูงสุดท่ีเหลืออยูก่ลบั
เตม็จ านวนดงัเดิม ผูเ้อาประกนัภยัตกลงท่ีจะช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติม 

2.8 การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
2.8.1 บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น

หนงัสือไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่
คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

2.8.2 ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืน หลังจากหักเบ้ียประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออก โดยคิดตามอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัระยะสั้น หรือหากยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระ
โดยคิดตามระยะเวลาและอตัราเบ้ียประกนัภยัในท านองเดียวกนั ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
  ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 

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 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ  
ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.2 การก่อการร้าย 
3.3 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.4 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่ง

กรมธรรม์ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้
ความคุม้ครองทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองหมวด 1 และหมวด  2 ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
หมวด 1 การประกนัภัยคุ้มครองการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ค่ารักษาพยาบาล 

ของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกนัภัยเกดิไฟไหม้หรือระเบิด หรือผู้ได้รับความ
คุ้มครองถูกฆาตกรรม ท าร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานที่เอาประกนัภัย 

 
ค าจ ากดัความเฉพาะหมวด 
1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย 

และท าใหเ้กิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนา หรือ 
มุ่งหวงั 

2. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ             
ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

3. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ  
ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

 
ความคุ้มครอง 
 บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่าบริษทัจะคุม้ครองความสูญเสียอนัเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ระเบิด หรือผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่างกายโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนขณะพกัในสถานท่ีเอาประกนัภยั และ
เป็นผลท าให ้

1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั และการทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน  นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท า
ให้ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะ
การบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามท่ีก าหนดในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. ผูไ้ด้รับความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีผูเ้อาประกันภยัได้จ่ายไปจริงซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 
สัปดาห์ นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ 
ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลใหต้ามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาด
เท่านั้น 
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เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทน 

 ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวติ หรือวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจาก
คลินิก แลว้แต่กรณี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคล
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี มีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาท่ีก าหนดหรือภายใน
ก าหนดเวลาท่ีบริษทัขยายใหโ้ดยท าเป็นหนงัสือ ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
1.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
1.4 ทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 

2. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ 
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.2 ใบมรณบตัร 
2.3 ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ  
2.4 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
2.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูไ้ดรั้บความ

คุม้ครอง (ถา้มี) 
2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
2.7 ทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 

3. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
3.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3.3 ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย  
3.4 ทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั และบริษทัจะคืน

ตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยั 
รายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ 
หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
ข้อตกลงคุ้มครองหมวดนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดังต่อไปนี ้
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
หมวด 2 การประกนัภัยคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

อนัเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกนภัยเกดิไฟไหม้ หรือระเบิด 
 
ความคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหากทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองซ่ึงเก็บไวท่ี้สถานท่ีเอาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟ
ไหม ้ระเบิด ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยจะชดใชต้ามมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละราย และจ านวนเงินเอาประกนัภยัตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
1. การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ตอ้ง
แจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และตอ้งส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี ให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของ
บุคคลดงักล่าว มีเหตุอนัสมควรไม่อาจกระท าการดงักล่าวไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด หรือภายในก าหนดเวลาท่ี
บริษทัขยายใหโ้ดยท าเป็นหนงัสือ ทั้งน้ี ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2) ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
3) รายการทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีไดรั้บความเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย

เท่าท่ีจะระบุได ้
4) ทะเบียนผูพ้กั  ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 

2. หน้าทีใ่นการรักษาสิทธิของบริษัทเพือ่การรับช่วงสิทธิ   
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าทุกอยา่งเท่าท่ีจ  าเป็น หรือเท่าท่ีบริษทัร้อง

ขอให้ท าตามสมควรไม่วา่ก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพื่อรักษาสิทธิของบริษทัใน
การรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
ข้อตกลงคุ้มครองหมวดนีไ้ม่คุ้มครอง  
1. ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอืน่ในกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้ : - 

1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณหรืออญัมณี 
1.2 โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ  
1.3 ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ

หรือแบบพมิพ์หรือแม่พมิพ์ 
1.4 หลกัประกนัหนีสิ้น หลกัทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณยีากร อากร แสตมป์ เงินตรา 

ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือเอกสารทางธุรกจิ 
1.5 วตัถุระเบิด 
1.6 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน า้ หรือทางอากาศ 

 
 
 
 
 
 



 

ใบค ำขอเอำประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพกั 

1. ผูข้อเอาประกนัภยั : ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

2. ท่ีอยู ่……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

3. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั และใหห้มายความรวมถึงผูพ้กัท่ีขณะ
เร่ิมเขา้พกัมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยั 

4. ผูรั้บประโยชน์ : ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือทายาทโดยธรรมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

5. ระยะเวลาขอเอาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………...เวลา…………..น. ส้ินสุดวนัท่ี……………………เวลา 16.30 น. 

6. โปรดระบุสถานท่ีประกอบการหอพกั ท่ีตอ้งการใหคุ้ม้ครอง ตามรายละเอียดดงัน้ี  
ก. ช่ือหอพกั...................................................................................................................................................................... 
ข. สถานท่ีตั้ง..................................................................................................................................................................... 
ค. จ านวนหอ้งพกั.........................ห้อง    จ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุด........................คน  จ านวนชั้น........................ชั้น 

7.  ความคุม้ครอง  และจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีตอ้งการ (ก ำหนดเป็นขั้นต ำ่ตำมกฎหมำยก ำหนด) 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผิด (บาท) 

จ านวนเงินจ ากดัความรับ
ผิดสูงสุดตลอดระยะเวลา

ประกนัภยั (บาท) 
หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ค่า
รักษาพยาบาลของผู ้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานท่ีเอา
ประกนัภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกฆาตกรรม 
ท าร้ายร่างกายโดยอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอาประกนัภยั โดยจะจ่ายค่า
ทดแทนดงัน้ี 

1. กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
2. กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีไดจ่้ายจริง แต่ไม่เกิน 

 

 

 

 

..............................บาท/คน 

…………..………บาท/คน 

 

 

 

 

 

..................................บาท 

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ระเบิด 

……………..……บาท/คน  ……………....……บาท  

8. ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา หอพกัน้ีเคยเกิดเหตุไฟไหม ้ระเบิด หรือมีผูพ้กัเสียชีวติ บาดเจ็บ จากอุบติัเหตท่ีขอเอาประกนัภยัหรือไม่ ถา้มี กรุณา
ใหร้ายละเอียด พร้อมทั้งขอ้มูลความเสียหาย: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือ – ทีอ่ยู่บริษัท 



 

ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้แถลงขา้งตน้ และขา้พเจา้เขา้ใจถึงความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บภายใตข้อ้ตกลง และเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ีขา้พเขา้ยินยอมให้บริษทั จดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจา้ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 

  

        วนัท่ี.........เดือน.................................พ.ศ…………… 

      ……………………………………………… 

                                                                                         (                                                                 ) 

                                                                                   ต าแหน่ง.................................................................. 

                                                                                                               ผูข้อเอาประกนัภยั   

 

         

 
 
 
 
 
 
  
 
 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูพ้กัในหอพกั หรือเคยถูกบอกเลิกสญัญา หรือปฏิเสธ
การต่ออายสุัญญา หรือถูกเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิม ส าหรับการประกนัภยัดงักล่าวหรือไม่ ถา้เคย โปรดแจง้ช่ือบริษทัประกนัภยัและ
ระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ประกนัภยัตรง................ ตวัแทนประกนัภยั................ นายหนา้ประกนัภยัรายน้ี  ใบอนุญาตเลขท่ี....................................... 

ค ำเตอืนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกนัภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอนัเป็นเท็จ  

จะมผีลให้สัญญำนีต้กเป็นโมฆียะ ซ่ึงบริษทัมสิีทธิบอกล้ำงสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865  
และอำจปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนได้ 

 



ช่ือ – ทีอ่ยู่บริษัท 
เบีย้ประกนัภัย (รายปี) 

กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิ 
(บาทต่อคน) 

เบีย้ประกนัภัย  
(บาทต่อคน) 

หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ค่ารักษาพยาบาลของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ี
เอาประกนัภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
ถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่างกายโดยอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ี 
เอาประกนัภยั โดยจะจ่ายค่าทดแทน ดงัน้ี 

 
 

 
 

 1. กรณีเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
 

100,000 
 

4.00 

 2. กรณีค่ารักษาพยาบาล 10,000 11.00 

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ 
หรือระเบิด  

10,000 9.00 

                                                              เบีย้ประกนัภัยรวม  24.00  บาทต่อคน 

 

หมายเหตุ :  

1. เบีย้ประกนัภัยนีย้งัไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิม่ 
2. เบีย้ประกนัภัยค านวณจากอตัราเบีย้ประกนัภัยคูณด้วยจ านวนผู้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 

 



                                                                          
                                                                                     

 

ช่ือ-ทีอ่ยู่บริษัท 
สรุปสาระส าคัญ 

กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

ค าจ ากัดความ 

1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  เ ง่ือนไขและ
ข้อก าหนดทัว่ไป ข้อยกเวน้ ข้อตกลงคุ้มครอง 
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัผูรั้บประกนัภยัน้ี 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการ
หอพกัและไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพื่อประโยชน์
ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

1.4 ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั 
ณ สถานท่ีเอาประกันภัย และให้หมายความ
รวมถึงผู ้พ ักท่ีขณะเร่ิมเข้าพักมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ี
เอาประกนัภยั 

1.5 หอพกั หมายถึง หอพกัสถานศึกษา หรือหอพกัเอกชน  
1.6 หอพกัสถานศึกษา หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นสถานศึกษา 
1.7 หอพกัเอกชน หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นบุคคลทัว่ไป

ซ่ึงไม่ใช่สถานศึกษา 
1.8 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัด

การศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งน้ี ไม่หมายความรวมถึงสถาบนัหรือ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

1.9 สถานทีเ่อาประกนัภัย หมายถึง สถานท่ีเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของการ
ประกอบกิจการหอพกั 
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1.10 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ
จุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

1. หมวด 1 การประกนัภัยคุ้มครองการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ค่ารักษาพยาบาลของผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือระเบิด หรือผู้ได้รับความคุ้มครองถูก
ฆาตกรรม ท าร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานทีเ่อาประกนัภัย 

2. หมวด 2 การประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจาก
สถานทีเ่อาประกนัภัยเกดิไฟไหม้ หรือระเบิด 
ข้อยกเว้นทัว่ไป 

กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ  ซ่ึง
จะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

2. การก่อการร้าย 

3. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

4. การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมี
ข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกนัภัยบังคับแทน 


