
�ก�า�นส�ครประ�น ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

กระบวนการ�ร�จให�

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขการ
�บประ�น

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯ�จารณามาตรฐานการ
�บประ�น

บ��ทฯออกกรมธรร�และ
�เ�นการ�งใ��ก�า

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ�บ
ประ�นแ��ก�า

บ��ทฯ�นเ�ยประ�น 
แ��ก�า (�า�)

ตรงตามเ�อนไข?

�ก�า�ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการส�คร

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย�ง�ก�า
เ�อขอเอกสารเ�มเ�ม

ใ�

ไ�ใ�

ตรงตามมาตรฐาน?

บ��ทฯออก�อเสนอให�ใ�
�ก�า�จารณา ใ�

ไ�ใ�

�ก�ายอม�บ 
�อเสนอให�?

*กร��อ�ล และเอกสารครบ�วน พ�อม�ระเ�ยประ�น�ยแ�ว และ�ขภาพสม�ร� �านจะไ��บการ�มครอง�น� 
 กร�บ��ทขอเอกสารเ�มเ�ม เวลาในการ�จารณา ไ�เ�น 30 �น �บจาก�น�บ��ทไ��บเอกสารเ�มเ�มครบ�วน 
 หากบ��ทไ�สามารถส�ปผลการ�จารณา�บประ�นไ�ภายใน 30 �น �บจาก�น�บ��ทไ��บเอกสารและเ�ยประ�น�ยครบ�วน บ��ทจะ�จดหมาย (ห�อ SMS/Email) แ�งใ��านทราบเ�นระยะจนก�าการ�จารณา�บประ�นจะแ�วเส�จ 

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบ�ขอเอาประ�น�ย 
2.�เนา�ตรประ��วประชาชน พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง
3.แบบฟอ�มตรวจ�ขภาพ (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
4.แบบฟอ�มตรวจเ�อด Anti-HIV (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
5.เอกสารแสดงฐานะทางการเ�น (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 



�ก�า�น��องขอเวน�น
กรมธรร� ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การ�ายเ�นเวน�นกรมธรร�

*บ��ทฯจะ�ายเ�นเวน�นกรมธรร�ภายในเวลา 20 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การอ���การขอเวน�น

กรมธรร�

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การขอเวน�น
กรมธรร�ของ�ก�า

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
เ�า�ญ��ก�า และ�ง

จดหมายแ�งการโอนเ�นใ�
�ก�าทราบ

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
ขอเวน�นตามกรมธรร�ของ

�ก�า
บ��ทฯ�งจดหมายแ�งผล
ใ�การ�จารณาใ��บ�ก�า

ตรงตามเ�อนไข?

�ก�า�งเอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท? ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการ�จารณาการขอ

เวน�นกรมธรร�

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย�ง��บ
ผลประโยช�เ�อขอเอกสาร

เ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
- ใบ�ขอเวน�นกรมธรร� 
- �เนา�ตรประชาชน พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
- �เนา�ญ�ธนาคารห�าแรก



�ก�า�น��องขอ��มตาม
กรมธรร� ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การ�ายเ�น��มตามกรมธรร�

*บ��ทฯจะ�ายเ�นเวน�นกรมธรร�ภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การอ���การขอ��มตาม

กรมธรร�

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การขอ��ม
กรมธรร�ของ�ก�า และ�ด
�ง SMS แ�งผลการอ�ม�

ใ��ก�า

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
เ�า�ญ��ก�า และ�ง

จดหมายแ�งการโอนเ�นใ�
�ก�าทราบ

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
ขอ��มตามกรมธรร�ของ

�ก�า
บ��ทฯ�งจดหมายแ�งผล
การ�จารณาใ��บ�ก�า

ตรงตามเ�อนไข?

�ก�า�งเอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท? ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการ�จารณาการขอ

��มตามกรมธรร�

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย�ง��บ
ผลประโยช�เ�อขอเอกสาร

เ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
- �ญญา��มเ�นตามกรมธรร� 
- �เนา�ตรประชาชน พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
- �เนา�ญ�ธนาคารห�าแรก 



การ�ายเ�นเ�อกรมธรร�ครบ�ญญา

*บ��ทฯจะ�เ�นการ�ด�งเ�ค ห�อโอนเ�นใ��บ�ก�า ภายใน�น�ครบ�หนด�ญญา

บ��ทฯ�นวณยอดการ�าย
เ�นครบ�ญญาตามเ�อนไข

ของแ�ละกรมธรร�

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
เ�า�ญ��ก�า ห�อ�ายเ�ค

ใ��บ�ก�า
�ก�าไ��บเ�น 

ห�อเ�คจากบ��ทฯ



การ�ายเ�น�นผล

*บ��ทฯจะ�เ�นการ�ด�งเ�ค ห�อโอนเ�นใ��บ�ก�า ห�งจาก�นครบ�หนดการ�ายเ�น�นผล ภายในเวลา 15 �น

บ��ทฯ�นวณยอด�นผล
ตามเ�อนไขของแ�ละ

กรมธรร�

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
เ�า�ญ��ก�า ห�อ�ายเ�ค

ใ��บ�ก�า
�ก�าไ��บเ�น 

ห�อเ�คจากบ��ทฯ



�เอาประ�น�ย�น��องขอ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน กร�เ�บ�วยจากโรคมะเ�ง ห�อโรค�ายแรง

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�า�นไหมทดแทนภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน และไ�เ�น 90 �น ในกร���อง�การตรวจสอบเ�มเ�ม

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

ทดแทน

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง 
�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
ห�อ�ง�ายเ�คใ��เอา
ประ�น�ย และแ�งผลการ
�จารณาโดย�งจดหมายเ�น

ลาย�กษ��กษร

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
โดย�งจดหมายเ�นลาย

�กษ��กษร 
ใ��เอาประ�น�ย

ตรงตามเ�อนไข?

�เอาประ�น�ย�ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมทดแทน

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย 
�ง�เอาประ�น�ย 

เ�อขอเอกสารเ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท)
    - �ห�บ�เอาประ�น�ย
    - �ห�บแพท� (�านห�งใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน)
2.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น�ย พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
3.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ�เอาประ�น�ย 
4.ผลการตรวจทาง�องป���การ / ผลเ�กซเร� /ผลเ�กซเร�คอม�วเตอ� (CT scan) / ผลเ�กซเร�ค�นแ�เห�กไฟ�า (MRI) / ผลการตรวจ�นเ�อ / ผลทางพยา��ทยา 
5.ประ��การ�กษา (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
6.�ป�าย / ผล�าน��ม X-ray , CT , MRI (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
7.รายงานแพท��บรองความ�พพลภาพจากแพท��เ�ยวชาญ /ตรวจตา (ออกโดย�ก�แพท�) (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
8.�น�กประ��นขณะเ�ดเห� (�อไป-�อก�บ) (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
9.ใบมอบ�นาจในการเ�ดเผยประ�� (ฟอ�มบ��ท) 



�เอาประ�น�ย�น��องขอ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน กร��า�นไหมทดแทนเ�มเ�ม���เห� และ�ญเ�ยอ�ยวะ

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�า�นไหมทดแทนภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน และไ�เ�น 90 �น ในกร���อง�การตรวจสอบเ�มเ�ม

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

ทดแทน

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง
�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
ห�อ�ง�ายเ�คใ��เอา
ประ�น�ย และแ�งผลการ
�จารณาโดย�งจดหมายเ�น

ลาย�กษ��กษร

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
โดย�งจดหมาย 

เ�นลาย�กษ��กษร 
ใ��เอาประ�น�ย

ตรงตามเ�อนไข?

�เอาประ�น�ย�ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมทดแทน

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย 
�ง�เอาประ�น�ย 

เ�อขอเอกสารเ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท)
    - �ห�บ�เอาประ�น�ย
    - �ห�บแพท� (�านห�งใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน)
2.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น�ย พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
3.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ�เอาประ�น�ย 
4.ประ��การ�กษา (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
5.�ป�าย / ผล�าน��ม X-ray , CT , MRI 
6.รายงานแพท��บรองความ�พพลภาพจากแพท��เ�ยวชาญ /ตรวจตา (ออกโดย�ก�แพท�) 
7.�น�กประ��นขณะเ�ดเห� (�อไป-�อก�บ) (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
8.ใบเส�จ�บเ�น�นฉ�บ 
9.ใบมอบ�นาจในการเ�ดเผยประ�� (ฟอ�มบ��ท) 



�เอาประ�น�ย�น��องขอ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน กร��พพลภาพ�นเ�งถาวร

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�า�นไหมทดแทนภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน และไ�เ�น 90 �น ในกร���อง�การตรวจสอบเ�มเ�ม

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

ทดแทน

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง 
�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
ห�อ�ง�ายเ�คใ��เอา
ประ�น�ย และแ�งผลการ
�จารณาโดย�งจดหมายเ�น

ลาย�กษ��กษร

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
โดย�งจดหมาย 

เ�นลาย�กษ��กษร 
ใ��เอาประ�น�ย

ตรงตามเ�อนไข?

�เอาประ�น�ย�ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมทดแทน

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย�ง 
�เอาประ�น�ยเ�อขอ
เอกสารเ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท)
    - �ห�บ�เอาประ�น�ย
    - �ห�บแพท� (�านห�งใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน) 
2.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น�ย พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
3.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ�เอาประ�น�ย 
4.ประ��การ�กษา (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
5.�ป�าย / ผล�าน��ม X-ray , CT , MRI 
6.รายงานแพท��บรองความ�พพลภาพจากแพท��เ�ยวชาญ /ตรวจตา (ออกโดย�ก�แพท�) 
7.�น�กประ��นขณะเ�ดเห� (�อไป-�อก�บ) (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
8.ใบมอบ�นาจในการเ�ดเผยประ�� (ฟอ�มบ��ท) 



��บประโยช��น��องขอ
เ�ยก�อง�า�นไหม

มรณกรรม
ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมมรณกรรม กร�เ�ย��ตโดย�ดธรรมชา�

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�า�นไหมทดแทนภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน และไ�เ�น 90 �น ในกร���อง�การตรวจสอบเ�มเ�ม

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

มรณกรรม

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง
�า�นไหมมรณกรรม

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
ห�อ�ง�ายเ�คใ���บ
ประโยช� และแ�งผลการ

�จารณาโดย�งจดหมายเ�น
ลาย�กษ��กษร

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหม

มรณกรรม

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
โดย�งจดหมายเ�นลาย
�กษ��กษรใ���บ

ประโยช�

ตรงตามเ�อนไข?

��บประโยช��ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมมรณกรรม

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย�ง��บ
ประโยช�เ�อขอเอกสารเ�ม

เ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท)
2.�เนามรณ�ตร พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช�
3.�เนาทะเ�ยน�านของ�เอาประ�น�ย��การ�ห�าย "ตาย" พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช�
4.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น�ย พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช� 
5.�เนา�ตรประชาชนของ��บประโยช��ก�าน พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช�
6.�เนาทะเ�ยน�านของ��บประโยช��ก�าน พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช�
7.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ��บประโยช��ก�าน
8.�เนา�น�กประ��นเ�ยว�บค��ไ��บการ�บรอง�เนา�ก�องจากพ�กงานสอบสวน (�อไป-�อก�บ) 
9.�เนารายงานการ�น�ตรพ�กศพ (�านห�า -�านห�ง)
10.ใบมอบ�นาจในการเ�ดเผยประ���ลงนามโดยทายาทโดยธรรม (ฟอ�มบ��ท) พ�อม�เนา�ตรประชาชนและ�เนาทะเ�ยน�าน��บรอง�เนา�ก�อง
11.�เนาห�กฐานการเป�ยน�อ-�อส�ล (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�)



��บประโยช��น��องขอ
เ�ยก�อง�า�นไหม

มรณกรรม
ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมมรณกรรม กร�เ�ย��ต�วยโรค / เ�บ�วย

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�า�นไหมทดแทนภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน และไ�เ�น 90 �น ในกร���อง�การตรวจสอบเ�มเ�ม

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

มรณกรรม

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง
�า�นไหมมรณกรรม

บ��ทฯ�เ�นการโอนเ�น
ห�อ�ง�ายเ�คใ���บ
ประโยช� และแ�งผลการ

�จารณาโดย�งจดหมายเ�น
ลาย�กษ��กษร

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหม

มรณกรรม

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
โดย�งจดหมายเ�นลาย
�กษ��กษรใ���บ

ประโยช�

ตรงตามเ�อนไข?

��บประโยช��ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมมรณกรรม

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมาย�ง��บ
ประโยช�เ�อขอเอกสารเ�ม

เ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท) 
2.�เนามรณ�ตร พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช� 
3.�เนาทะเ�ยน�านของ�เอาประ�น�ย��การ�ห�าย "ตาย" พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช� 
4.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น�ย พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช� 
5.�เนา�ตรประชาชนของ��บประโยช��ก�าน พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช� 
6.�เนาทะเ�ยน�านของ��บประโยช��ก�าน พ�อม�บรอง�เนา�ก�องโดย��บประโยช� 
7.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ��บประโยช��ก�าน 
8.ใบมอบ�นาจในการเ�ดเผยประ���ลงนามโดยทายาทโดยธรรม (ฟอ�มบ��ท) พ�อม�เนา�ตรประชาชนและ�เนาทะเ�ยน�าน��บรอง�เนา�ก�อง 
9.�เนาห�กฐานการเป�ยน�อ-�อส�ล (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 



�ก�า�น��องขอเ�ยก�อง
�า�นไหมทดแทน ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน กร�ผลประโยช��าชดเชยราย�น

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�นไหมภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

ทดแทน

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง
�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯ�งผลการ�จารณา�า
�นไหมทดแทน และ�เ�น
การโอนเ�นใ��ก�า

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
�นไหมทดแทนใ��ก�า

ตรงตามเ�อนไข?

��บผลประโยช��ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมทดแทน

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมายหา��บ
ผลประโยช�เ�อขอเอกสาร

เ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท)
    - �ห�บ�เอาประ�น
    - �ห�บแพท� (�านห�งใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน) 
2.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
3.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ�เอาประ�น 
4.ประ��การ�กษา (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
5.ใบเส�จ�บเ�น (�เ�น�องใ�ประกอบการ�จารณา โดยใ�ฉ�บ�เนาไ�) 



�ก�า�น��องขอเ�ยก�อง
�า�นไหมทดแทน ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�จารณา 

�ก�องครบ�วน?

การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน กร�ผลประโยช��า�กษาพยาบาล

*บ��ทฯจะ�ายเ�น�นไหมภายในเวลา 15 �น �บแ��น�ไ��บเอกสารประกอบการ�จารณาครบ�วน

บ��ทฯตรวจสอบเ�อนไขใน
การเ�ยก�อง�า�นไหม

ทดแทน

ใ�

ไ�ใ�

บ��ทฯอ���การเ�ยก�อง
�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯ�งผลการ�จารณา�า
�นไหมทดแทน และ�เ�น
การโอนเ�นใ��ก�า

บ��ทฯไ�สามารถอ���การ
เ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
�นไหมทดแทนใ��ก�า

ตรงตามเ�อนไข?

��บผลประโยช��ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเ�ยก�อง�า

�นไหมทดแทน

ใ�

บ��ทฯ�งจดหมายหา��บ
ผลประโยช�เ�อขอเอกสาร

เ�มเ�ม

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.ใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน (ฟอ�มบ��ท)
    - �ห�บ�เอาประ�น
    - �ห�บแพท� (�านห�งใบเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน) 
2.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
3.�เนาส�ด�ญ�ธนาคารห�าแรกของ�เอาประ�น 
4.ประ��การ�กษา (ใ�ประกอบการ�จารณาบางกร�) 
5.ใบเส�จ�บเ�น�นฉ�บ 
6.รายละเ�ยด�าใ��ายแ�ละรายการในใบเส�จ�บเ�น (กร��กษา�ค��คและ��าใ��ายมากก�า 1,000 บาท ห�อ�กษา�โรงพยาบาลและ��าใ��ายมากก�า 2,000 บาท) 



การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน�า�กษาพยาบาล กร�ไ��อง�รอง�าย (��วยใน)

�ก�าพบแพท� 
และเ�าเ�น��วยใน 

(แอด�ท)

โรงพยาบาล�ง�อ�ลมา 
ตรวจสอบเ�อนไข 
�บทางบ��ทฯ

ตรงตามเ�อนไข?

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
�บทางโรงพยาบาล และโรง
พยาบาลแ�งผลการ�จารณา

�บ�ก�า
ใ�

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
�บทางโรงพยาบาล และโรง
พยาบาลแ�งผลการ�จารณา

�บ�ก�า

ไ�ใ�

�ก�า�บ�ดชอบ�าใ��าย
�งหมด

�ก�าแสดง�ตรประชาชน
พ�อม�ตรประ�น�ขภาพใ�

�บโรงพยาบาล

เ�กไ�เ�ม�นวน?

�ก�าลง�อ�บทราบใน 
ใบเส�จ�บเ�น และ�ายเ�น

�วน�าง

�ก�าลง�อ�บทราบใน 
ใบเส�จ�บเ�น

ไ�ใ�

ใ�

�น��ก�าออกจากโรง
พยาบาล ทางโรงพยาบาล
�นวณ�าใ��าย และ�ง
�อ�ลมาตรวจสอบ 
�บทางบ��ทฯ

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.�ตรประชาชน 
2.�ตรประ�น�ขภาพ 



�ก�าแสดง�ตรประชาชน
พ�อม�ตรประ�น�ขภาพ 
��ง�ผล�มครองใ� 
�บโรงพยาบาล

การเ�ยก�อง�า�นไหมทดแทน�า�กษาพยาบาล กร�ไ��อง�รอง�าย (��วยนอก)

เ�กไ�เ�ม�นวน?

�ก�าลง�อ�บทราบใน 
ใบเส�จ�บเ�น และ�ายเ�น

�วน�าง

�ก�าพบแพท� �ก�าลง�อ�บทราบใน 
ใบเส�จ�บเ�น

ไ�ใ�

ใ�โรงพยาบาลลง�น�ก�าใ�
�ายในระบบของทางบ��ทฯ

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.�ตรประชาชน 
2.�ตรประ�น�ขภาพ 



�ก�าแ�ง�องเ�ยน 
�บทางบ��ทฯ ใ�

ไ�ใ�

เอกสารประกอบ 
การ�องเ�ยน 

�ก�องครบ�วน?

การ�องเ�ยน

*บ��ทฯจะใ�เวลาในการ�จารณาและแ�งผลการ�จารณาใ��ก�าทราบ ภายในเวลา 7 �น�การ ห�งจากไ��บเอกสารครบ�วน

บ��ทฯ�เ�นการตรวจสอบ
และ�จารณา��องเ�ยน

บ��ทฯระ�บเ�อง�องเ�ยน
�วคราว

บ��ทฯแ�งผลการ�จารณา
ใ��ก�าทราบ

�ก�า�ง 
เอกสารเ�มเ�ม 
เ�ามา�บ��ท?

ไ�ใ�

บ��ทฯไ��บเอกสาร และ
�เ�นการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการ�องเ�ยน

ใ�

บ��ทฯแ�ง�ก�า 
เ�อขอเอกสารเ�มเ�ม

บ��ทฯไ�สามารถ�เ�น
การตรวจสอบและ�จารณา

��องเ�ยน

เอกสารประกอบการ�จารณา 
1.�เนา�ตรประชาชนของ�เอาประ�น�ย พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง 
2.เอกสาร�เ�ยว�อง พ�อม�บรอง�เนา�ก�อง (อา� เ�น ใบ�เสนอการขาย ใบเส�จ�บเ�น ใบแ�งความ เ�น�น) 


