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       ค าน า 
คู่มือสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่ม 

 การให้สวัสดิการพนักงานในรูปแบบของการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นสวัสดิการที่
เพิ่มเติมจากกฎหมายกองทุนทดแทนและประกันสังคม ที่องค์กรของท่านได้เล็งเห็นถึงความส าคัญโดยตระหนักอยู่เสมอว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งกับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความ
มัน่คง และความก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

   จากวัตถุประสงค์ดงักล่าวข้างต้นทางองค์กรของท่าน จึงได้มอบความไว้วางใจให้กับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) จัดท าแผนประกันภัยกลุ่ม พร้อมกับได้จัดท าคู่มือสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่มฉบับนีข้ึน้ เพื่อสิทธิ
ประโยชน์สงูสดุที่ท่านจะพึงได้รับภายใต้สัญญากรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม กรุณาศึกษาคู่มือฉบับนีค้วบคู่ไปกับข้อความที่ปรากฏ
ในกรมธรรม์หลักโดยละเอียด ซึ่งท่านจะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ 
ตลอดจนกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและข้อแนะน าในการใช้บตัรประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหต ุ

  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่ม 
ส าหรับพนักงานที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรของท่านได้จัดท าขึน้นี ้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับพนกังานทุกท่าน 

  หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน หรือหากต้องการ
สอบถามข้อมลูสินไหม สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพนัธ์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ตลอด 24 ชัว่โมง โทร 1159 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/cs-
request-form  

 

 

ฝ่ายจดัจ าหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

“คู่มือฉบบันีเ้ป็นคู่มือสรุปสาระส าคญัของเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์มาตรฐานของ  
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่แท้จริง และเงื่อนไขความ

คุ้มครองของท่านอาจมีความแตกต่างจากแบบมาตรฐาน ขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ถือกรมธรรม์ประกันภยัและบริษัท 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ทัง้นีใ้ห้ยึดเงื่อนไขฉบบัสมบูรณ์จากกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ  

ได้ออกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภยัเป็นหลกั” 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/cs-request-form
https://www.krungthai-axa.co.th/th/cs-request-form
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การประกันกลุ่ม 

ประกันกลุ่ม เป็นการรับประกันภยับุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบบัเดียวโดยพิจารณาถึงความเส่ียงภัย
ของบุคคลในกลุ่มทัง้หมดด้วยอัตราเฉล่ีย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งค านวณเป็น
อตัราเบีย้ประกันภยัเพียงอตัราเดียว เพื่อใช้กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ๆ  

 ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลงจึงมีผลโดยตรงท าให้เบีย้ประกันต ่ากว่าการ
ประกันชีวิตรายบุคคล โดยทัว่ไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์สามารถต่ออายุสัญญา
ปีต่อปีได้ ทัง้นีร้ะยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมส าหรับองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร สหกรณ์ 
เป็นต้น โดยผู้ช าระเบีย้ประกันภัย อาจเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยก็ได้ โดยบริษัทประกันชีวิตจะ
เป็นผู้ค านวณอตัราเบีย้ประกันภยั 

 กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง กรมธรรม์กลุ่ม สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มส าหรับผู้ถือกรมธรรม์ ใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ใบแถลงสุขภาพและใบค าขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
ส าหรับผู้ขอเอาประกันภัยรายบุคคล ข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้ และหนังสือ
รับรองการประกันชีวิต ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาประกันภยั 

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในหน้าแรกของกรมธรรม์ 
ซึ่งเป็นผู้จดัให้มีการประกันภยั เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภยั 

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง สมาชิกที่มีสิทธิเข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภยันี ้ ตาม
ข้อก าหนดเร่ืองการเข้าร่วมการประกันภยั   

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม ประกอบด้วย 
1. การประกันชีวิตกลุ่ม  
▪ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชัว่ระยะเวลา ซึ่งสามารถแนบสญัญาเพิ่มเติมอื่นๆ  เช่น 
▪ สญัญาเพิ่มเติมอุบตัิเหตกุลุ่ม 
▪ สญัญาเพิ่มเติมกลุ่ม แบบคุ้มครองการทุพลภาพถาวรสิน้เชิง 
▪ สญัญาเพิ่มเติมการประกันภยัสขุภาพกลุ่ม 

 
 2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group PA) 

▪ กรมธรรม์ประกันภยัอุบตัิเหตกุลุ่ม (อ.บ. 1) หรือ (อ.บ. 2) 
 

หมายเหตุ ผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้เอาประกันเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
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การประกันชีวิตกลุ่ม 
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกลุ่ม สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม แบบคุ้มครองทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชิง และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลกัฐานพิสจูน์การมรณกรรมของผู้เอาประกันภยัตามแบบและวิธีการที่บริษัท
ก าหนดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัให้แก่ผู้รับประโยชน์  
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภยัเมื่อปรากฏว่า 

▪ ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตัง้แต่วันเร่ิมมีผลคุ้ มครองของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย  
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีเพียงคืนเบีย้ส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทของปีกรมธรรม์นัน้เฉพาะใน
ส่วนของผู้เอาประกันภยัรายนัน้เท่านัน้ ตามสดัส่วนของการช าระเบีย้ประกันภยั 

▪ ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯ จะคืนเบีย้ประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระ
มาแล้วของปีกรมธรรม์นัน้ เฉพาะในส่วนของผู้เอาประกันภัยคนนัน้เท่านัน้ ตามสัดส่วนของการช าระเบีย้ประกันภัย 
กรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คนขึน้ไป หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา 
บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน เมื่อหัก
ส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้ เอาประกันภยัซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบีย้ประกันภยัส่วนนีท้ัง้หมดด้วย  

2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกลุ่ม 

 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อย่างฉับพลนัจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภยัมิได้มี
เจตนา หรือมุ่งหวงั 
 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บที่มีต่อร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึน้โดยเอกเทศและโดยอิสระ
จากเหตอุื่น 

 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนีม้ีผลบังคับ การประกันภัยนีใ้ห้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภยัโดยอุบัติเหต ุ และท าให้ผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภยัเสียชีวิตภายใน 
180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในของ
สถานพยาบาลและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนัน้เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่
ผู้รับประโยชน์ 
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ  
- การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกาย และให้หมายรวมถึงการสญูเสียสมรรถภาพในการใช้งานของ

อวยัวะดงักล่าวข้างต้นโดยสิน้เชิง และมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์ชดัเจนว่าไม่สามารถกลบัมาใช้งานได้อีกตลอดไป  
- การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้  
- ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ าและ

อาชีพอื่นใดๆ ได้โดยสิน้เชิงตลอดไป 
 
บริษัทจะให้ความคุ้มครองความสญูเสียหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

โดยอุบัติเหตุ และท าให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด
อุบตัิเหต ุบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเป็นอตัราร้อยละของจ านวนเงินเอาประกันภยัอุบตัิเหตทุี่ก าหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ให้แก่
ผู้เอาประกันภยั อย่างไรก็ตาม ถ้าผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบตัิเหตไุด้จ่ายออกไปแล้ว ความคุ้มครองจะสิน้สดุลงทนัที 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามตารางผลประโยชน์เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านัน้ ตลอดระยะเวลาประกันภัย 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามตารางผลประโยชน์รวมกันไม่เกิน 100% จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ หากบริษัทจ่ายค่า
ทดแทนตามตารางผลประโยชน์ยงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าว บริษัทจะยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิน้สดุระยะเวลา
เอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัอุบตัิเหตทุี่เหลืออยู่เท่านัน้ 
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม 
 บริษัทจะไม่คุ้ มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึน้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้หมดหรือบางส่วนหรือ
สืบเนื่องจากสาเหต ุหรือเกิดขึน้ในเวลาต่อไปนี ้

1. การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  
ค าว่า  “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นัน้  ในกรณีที่ มีการตรวจเลือดให้ถือ เกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด  
ตัง้แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

2. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3. การได้รับเชือ้โรคปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้โรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน า้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบตัิเหต ุ
4. การแท้งลกู 
5. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนดัหยุดงาน การก่อความ
วุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือ
คงไว้ซึ่งกฎอยัการศึก 

6. การก่อการร้าย 
7. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมนัตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้

ของเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตวัเอง 
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8. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

9. ขณะที่ผู้เอาประกันภยัแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย    แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม 
(เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึน้หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเคร่ืองร่อน เล่นบัน
จีจ้ัม๊พ์ ด าน า้ที่ต้องใช้ถังอากาศหรือเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

10. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลงัขึน้หรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ
มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

11. ขณะที่ผู้เอาประกันภยัขบัขี่หรือปฏิบตัิหน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
12. ขณะที่ผู้เอาประกันภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
13. ขณะที่ผู้เอาประกันภยัก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุม 
14. ขณะที่ผู้เอาประกันภยัปฏิบตัิหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบตัิการในสงครามหรือปราบปราม แต่

หากการเข้าปฏิบัติการนัน้เกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตัง้แต่ระยะเวลาที่ เข้าปฏิบัติการสงครามหรือ
ปราบปรามนัน้จนถึงวันสิน้สุดการปฏิบัติการนัน้ ส่วนหลังจากนัน้ให้สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับต่อไป จนสิน้สุด
ระยะเวลาประกันภยัที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ 

3. สัญญาเพิ่มเติมกลุ่ม แบบคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง  

ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทัง้หมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการป่วยหรือการ
บาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตัง้แต่ 3 อย่างขึน้ไป หรือไม่สามารถท างานหรือประกอบ
อาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือก าไรได้ โดยการทุพพลภาพดงักล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วนั หรือ
เกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์ชัดเจนว่าผู้ เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิน้เชิง ทัง้นีใ้ห้รวมถึง การสญูเสียหรือการทุพพลภาพอนัเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ หรือ การป่วยซึ่งเป็นผลท าให้เกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้

1) สญูเสียสายตาทัง้สองข้าง 
2) สญูเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง 
3) สญูเสียสายตาหนึ่งข้างและสญูเสียมือหนึ่งข้าง หรือสญูเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง 

อนึ่ง บริษัทจะคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง อันเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือป่วยซึ่งเกิดขึน้ภายหลังวันเร่ิมมีผลคุ้มครอง
ตามสญัญาเพิ่มเติม 
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ผลประโยชน์ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

 ในขณะที่สญัญาเพิ่มเติมนีม้ีผลบังคับ เมื่อบริษัทได้รับและยอมรับหลักฐานการพิสูจน์ว่าผู้ เอาประกันภยัตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงตามความหมายที่ก าหนดไว้ในค านิยามข้างต้น ประกอบกับผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับผลประโยชน์
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ 
ดงัต่อไปนี ้

1. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงตามค านิยาม นบัแต่วนัที่บาดเจ็บหรือป่วย บริษัทจะจ่าย
ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภยั  

2. หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากวันครบก าหนด 180 วัน
ตามข้อ 1 บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภยัส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้า
ตารางกรมธรรม์ และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภยัจะสิน้ผลบงัคบัทนัที 

3. หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันครบก าหนด 180 วัน ตามข้อ 1. บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือให้อีกร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ เมื่อ
บริษัทได้รับหลกัฐานการเรียกร้องสินไหมโดยสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย
จะสิน้ผลบงัคบัทนัที 

4. ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1. แล้ว ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้พ้นสภาพการทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง ไม่
ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภยัจะถูกปรับลดลงเหลือเท่ากับร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอา
ประกันภยัที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ในปีที่ผู้เอาประกันภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

5. กรณีเกิดการสญูเสียที่สามารถพิสจูน์ได้อย่างชดัเจน หรือมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์ชดัเจนว่าผู้เอาประกันภยัตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภยัเต็มจ านวน โดยความคุ้มครองของผู้เอาประกันภยัจะสิน้
ผลบงัคบัทนัที 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร 
บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ที่เกิดขึน้โดยทางตรงหรือทางอ้อมทัง้หมดหรือแต่บางส่วนหรือ

สืบเนื่องจากสาเหต ุหรือเกิดขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
1. การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภยัก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุมหรือหลบหนีการจบักุม 
3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศตัรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวตัิ การ

กบฏ การจลาจล การก่อการร้าย 
4. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึน้หรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก

ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
5. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภยัขบัขี่หรือปฏิบตัิหน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
6. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภยัปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบตัิการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนัน้เกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตัง้แต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการ
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สงคราม หรือเยี่ยงสงคราม หรือปราบปรามนัน้ จนถึงวนัสิน้สดุการปฏิบตัิการนัน้ ส่วนหลงัจากนัน้ให้สญัญาเพิ่มเติมนีม้ี
ผลบงัคบัต่อไปจนสิน้สดุระยะเวลาประกันภยัที่ก าหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ 

7. ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภยัทราบอยู่แล้วในขณะที่ท าสญัญาประกันภัย แต่
มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยผู้นัน้ได้เอาประกันภัยตามสัญญานีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
12 เดือน 

8. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้จากการกระท าของผู้เอาประกันภัย อนัเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อ
ใดดงัต่อไปนี ้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา โดยมีระดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากับระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 

150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้  ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัด

ระดบัแอลกอฮอล์ได้ 
9. การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทัง้การตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  

ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภยั 

4. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนีม้ีผลบงัคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือป่วย จนเป็นเหตุให้ต้องเข้า
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจ าเป็นต้องรับการตรวจโดยค าแนะน าของแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจ านวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์  

ค านิยาม 

1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อย่างฉับพลนัจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ ผู้เอาประกันภัยผู้
เอาประกันภยัมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวงั 

2. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บที่มีต่อร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัิเหตซุึ่งเกิดขึน้โดยเอกเทศและโดยอิสระ
จากเหตอุื่น 

3. การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติของร่างกายอนัเป็นผลจากโรคผู้เอาประกันภยั 
4. แพทย์ หมายถึง  ผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมตามกฎหมาย

ในท้องถิ่นที่ให้บริการ 
5. ทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาทนัตกรรมตาม

กฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริการ  
6. แพทย์เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ที่ได้รับวุฒิบตัรหรืออนุมตัิบตัร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะนัน้จากแพทยสภา

หรือสถาบันเทียบเท่าตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริการ ต้องไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ โดยจะเป็นแพทย์ผู้ให้ค าป รึกษา 
ดแูลหรือรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ 
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7. พยาบาล หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริการ 
8. ค่าบริการพยาบาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลคิดเป็นประจ า ส าหรับการให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่ให้การ

บริการผู้เอาประกันภยัผู้เอาประกันภยัขณะที่เป็นผู้ป่วยใน 
9. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาพยาบาลการ

บาดเจ็บ หรือการป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในและให้รวมถึงกรณีรับ
ตวัไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

10. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนกผู้ป่วยนอกหรือในแผนกผู้ป่วย
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือคลินิก โดยไม่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพกัรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

11. โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือ
บ าบัดรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนด าเนินการเป็น 
“โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริการ 

12. สถานพยาบาล  หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสขุตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ในท้องถิ่นที่ให้บริการ 

13. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับ
ใบอนุญาตหรือจดทะเบียนด าเนินการเป็น “คลินิก” ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ให้บริการ 

14. มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยตามหลัก
วิชาการ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถิ่นที่ให้บริการ ดงัต่อไปนี  ้
1) มาตรฐานวิชาชีพและข้อคุ้มครองวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
2) มาตรฐานสถานพยาบาล 
3) มาตรฐานด้านยา และเคร่ืองมือแพทย์ 
4) หลกัการดแูลผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

15. ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง ความจ าเป็นต้องใช้บริการด้านการแพทย์ หรือบริการอื่นๆ ของโรงพยาบาล    
     เพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี  ้

- ต้องสอดคล้องกับการรักษาพยาบาลตามภาวะการณ์บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภยั 
- ต้องสอดคล้องมาตรฐานทางการแพทย์ 
- ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของผู้เอาประกันภยัผู้เอาประกันภัย หรือ
ของผู้ให้บริการการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว 

16. การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครัง้หนึ่ง หมายถึง การเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษา ด้วยการ
ผ่าตดัใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครัง้ และให้รวมถึงการ  เข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  (Day Surgery)ใน
โรงพยาบาล ไม่ว่ากี่ครั ง้ก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษา  ไม่หาย รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่ออกจาก  โรงพยาบาล ครัง้
สดุท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพกัรักษาตวัครัง้เดียวกันด้วย 
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17. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการ
ให้บริการและสมควรที่โรงพยาบาล หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือคลินิก ซึ่งผู้เอาประกันภัย
เข้ารับการรักษานัน้ 

 ความคุ้มครอง  

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจ าวนัต่อวนั ส าหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ทางสายยาง ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดต่อวันไม่เกิน
ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนวันที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ต่อการเข้า
พกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษาทาง
การแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ห้องผู้ป่วยหนกั (ไอ.ซี.ยู.) ตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า 
ของจ านวนเงินผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจ าวนัต่อวนั โดยจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินจ านวนวนัที่ระบุไว้
ในตารางผลประโยชน์ และเมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหารในวรรคแรกแล้วไม่เกินจ านวนวันที่ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์ ต่อการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจ าวนัต่อวนั 
ส าหรับแพทย์ ซึ่งให้การตรวจรักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล โดยจะจ่ายผลประโยชน์สงูสดุต่อวนัไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตารางผลประโยชน์ และจะจ่ายสงูสุดไม่
เกินจ านวนวนัที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ต่อการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง ส าหรับแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยที่ท าการผ่าตัดหรือหตัถการในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษา
ตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด   อัตราร้อยละ
ดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด และจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ค่าแพทย์
ผ่าตดัและหตัถการ ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ต่อการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่การผ่าตัดครัง้นัน้ๆ มีการผ่าตัดมากกว่า 1 กรรมวิธีและท าโดยการผ่าตดัผ่านแผลอนัเดียวกัน
ขณะเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการผ่าตดัด้วยกรรมวิธีเดียว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์
ค่าแพทย์ผ่าตดัและหตัถการ ที่ระบุไว้ในตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผ่าตดั 

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดมากกว่า 1 ครัง้ ด้วยเหตุที่ไม่ใช่การบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนเดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนีใ้ห้อีก แต่ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์ค่าแพทย์
ผ่าตดัและหตัถการ ที่ระบุไว้ในตารางอตัราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด และจะจ่ายผลประโยชน์สงูสุดไม่เกินผลประโยชน์
ค่าแพทย์ผ่าตดัและหัตถการ ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี ้ ต่อการเข้าพกัรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ครัง้ใดครัง้หนึ่ง 
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4. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้า
ตารางผลประโยชน์ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง ส าหรับค่ารักษาดังจะกล่าวต่อไปนี ้ที่ได้ใช้ใน
ระหว่างที่มีการเข้ารักษาตวัเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  
- ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก  จัดเตรียม 
และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต 

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึง
ค่าแพทย์อ่านผล ที่ได้กระท าเนื่องจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการกระท าดังกล่าวเกิดขึน้ภายใน 31 วนั
ก่อนหรือหลงัการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลครัง้นัน้ 

- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตดั  
- วัสดุสิน้เปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย (เวชภัณฑ์ 3) ยกเว้น 
เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค า้ยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่น แขน
เทียม ขาเทียม ตาเทียม 

- ค่าบริการทางกายภาพบ าบดั และกิจกรรมบ าบดั 
- ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินไปและ/หรือมา เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ไม่เกินกว่าอัตราผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหารต่อ
หนึ่งวนัส าหรับการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

- ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการในโรงพยาบาลประจ าวนัต่อวนั 
- ค่ายากลบับ้าน ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 15 วนั ต่อการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
แต่ละครัง้  

- ค่าวิสัญญีแพทย์  ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์
วิสญัญีส าหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา 

- ค่าห้องผ่าตัด ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตดั 
อุปกรณ์ในห้องผ่าตดั อุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตดั ค่าห้องพกัฟืน้หลงัผ่าตดัและอุปกรณ์ห้องพกัฟืน้  

5.  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะ
เป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครัง้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในแผนก
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ส าหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิด
อุบตัิเหต ุหรือการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วนันบัตัง้แต่วนัที่เกิดอุบตัิเหตุครัง้นัน้ โดยจะจ่ายสงูสดุไม่เกินผลประโยชน์ที่
ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ต่อการบาดเจ็บแต่ละครัง้ ทัง้นีก้ารจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุฉุกเฉิน
ขณะเป็นผู้ป่วยนอกที่บริษัทจะจ่ายให้คิดเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในข้อ 4 
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6.  ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ต่อการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วย
ในครัง้ใดครัง้หนึ่ง ส าหรับแพทย์ซึ่งให้การตรวจรักษาพยาบาลผู้เอาประกันภยัในขณะที่ผู้เอาประกันภยัเข้ารักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ผู้รักษามีความเห็นว่าต้องให้แพทย์เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาในการรักษาอาการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บดงักล่าว และจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ของ
สญัญาเพิ่มเติมนีต้่อการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

   ในกรณีที่ไม่มีการผ่าตัด ผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่บริษัทจะจ่ายให้ คิดเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในข้อ 4 

   ในกรณีที่มีการผ่าตัด ผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่บริษัทจะจ่ายให้ คิดเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตดัและหตัถการในข้อ 33 

7. การรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก ในกรณีที่ผู้
เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือป่วย และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก ตามความจ าเป็นทาง
การแพทย์ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ให้ตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงส าหรับการตรวจรักษา แต่ไม่เกิน
ผลประโยชน์สงูสดุต่อครัง้และจ านวนครัง้สงูสดุต่อปีกรมธรรม์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ 

 ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี  ้  
- ยาที่ซือ้โดยปราศจากใบสัง่ยาของแพทย์ 
- การตรวจวัดสายตา การประกอบแว่นตา เลนส์สัมผัส (Contact Lenses) หรืออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน  การรักษา
เหงือกอกัเสบ และทนัตกรรมช่องปาก 

- ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการท างานของร่างกาย โดยไม่มีพยาธิสภาพแสดงให้เห็น  รวมทัง้อาการท้องผูก อาหาร  
ไม่ย่อย  ท้องอืด  เบื่ออาหาร 

8. การรักษาทันตกรรม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาทันตกรรม ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา
ทางทนัตกรรมในโรงพยาบาล หรือคลินิก ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ โดยทนัตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การรักษาทันตกรรมตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดของ  
การรักษาตามตารางผลประโยชน์  

 ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี  ้
- การฟอกสีฟัน 
- การรักษาฟันที่ห่าง 
- การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
- การจดัฟันทุกชนิด 
- การตรวจหรือการรักษาในโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือไม่ได้ระบุไว้ตารางผลประโยชน์ 
- การตรวจรักษาฟันใดๆ ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อความสวยงาม 
- การเปล่ียนหรือใส่ฟันปลอม 
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9. การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตร บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตรให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
ส าหรับค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เรียกเก็บโดยโรงพยาบาล แต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสูดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางผลประโยชน์ แล้วแต่กรณีของการตัง้ครรภ์และการคลอดบุตร โดยมีเงื่อนไขว่า  บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้
เอาประกันภยัที่เอาประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 9 เดือน ส าหรับการคลอดบุตรปกติ การคลอดโดย
ใช้เคร่ืองมือช่วย และการผ่าท้องเพราะการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส าหรับการแท้งบุตร การตัง้ครรภ์นอก
มดลกู (กรณีที่ไม่ต้องมีการผ่าตดั) และ การผ่าท้องเพราะการตัง้ครรภ์นอกมดลกู นบัตัง้แต่วนัเร่ิมมีผลคุ้มครอง   
 

ค านิยาม  
“การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตร” หมายถึง การคลอดบุตรปกติ การคลอดโดยใช้เคร่ืองมือช่วย การแท้งบุตร การตัง้ครรภ์นอก
มดลกู (กรณีที่ไม่ต้องมีการผ่าตดั) การผ่าท้องเพราะการคลอดบุตร หรือการผ่าท้องเพราะการตัง้ครรภ์นอกมดลกู 

ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี  ้
- การบริการรักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวกับการตัง้ครรภ์และการคลอดบุตร เว้นแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่จ าเป็นเพื่อ
ช่วยชีวิตมารดา หรือเด็กในครรภ์ 

- การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

ข้อยกเว้นทั่วไป 

 การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนีไ้ม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการ
บาดเจ็บหรือการป่วย (รวมทัง้โรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก  

1. โรคเรือ้รัง การป่วยหรือการบาดเจ็บที่เป็นมาก่อน และยังมิได้รักษาให้หายก่อนวนัที่เร่ิมคุ้มครองของผู้เอาประกันภยั 
โดยมีการรักษา การวินิจฉัยโรค การปรึกษาหรือการสั่งจ่ายยาให้ในระหว่าง 90 วัน (เก้าสิบวัน) ก่อนวันที่ผู้เอา
ประกันภยัท าสญัญาประกันภยั เว้นแต่ ผู้เอาประกันภยัที่ป่วยดงักล่าวได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญาเพิ่มเติมนีม้าเป็น
เวลา 12 เดือนติดต่อกันแล้ว 

2. การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพนัธุกรรม 
3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตดัเพื่อเสริมสวย หรือแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือควบคมุน า้หนกัตัว

หรือการผ่าตดัอนัมีลกัษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตทุี่ได้รับความคุ้มครอง 
4. การตัง้ครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึง

การสืบวิเคราะห์และการรักษา) การท าหมนัหรือการคมุก าเนิด 
5. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 
6. การตรวจรักษา หรือ การป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอเส่ือมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัย

ใกล้หมดหรือหมดระด ู การเส่ือมสมรรถสภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลง
เพศเว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตทุี่ได้รับความคุ้มครอง 

7. การตรวจสขุภาพทัว่ไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตดั การพกัฟืน้ หรือการพกัเพื่อการ
ฟืน้ฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พกัอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตใุดๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาใน
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โรงพยาบาลหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่
ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ 

8. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดยอุบตัิเหตุ 

9. การตรวจรักษา หรือผ่าตดั เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจดัฟัน 
ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าฟัน
ปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม 

10. การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้ยา
เสพติด 

11. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสัน้ ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล 

12. การตรวจรักษาที่ยงัอยู่ระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลบัการตรวจหรือการ
รักษาความผิดปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 

13. การฆ่าตวัตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็น
การกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท า ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัง้นีร้วมถึงอุบตัิเหตุจาก
การที่ผู้เอาประกันภยั กิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สัง่ 

14. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้จากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา สารเสพติด หรือ    ยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นัน้ ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

15. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่ผู้เอาประกันภัย ก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนี
การขบักุม 

16. ความบาดเจ็บที่เกิดขึน้ขณะที่ผู้เอาประกันภยัปฏิบตัิหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ อาสาสมคัร และเข้าปฏิบตัิการในสงคราม
หรือปราบปราม 

17. สงคราม การรุกราน การก่อการร้าย การกระท าที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนดัหยุดงาน การก่อ
ความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ เหตกุารณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตใุห้มีการประกาศ
หรือคงไว้ซึ่งกฎอยัการศึก  

18. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมนัตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชือ้เพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินการติดต่อกันไปโดยตวัเอง 

19. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
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 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 
ช่องท้อง 
-   การตดัไส้ติ่ง 50 
-   การผ่าตดัล าไส้ 75 
-   การผ่าตดักระเพาะอาหาร 100 

-   การต่อกระเพาะอาหารกับล าไส้ 75 
-   การตดัเอาถุงน า้ดีออก 75 
-   การตดัม้ามออก 75 
-   การตดัเอาตบับางส่วนออก การตัดบางส่วนของกลีบตบัออก 100 
-   การตดัถุงน า้ดี หรือการผ่าตดัถุงน า้ดี กับท าทางระบายน า้ดี  
     รวมหรือไม่รวมการเอานิ่วออก 

75 
 

- การผ่าตดัช่องท้องเพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษา หรือการเอาอวยัวะภายใน
อันเดียวหรือหลายอันออก เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในที่นีเ้ป็นการอื่น อนึ่ง การ
ผ่าตัดช่องท้องซึ่งกระท าตัง้แต่ 2 กรรมวิธีหรือมากกว่านัน้ และท าโดยการ
ผ่าผ่านแผลหน้าท้องอันเดียวกันขณะเดียวกันให้ถือว่าเป็นการผ่าตัด
กรรมวิธีเดียว 

50 
 

ฝี 
-  การผ่าฝีแห่งเดียวหรือหลายแห่ง โดยเป็นผู้ป่วยภายนอกของโรงพยาบาล 25 
-  การรักษาหนอง หรือฝี ซึ่งต้องรักษาตวัในโรงพยาบาล 25 
เล็บ 
-   การถอดเล็บออกทัง้เล็บ หรือเพียงบางส่วนของเล็บ 
     (เช่น เล็บขบหรือเล็บผิดปกติ) 

25 

การตัด 
-   นิว้มือหรือนิว้เท้าแต่ละนิว้แต่ไม่เกิน 40% แม้ว่าจะตดันิว้มือและหรือ       
     นิว้เท้ารวมกันมากกว่า 2 นิว้ก็ตาม 

25 
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 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 
การตัด 
-   มือ แขนท่อนล่าง หรือ เท้าที่ข้อเท้า 50 
-   ขา แขน หรือต้นขา 50 
-   ต้นขาที่สะโพก 75 

-   การตดัคร่ึงตวัล่างออกหมด 100 
นม 
-   การตดัเต้านมรวมทัง้กล้ามเนือ้ และต่อมน า้เหลืองทัง้หมดจนถึงในรักแร้  
    ข้างเดียวหรือสองข้าง 

100 

-   การตดัเต้านมข้างเดียว หรือสองข้างในลกัษณะง่ายๆ 75 
-   การตดัชิน้เนือ้จากเต้านมมาตรวจ 25 
-   การผ่าตดัถุงน า้ เนือ้งอกธรรมดา หรือก้อนเนือ้ที่เต้านม ท่อน า้นม  
    หรือหวันม ทัง้นี ้เป็นการตดัออกข้างเดียว 

50 

หน้าอก 
-   การยุบทรวงอกทัง้ข้าง 100 
-   การตดัปอดข้างเดียวออกทัง้หมด 100 
-   การตดักลีบปอดออกทัง้หมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกลีบปอด 
    ยกเว้นการเจาะ 

100 

-   การตดัเข้าไปในชอ่งทรวงอก เพือ่การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาอวยัวะ  
    ภายในทรวงอกยกเว้นการเจาะ 

50 

-   การเอาหนองออก ยกเว้นการเจาะ 25 
- การอดัลมในทรวงอก 25 
-   การบรรจุแต่ละข้าง แต่ต้องไม่เกิน 6 ครัง้ 25 
-   การวินิจฉัยโรค ด้วยการใช้เคร่ืองมือดทูอ่หายใจ (Bronchoscopy) 25 

-   การผ่าตดั ไม่รวมถึงการตดัเนือ้ตรวจ 50 
 

 

 

 

 



คู่มือสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่ม | 17 
 

 

Public 

 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 
หู 
-   การเจาะเยื่อห ู 25 
-   การตดัมาสตอยทัง้หมดข้างเดียว 75 
-   การตดัมาสตอยทัง้หมดสองข้าง 100 
-   การผ่าตดัเกี่ยวกับกระดกูโกลนในหูส่วนกลาง (Stapedectomy) 50 
-   การผ่าตดัปะแก้วห ู(Tympanoplasty) 50 
-   การผ่าตดัแก้วหู และกระดกูมาสตอย (Tympano-mastoidectomy) 75 
-   การเจาะแก้วหู (Myringotomy) 25 
-   การผ่าตดัท ารูห ู(Canaloplasty) 50 
หลอดอาหาร 
-   การผ่าตดัหลอดอาหารตบี 50 

-   การใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร 25 
ตา 
-   การถอดส่ิงแปลกปลอมภายนอกออกจากตาด า 25 
-   การตดัเอาแก้วตาออก โดยไม่ใช้เคร่ืองชว่ยดพูิเศษ 25 
-   การผ่าตดั เพือ่รักษาจอประสาทตาลอก 100 
-   ต้อกระจก 50 
-   ต้อหิน 50 
-  การเอาลกูตาออก 50 
-   ลอกต้อเนือ้ 50 
-   การผ่าตดักุ้งยงิ หรือฝีที่เปลือกตา 25 
-   การผ่าตดัเอาถุงน า้ที่ตาขาวออก 25 
กระดูกหักหรือแตก 
-   กระดกูไหปลาร้า ต่อกระดกูหนึง่ท่อน 25 

-   กระดกูแขนทอ่นล่าง กระดกูสะบกั ต่อกระดกูหนึง่ท่อน 50 
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 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 

 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 

กระดูกหักหรือแตก 

-    กระดกูก้นกบ กระดกูเท้า กระดกูฝ่าเท้า หรือกระดกูส้นเท้า 25 

-   กระดกูต้นขา 75 

-   แขนท่อนบน หรือขา ต่อกระดกูหนึง่ชิน้ 50 

-   กระดกูนิว้มือหรือนิว้เท้าแต่ละนิว้ หรือซีโ่ครง 25 

-  กระดกูแขนทอ่นล่างทัง้สองชิน้ ชอ่งหวัเขา่ สะบ้าหวัเข่า หรือกระดกูเชิงกราน 75 

-   กระดกูขาสองชิน้ 50 

-   กระดกูขากรรไกรล่าง 50 

-   กระดกูมอื กระดกูฝ่ามอื จมกู ซี่โครงสองชิน้ หรือมากกว่า หรือกระดกูหน้าอก 25 

-   กระดกูสนัหลงั (Transverse processes) แต่ละข้าง 25 

-   กระดกูสนัหลงัแตก ยบุ โดยแรงบีบกด ชิน้เดียวหรือหลายชิน้ 50 

- การผ่าตัดเพื่อให้กระดูกเข้าที่ หรือเชื่อมกระดูกเข้าด้วยกัน ในกรณีที่กระดูกสันหลังหัก 
หรือข้อกระดกูเคล่ือนของกระดกูสนัหลงัส่วนคอ ส่วนอก หรือบัน้เอว 

100 

-  ข้อมือ 50 

การหักของกระดูกแทงออกนอกผิวหนัง 

-   ส าหรับการแตกหกัของกระดกูออกนอกเนือ้ ให้เพิ่มผลประโยชน์ข้างบนนีอ้ีก 50%    
    ส าหรับการแตกหกัซึ่งต้องผ่าตัด รวมทัง้การปลูกกระดกู หรือการเฉือนกระดกูให้เพิ่ม 
    ผลประโยชน์ข้างบนนีอ้ีก 100% ของรายการนัน้แต่ต้องไม่เกินผลประโยชน์สงูสุด 

100 

ทางเดินรังไข่ – ทางปัสสาวะ 

-   การผ่าตดัเปล่ียนไตข้างเดียว 100 

-   การตดัไตออกรวมถึงการตดัหลอดไตออกทัง้หมด และส่วนของกระเพาะปัสสาวะที่ตอ่ 
    กับหลอดไตออก โดยใช้การผ่าตดัแห่งเดียวกัน 

100 

-   การผ่าตดัเอาไตออก 75 
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 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 

 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 

ทางเดินรังไข่ – ทางปัสสาวะ 

-   การผ่าตดัเอาไตเข้าที ่ 75 

-   การตดัเนือ้งอกหรือก้อนนิว่ออกจากไต ท่อไต หรือ 
    กระเพาะปัสสาวะ โดยการผ่าตดั 

75 

-   รักษาโดยวธีิจีด้้วยไฟฟา้ หรือใช้เคร่ืองมือผ่านกล้องส่องดภูายใน    
    (Endoscope) 

50 

-   การผ่าตดักระเพาะปัสสาวะ การตดักระเพาะปัสสาวะออกทัง้หมด พร้อมกับฝังหลอด  
    ไตไว้ในล าไส้เล็ก หรือในล าไส้ใหญ่ และตดัเอาต่อมน า้เหลืองในอุ้งเชิงกรานทัง้สองข้าง  
    ออก 

100 

-   การผ่าตดัตกแต่งกระเพาะปัสสาวะโดยการเย็บแผลที่กระเพาะปัสสาวะเนื่องจาก  
    การบาดเจ็บท าให้กระเพาะปัสสาวะแตก 

75 

-   ท่อปัสสาวะตีบ โดยการผ่าตดั 50 

-   การผ่าตดัภายในท่อปัสสาวะ 25 

ต่อมลูกหมาก (Prostate) 

-   การผ่าตดัออกทัง้หมด 75 

-   การตดัออกบางส่วน 75 

-   ขริบหนงัหุ้มปลายอวยัวะสืบพนัธุ์ นอกเหนือจากการใช้คีมหนีบ หรือ 
     ตดัด้านหลงัอวยัวะสืบพนัธุ์ 

25 

-   การผ่าตดัลกูอณัฑะหรือการตดัทอ่น า้กาม 50 

-  การผ่าตดัลกูอณัฑะเพือ่ให้เล่ือนลงมาเข้าที่ข้างใดข้างหนึ่ง 50 

-  ถุงน า้ในลกูอณัฑะหรือเส้นเลือดโป่งในลกูอณัฑะ 50 

-  การตดัถุงน า้ หรือเนือ้งอกทีป่ากช่องคลอด 25 

-  การตดัเนือ้งอกแห่งเดียวหรือหลายแห่งจากผนงักล้ามเนือ้ของมดลกูโดย  
    การผ่าตดัทางหน้าท้อง 

50 

-  การฉีดน า้เพือ่ขยายท่อรงัไข ่ 25 

-  การผ่าตดัช่วยให้มดลกูอยู่กับที ่รวมหรือไม่รวมการตดัเยือ่ขึงด้านข้างของมดลกูให้สัน้ลง 75 
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 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 

 

 

 

 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 

ต่อมลูกหมาก (Prostate) 

-  การผ่าตัดทางช่องคลอด เพื่อเอาน า้ในถุงน า้ของรังไข่ออกเพียงข้างเดียวหรือสองข้าง 25 

-  การตดัชิน้เนือ้จากรงัไข่ข้างเดียวหรือสองข้าง 75 

-  การตดัมดลกูออกทัง้หมดรวมทัง้อวยัวะใกล้เคียงในรายที่เป็นมะเร็งทีม่ดลกู 100 

- การตดัมดลกู พร้อมทัง้ทอ่และรงัไข่ พร้อมทัง้ตดัหรือไม่ตดัไส้ติ่ง 75 

- การขูดหรือการจีป้ากมดลกู ซึ่งพ้นจากระยะหลงัคลอด 25 

- การถ่างและการขูดปากมดลกู ซึง่พ้นจากระยะหลงัคลอด 25 

- การซ่อมฝีเยบ็ หรือช่องคลอดขาด มิใช่ทนัทีภายหลงัการคลอด รวมทัง้ถงุในกระเพาะ   
  ปัสสาวะ (Cystocele) และถุงในล าไส้ (Rectocele) 

50 

- การตดัเนือ้งอกไฟบรอยด์ โดยไม่เปิดชอ่งท้อง 50 

คอพอก 

-  การตดัต่อมไทรอยด์ รวมทัง้การผ่าตดัทุกวิธี 75 

-  การผ่าตดัเอาถุงน า้ หรือเนือ้งอกของต่อมไทรอยด์หรือตรงส่วนกลางของต่อมไทรอยด์ออก 50 

ไส้เลื่อน 

-  การผ่าตดัข้างเดียว 50 

-  การผ่าตดัสองข้าง 75 

ข้อต่อและกระดูกเคลื่อน 

- การผ่าตดัเข้าไปในข้อ นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ยกเว้นการเจาะ 25 

-  การผ่าตดัเพื่อให้กระดกูเข้าที ่หรือเชือ่มกระดกูเข้าด้วยกันในกรณีที่กระดกูสนัหลงัหกั  
    หรือข้อกระดกูเคล่ือนของกระดกูสนัหลงัส่วนคอ ส่วนอก หรือปัน้เอว 

100 
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ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 

ข้อต่อและกระดูกเคลื่อน 

-  การผ่าข้อหวัไหล่ ข้อศอก ตะโพก หรือหวัเข่า ยกเว้นการเจาะ 50 

- การตดั การติดเข้าที่เดิมโดยการผ่าตดั การตดัเอาข้อออก หรือการซ่อมข้อที่  

1. ตะโพก 100 

2. หวัไหล่ 75 

3. หวัเขา่ ข้อศอก ข้อมอื หรือข้อเท้า 50 

- การเคล่ือนของนิว้มอืหรือนิว้เท้า แต่ละนิว้ 25 

- บ่า ข้อศอก ข้อมือ หรือข้อเท้า 25 

- การผ่าตดักระดกูฝ่าเท้าเคล่ือนเข้าที่รวมทัง้ยึดกระดกูด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม 25 

-  กระดกูขากรรไกรล่าง 25 

-  การผ่าตดัข้อตะโพกที่เคล่ือนให้เข้าที่ 75 

-  การจบัตอ่กระดกูข้อเขา่เคล่ือนให้เข้าที่ด้วยมอื 50 

- สะบ้าหวัเข่า 
   อนึ่ง ส าหรบัการเคล่ือนของข้อตอ่หรือกระดกูซึง่จ าเป็นต้องท าการผ่าตดัเปิดนัน้ 
ผลประโยชน์จ านวนสงูสดุที่ได้รับส าหรับการเคล่ือนนัน้จะเป็น 

   จ านวน 2 เท่าของจ านวนที่ก าหนดไว้ในรายการข้างบนนี ้

25 

จมูก 

-  การเจาะไซนสั 25 

-  การตดัไซนสั โดยวิธีเข้าทางชอ่งจมกู 25 

-  การตดัไซนสั โดยผ่านเข้านอกชอ่งจมกู 50 

-  การตดัเนือ้งอกของจมกูข้างเดียว หรือสองข้าง 50 

-  การตดัใต้เยือ่เมอืก (Sub mucous Resection) 50 

-   การผ่าตดัโพรงจมกู (Turbinectomy) 25 

-   การผ่าตดัจมกูภายนอกทัง้หมด รวมทัง้สนักระดกูของดัง้จมกู กระดกูออ่นด้านข้าง  
    และ/หรือการท าให้ปลายจมกูคงสภาพเดิม 

50 
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ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 

การเจาะ  

-  การเจาะหน้าอก หรือช่องท้อง 25 

-  การเพาะปัสสาวะ ยกเว้นการสวนกระเพาะปัสสาวะ 25 

-  ถุงน า้ในอณัฑะ ข้อต่อ หรือกระดกูไขสนัหลงั 25 

ทวาร 

-  การผ่าตดัใหญ่ของมะเร็งทุกระยะ รวมทัง้การเจาะช่องอุจจาระใหม่ 100 

-  ริดสีดวงเฉพาะภายนอก การตดั ครบวิธีการ 25 

-  ริดสีดวงภายใน หรือทัง้ภายในภายนอก รวมทัง้ล าไส้ปลิน้ออก รวมการตดัทัง้หมด 
    หรือการฉีดยารักษาครบชุด 

50 

-  การผ่าตดัรักษาฝีคณัฑสตูร 50 

-  การผ่าตดัรอยแตกแยกบริเวณทวาร 25 

-  การตดัอืน่ๆ บริเวณทวารหนกั 50 

กะโหลกศีรษะ 

-  การตดัเข้าไปในช่องสมอง ยกเว้นการเจาะรู และดดูโดยใช้เคร่ือง 100 

-  การถอดกระดกู เจาะรู หรือการงดักระดกูที่กดหรือยุบออก 50 

ล าคอ 

-  การผ่าตดัต่อมทอนซิล หรือการผ่าต่อมทอนซิล และต่อมอดินอยด์ 50 

-  ใช้กล้องส่องดกูล่องเสียง พร้อมทัง้ตดัเอาเนือ้งอกของสายเสียง และของลิน้   
    ปิดกล่องเสียงออก และ/หรือ ลอกเนือ้ออกจากลิน้สายเสียง 

50 

-  การผ่าตดัต่อมอดินอยดไ์ม่ว่าขัน้แรก หรือขัน้ที่สอง 25 

-  การใช้เคร่ืองมือตรวจกล่องเสียง เพือ่วินจิฉัยโรค 25 

-  การเจาะคอ เพือ่ช่วยหายใจ (Tracheotomy) 25 

-   การตดัต่อมน า้เหลือง เพือ่การวินิจฉัย (Excisional biopsy of lymph nodes) 25 

-   การตดัต่อมน า้ลายพาโรติด (Parotidecomy) 50 

-   การตดักล่องเสียงออกทัง้หมด (Total Laryngectomy) 75 

-   การผ่าตดัคอแบบเรดิคอลเนค (Redical neck dissection) 75 
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หมายเหตุ: ถ้าการผ่าตัดที่กระท านัน้ไม่ได้แสดงไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมผ่าตัด บริษัทฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะก าหนด
ผลประโยชน์ในการผ่าตดัในอตัราขัน้สงูสุดให้ส าหรับการผ่าตดัเช่นนัน้ การผ่าตดัที่มีความส าคัญและความร้ายแรงเท่าเทียมกัน
จะถูกน าไปใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาช าระผลประโยชน์ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะการผ่าตัด 
ร้อยละของผล 

ประโยชน์จ านวนสูงสุด 

เนือ้งอก  

-   การผ่าตดัเนือ้งอกชนิดร้ายแรง ยกเว้นเยื่อเมอืก ผิวหนงั และเยื่อพงัผืด 100 

-   เนือ้งอกชนิดร้ายแรงที่เยือ่เมือก ผิวหนงั และเยื่อพงัผืด 50 

-   การผ่าตดั Pilonidal Sinus หรือถงุไพโลไนดาล 25 

-   การตดัชืน้เนือ้ที่เป็นโรคออกจากเอน็ หรือเยือ่หุ้มเอน็  
     (เช่นถุงน า้ หรือเนือ้โปน) ของเท้า หรือนิว้เท้า 

25 

-   หูด หรือ ไฝ 25 

-   เนือ้งอกไม่เป็นอนัตรายแห่งเดียวหรือหลายแห่ง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็น  
    ประการอื่นในที่นีซ้ึ่ง 

 

1. ต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล 25 

2. ไม่ต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล 25 

-   อนึ่ง ในกรณีที่มีการรักษาโรคเนือ้งอกตามรายการข้างบนนี ้โดยรังสีเอ็กซ์ หรือแร่เรเดียม 
เงินผลประโยชน์สงูสุดที่จ่ายให้ส าหรับการรักษาจนจบวิธีการ รวมทัง้การผ่าตดั ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับการผ่าตัดเนือ้งอกออก 

 

เส้นโลหิต 

-  เส้นโลหิตขอด การผ่าตดัเส้นโลหิตทกุอยา่ง หรือการฉีดยาในขาข้างเดียว 50 

-  การผ่าตดั หรือการฉีดยาในขาสองข้าง 50 
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การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group PA) 

บริษัทจะให้การคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดย
อุบตัิเหต ุตามข้อตกลงความคุ้มครองดงัต่อไปนี ้
 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง  (ส าหรับ อ.บ.1) 

ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภยัเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180 วนั นบั
แต่วนัที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือ การบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภยัต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล และ
เสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนัน้เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดงันี  ้

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับการตกเป็น บุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง และการทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง

นัน้ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติ เหตุ หรือมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอา
ประกันภยัตกเป็นบุคคล ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือสองข้างตัง้แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตัง้แต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง  
4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
7. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ 
8. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า 
9. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้พียงรายการที่สงูสดุรายการเดียวเท่านัน้  
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงคุ้มครองนีร้วมกันไม่เกินจ านวน

เงินดงัระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนีย้งัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิน้สดุระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัที่เหลืออยู่เท่านัน้ 
 
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร   
(ส าหรับ อ.บ.2) 

ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภยัต้องรักษาตวัติดต่อกันใน
ฐานะผู้ป่วยในในสถานพยาบาลและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนัน้เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดงันี  ้

1. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง และการทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง

นัน้ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชีท้างการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอา
ประกันภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 

3. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือสองข้างตัง้แต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตัง้แต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 
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4. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า 
5. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
6. 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
7. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือ 
8. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อเท้า 
9. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 
10. 50% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 
11. 15% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับหูหนวกหนึ่งข้าง 
12. 25% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้หวัแม่มือ (ทัง้สองข้อ) 
13. 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้หวัแม่มือ (หนึ่งข้อ) 
14. 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้ชี ้(ทัง้สามข้อ) 
15. 8% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้ชี ้(ทัง้สองข้อ) 
16. 4% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้ชี ้(หนึ่งข้อ) 
17. 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้อื่นๆ แต่ละนิว้ (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิว้หวัแม่มือและนิว้ชี  ้
18. 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้หวัแม่เท้า 
19. 1% ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ส าหรับนิว้เท้าอื่นๆ แต่ละนิว้ (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิว้หวัแม่เท้า  

 
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนีเ้พียงรายการที่สงูสดุรายการเดียวเท่านัน้ เว้นแต่ 
1) กรณีที่มีการสูญเสียนิว้มือหรือนิว้เท้าโดยถาวรสิน้เชิงตามรายการที่ 12  ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตาม

รายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ และ/หรือ 
2) กรณีหูหนวกหรือเป็นใบ้ตามรายการที่ 10 ถึง 11  
   

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสญูเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์  

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่ก าหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็น
การสญูเสียสมรรถภาพในการลิม้รส หรือดมกล่ิน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% 
ของจ านวนเงินเอาประกันภยัที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงคุ้มครองนีร้วมกันไม่เกินจ านวน
เงินดงัระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนีย้งัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ยงัคงให้ความคุ้มครองจนสิน้สดุระยะเวลาเอาประกันภยัเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภยัที่เหลืออยู่เท่านัน้  
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ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก  หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี  ้

1.1 การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า 
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สรุา” นัน้ ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตัง้แต่ 150 มิลลิกรัม 
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

1.2 การฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเชือ้โรค เว้นแต่การติดเชือ้โรคมีหนอง หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน า้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบตัิเหต ุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยันี ้และได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภยั 
1.5 การแท้งลกู 
1.6 การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปล่ียนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นอันเ ป็นผล  

สืบเนื่องมาจากอุบตัิเหต ุ
1.7 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลัง

เล่ือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเส่ือม 
(Spondylosis)  และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง ส่วน Pars interarticularis 
(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบตัิเหต ุ

1.8 สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศตัรูต่างชาติ  สงครามกลางเมือง การปฏิวตัิ 
การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลกุฮือขึน้ต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนดัหยุดงาน 

1.9 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมนัตภาพรังสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อนัเนื่องมาจากการ
เผาไหม้ของเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซึ่งด าเนินการติดต่อกันไปโดยตวัของ
มนัเอง  

1.10 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่เกิด  
จากการ ตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส  หรือบุตรของผู้เอาประกันภยั 

1.11 ยาที่ซือ้โดยปราศจากใบสัง่ยาของแพทย์ 
1.12 ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค า้ยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค า้ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์

ทางเลือก (Alternative medical treatment) การฝังเข็ม 
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2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย 

แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เคร่ืองร่อน ขณะก าลัง
ขึน้หรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์  ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เคร่ืองมือช่วย  
ด าน า้ที่ต้องใช้ถังอากาศ และเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ 

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัขบัขี่  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัก าลงัขึน้หรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัขบัขี่หรือปฏิบตัิหน้าที่เป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุม 
2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภยัปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเข้าปฏิบตัิการในสงคราม หรือปราบปราม 

แต่หากการเข้าปฏิบัติการนัน้เกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตัง้แต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม  หรือ
ปราบปรามนัน้ จนถึงวันสิน้สุดการปฏิบัติการนัน้ ส่วนหลังจากนัน้ให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิน้สุดระยะเวลา
ประกันภยัที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ 
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ขัน้ตอนและเอกสารส าคัญต่างๆ ในการรับการบริการด้านงานประกันกลุ่ม 

1. ขัน้ตอนและเอกสารส าคัญในการรับบริการ (ส าหรับสมาชิก) 
1.1 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ ให้สมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ

แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เพื่อขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมลูในกรมธรรม์ อนัมีผลให้ข้อมลูและผลประโยชน์ของสมาชิกเปล่ียนแปลงไป

จากที่ได้แถลงไว้กับบริษัทฯ อาทิ  
• การเปล่ียนชื่อ-สกุล 
• การเปล่ียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 
• การเปล่ียนแปลงที่อยู่ 
• การเปล่ียนแปลงเบอร์โทรศพัท์ 
• การเปล่ียนแปลงอีเมล 
• การเปล่ียนแปลงเลขที่บญัชีธนาคาร 

1.2 น าส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เร่ือง รายละเอียด 
เอกสารที่สมาชิกต้องน าส่ง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
1. การเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล 

ของพนักงาน หรือสมาชิก 
แจ้งการเปล่ียนชื่อ / นามสกุลของ
พนกังาน หรือสมาชิก 

➢ ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล 
ของผู้เอาประกันภยัหรือผู้รับประโยชน์ของ
ทางราชการ  
(ผู้เอาประกันภยัลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2. การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ แจ้งการเปล่ียนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ของพนกังาน / สมาชิก โดยผู้รับ
ประโยชน์ใหม่จะต้องสามารถพิสจูน์
ความสมัพนัธ์กับ พนกังาน / สมาชิกได้ 

➢ ใบสมคัรขอเอาประกันชีวิตและอุบตัิเหตุ
และประกันชีวิตและสขุภาพ  
(ฟอร์มบริษัท) 

➢ ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกผู้เอา
ประกันภยั (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้เอาประกันภยั) และผู้รับ
ผลประโยชน์ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้รับผลประโยชน์) 

3. การเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
เอาประกันภัย หรือ 
แผนของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม 

บริษัท / ห้างร้าน แจ้งการเปล่ียนแปลง
จ านวนเงินเอาประกันภยั หรือแผน
ผลประโยชน์ของพนกังาน / สมาชิก  
หมายเหตุ : ทัง้นีก้ารน าส่งเอกสารจะ
แตกต่างกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

➢ ตามข้อก าหนดและแบบฟอร์มของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

4. การเปลี่ยนแปลง 

เบอร์โทรศัพท์ 

แจ้งการเปล่ียนแปลงเบอร์โทรศพัท์ของ
ผู้เอาประกันภยั 

➢ ตามข้อก าหนดและแบบฟอร์มของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 
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เร่ือง รายละเอียด 
เอกสารที่สมาชิกต้องน าส่ง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
5. การเปลี่ยนแปลงอีเมล แจ้งการเปล่ียนแปลงอีเมลของผู้เอา

ประกันภยั 
➢ ตามข้อก าหนดและแบบฟอร์มของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 

6. การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
ธนาคาร 

แจ้งการเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชี
ธนาคารของผู้เอาประกันภยั 

➢ ส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร  
(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เอา
ประกันภยั) 

 
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล น าส่งข้อมูลในการขอเปลี่ยนแปลงของสมาชิกให้แก่เจ้าหน้าที่

ฝ่ายจัดจ าหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูลในกรมธรรม์ อันมีผลให้ข้อมูลและผลประโยชน์ของ

สมาชิกเปล่ียนแปลงไปจากที่ได้แถลงไว้กับบริษัทฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องแจ้งมายงับมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  โดย
มีรายละเอียด ดงันี ้

 
2. ขัน้ตอนและเอกสารส าคัญในการรับบริการ (ส าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

         2.1 การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก และข้อมูลสมาชิก 
           2.1.1 การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก 
 กรณีมีสมาชิก/พนกังาน เข้าใหม่ ระหว่างปีกรมธรรม์ เม่ือมีพนกังานใหม่ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในกรมธรรม์ โปรดรวบรวมและ
จัดส่งใบค าขอเอาประกันภัยกลุ่มของพนักงาน คู่สมรสและบุตร เข้าใหม่  ให้บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันที่พนักงาน  
คู่สมรสและบุตร มีสิทธิ์เข้าร่วม พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งข้อมลูกรมธรรม์ประกันชีวิตและสขุภาพกลุ่ม และประกันอุบติัเหตุกลุ่ม 
(ฟอร์มบริษัท) ในการน าส่งทุกครัง้  ในการระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ผู้รับผลประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับพนกังาน อาทิ บิดา มารดา พี่ น้อง คู่สมรส บุตร เท่านัน้ 

เอกสารที่ต้องน าส่ง ดังนี ้
1. แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูกรมธรรม์ประกันชีวิตและสขุภาพกลุ่ม และประกันอุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์มบริษัท)  
สกุลไฟล์ Excel 

2. ใบค าขอเอาประกันภยักลุ่มของพนกังาน คู่สมรสและบุตร เข้าใหม่ 
3. แนบส าเนาบตัรประชาชนสมาชิก/พนกังาน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

แบบฟอร์มต่างๆ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้า  https://www.krungthai-axa.co.th/th/cs-request-form  

 
 
 
 
 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/cs-request-form
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กรณีมีสมาชิก/พนักงาน ลาออก ระหว่างปีกรมธรรม์ 
เมื่อทราบว่ามีสมาชิก/พนกังานลาออก หรือขาดคุณสมบัติเข้าร่วมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โปรดแจ้งบริษัทฯ ทราบทันที ทัง้นีเ้พื่อ
หลีกเล่ียงส่วนเกินสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึน้ได้จากการที่สมาชิก/พนักงานไปใช้สิทธิหลงัจากลาออกที่จะต้องรับผิดชอบ 
โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ ม และประกันอุบัติ เหตุกลุ่ม (ฟอร์มบริษัท)   
โปรดระบุวันที่มีผลบังคับการพ้นสภาพการเป็นสมาชิก/พนักงานในช่องหมายเหตุในแบบฟอร์ม ทัง้นีก้ารแจ้งลาออกส าหรับ
พนกังานจะต้องแจ้งย้อนหลงัได้ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัที่ฝ่ายทรัพยากรแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อสามารถรับเบีย้ประกันภัยคืนใน
ส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง  

เอกสารที่ต้องน าส่ง ดังนี ้
1. แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูกรมธรรม์ประกันชีวิตและสขุภาพกลุ่ม และประกันอุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์มบริษัท)  
สกุลไฟล์ Excel 

2. ส่งบตัรประกันกลุ่มคืนให้บริษัทฯ หรือให้ท าลายทิง้ 
2.2 การกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต และสุขภาพพนักงาน ส าหรับสมาชิกผู้เอาประกันภัย  

2.2.1 กรณีบริษัทฯ ก าหนดเงื่อนไขการรับประกันภยัของพนกังาน/สมาชิกแบบไม่ต้องแถลงสขุภาพ ให้พนกังาน หรือ
สมาชิกกรอกใบสมคัรแบบแถลงผู้รับประโยชน์ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ  

2.2.2 กรณีบริษัทฯ ก าหนดเงื่อนไขการรับประกันภยัของพนกังาน/สมาชิกแบบต้องแถลงสขุภาพ ให้พนกังานสมาชิก
กรอกใบสมคัรแบบแถลงสขุภาพให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ทัง้นีพ้นกังาน/สมาชิกจะต้องตรวจสขุภาพ
เพิ่มเติมหรือไม่ บริษัทฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ทราบ 

2.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เอาประกันภัย 
ในระหว่างปีกรมธรรม์ สมาชิก/พนกังาน อาจมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆ อนัจะมีผลให้ข้อมลูและผลประโยชน์ของ

สมาชิก/พนกังานเปล่ียนแปลงไปจากที่ได้แถลงกับบริษัทฯ  
2.3.1 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ  

การขอเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ  
• การเปล่ียนชื่อ / นามสกุลของพนกังาน หรือสมาชิก 
• การเปล่ียนผู้รับผลประโยชน์ 
• การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินเอาประกันภยั หรือแผนของผู้เอาประกันภยักลุ่ม 
• อื่นๆ 

เร่ือง รายละเอียด 
เอกสารที่สมาชิก 

ต้องน าส่ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เอกสารที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ต้องน าส่งให้กับบริษัทฯ 
1. การเปลี่ยนชื่อ / 

นามสกุลของพนักงาน 
หรือสมาชิก 

แจ้งการเปล่ียนชื่อ / 
นามสกุลของพนกังาน 
หรือสมาชิก 

➢ ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียน
ชื่อ / ชื่อสกุล ของผู้เอา
ประกันภยัหรือผู้รับ
ประโยชน์ของทางราชการ 
(ผู้เอาประกันภยัลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

• แบบฟอร์มแจ้งข้อมลู
กรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สขุภาพกลุ่ม และประกัน
อุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์ม
บริษัท) สกุลไฟล์ Excel 
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เร่ือง รายละเอียด 
เอกสารที่สมาชิก 

ต้องน าส่ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เอกสารที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ต้องน าส่งให้กับบริษัทฯ 
2. การเปลี่ยนผู้รับ

ผลประโยชน์ 
แจ้งการเปล่ียนแปลงผู้รับ
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
/ สมาชิก โดยผู้รับ
ประโยชน์ใหม่จะต้อง
สามารถพิสจูน์
ความสมัพนัธ์กับ  
พนกังาน / สมาชิกได้ 

➢ ใบสมคัรขอเอาประกันชีวิต
และอุบตัิเหตแุละประกัน
ชีวิตและสขุภาพ (ฟอร์ม
บริษัท) 

➢ ส าเนาบตัรประชาชน
สมาชิกผู้เอาประกันภยั 
(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้เอาประกันภยั) และ
ผู้รับผลประโยชน์ (พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้รับผลประโยชน์) 

• แบบฟอร์มแจ้งข้อมลู
กรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สขุภาพกลุ่ม และประกัน
อุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์ม
บริษัท) สกุลไฟล์ Excel 
 

3. การเปลี่ยนแปลง
จ านวนเงินเอา
ประกันภัย หรือแผน
ของผู้เอาประกันภัย
กลุ่ม 

บริษัท / ห้างร้าน แจ้งการ
เปล่ียนแปลงจ านวนเงิน
เอาประกันภยั หรือแผน
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
/ สมาชิก 
หมายเหตุ : ทัง้นีก้าร
น าส่งเอกสารจะแตกต่าง
กันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

➢ ตามข้อก าหนดและ
แบบฟอร์มของ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

• แบบฟอร์มแจ้งข้อมลู
กรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สขุภาพกลุ่ม และประกัน
อุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์ม
บริษัท) สกุลไฟล์ Excel 
 

4. การเปลี่ยนแปลงเบอร์
โทรศัพท์ 
 

แจ้งการเปล่ียนแปลงเบอร์
โทรศพัท์ของผู้เอา
ประกันภยั 

➢ ตามข้อก าหนดและ
แบบฟอร์มของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

• แบบฟอร์มแจ้งข้อมลู
กรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สขุภาพกลุ่ม และประกัน
อุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์ม
บริษัท) สกุลไฟล์ Excel 

5. การเปลี่ยนแปลงอีเมล 
 

แจ้งการเปล่ียนแปลงอีเมล
ของผู้เอาประกันภยั 

➢ ตามข้อก าหนดและ
แบบฟอร์มของ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

• แบบฟอร์มแจ้งข้อมลู
กรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สขุภาพกลุ่ม และประกัน
อุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์ม
บริษัท) สกุลไฟล์ Excel 

6. การเปลี่ยนแปลงเลขที่
บัญชีธนาคาร 

แจ้งการเปล่ียนแปลงเลขที่
บญัชีธนาคารของผู้เอา
ประกันภยั 

➢ ส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร  
(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้เอาประกันภยั) 

• แบบฟอร์มแจ้งข้อมลู
กรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สขุภาพกลุ่ม และประกัน
อุบตัิเหตกุลุ่ม (ฟอร์ม
บริษัท)  
สกุลไฟล์ Excel 
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การเรียกร้องสินไหมทดแทน 
กรณีใช้บริการสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

1. แสดงประจ าตวัประชาชนหรือบตัรที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแนบพร้อมกับบตัรประกันสุขภาพ
ของบริษัทฯ ให้กับสถานพยาบาลในเครือข่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล     

2. ให้ผู้เอาประกันภัยลงนามในใบเรียกร้องค่าสินไหมของบริษัทฯ และลงนามรับทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดใน
เอกสารของสถานพยาบาลทุกครัง้ 

3. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าผลประโยชน์ในบัตรประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินนัน้ให้แก่สถานพยาบาลเองโดยทนัที 

4. บัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เข้ารักษาด้วยสาเหตุที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ และเมื่อสิน้สุด 
สถานภาพการเป็นพนกังาน หรือสิน้สุดความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยต้องคืนบัตรประกันสุขภาพ รวมทัง้บัตรประกัน
สขุภาพของคู่สมรสและบุตรด้วย (ถ้ามี) ให้แก่ฝ่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กรณีใช้บริการในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย โดยต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 

กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่นอกเหนือจากที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้เปิด

เครือข่ายไว้ ผู้เอาประกันภยัต้องเป็นผู้ช าระค่ารักษาพยาบาลทัง้หมดไปก่อน  และจดัเตรียมเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

1. ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล 
2. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตขุองโรคที่ท าการรักษาอย่างชดัเจนตามวนัที่ท าการรักษา  
3. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม (เว้นแต่ในกรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องกรอกฟอร์ม) 
4. ส าเนาหน้าสมดุธนาคารหน้าที่มีเลขที่บญัชี (กรณีที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยงัไม่ได้ส่งข้อมลูเลขที่บญัชีให้บริษัทฯ)  

น าส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อท าการเรียกร้องค่าสินไหม ทัง้นีข้อความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรดระบุเบอร์

โทรศพัท์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อในกรณีต้องขอข้อมลูเพิ่มเติม  (ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านส าเนาเอกสารทุกฉบบัไว้ 

เพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิง ในกรณีเอกสารเกิดสูญหายระหว่างการน าส่ง ผู้ เอาประกันภยัจะต้องด าเนินการขอคดัส าเนา

ใบเสร็จจากโรงพยาบาลด้วยตนเองโดยมีการรับรองส าเนาถูกต้องจากทางสถานพยาบาล และแนบใบแจ้งความโดยระบุวนัที่ใน

ใบเสร็จรวมถึงยอดเงินให้ครบถ้วน ในส่วนของใบรับรองแพทย์สามารถใช้ส าเนาได้ ) 

กรณีบัตรประกันสุขภาพช ารุด / สูญหาย 
ผู้เอาประกันต้องติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอการรับรองจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดท าบตัรประกันสุขภาพ

ใหม่ โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้แจ้งขอออกบตัรใหม่กับทางบริษัทประกัน 
 
การเรียกร้องสินไหมกรณีท าใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแพทย์สูญหาย  

1. ส าเนาใบแจ้งความ 1 ฉบบั ที่ระบุรายละเอียดการวนัที่เข้ารับการรักษา โรงพยาบาล และยอดค่าใช้จ่าย 
2. จดหมายรับรองจากผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
3. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ใบแจกแจงค่าใช้จ่ายและใบรับรองแพทย์พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจากโรงพยาบาล 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลทัง้หมด หากเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจสอบ
พบว่า ผู้เอาประกันได้ขอแยกใบเสร็จรับเงิน หรือน าผู้อื่นไปขอรับการรักษาแทน หรือเป็นโรคที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดย
ขอให้แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเขียนแก้ไขโรคเป็นต้น 
 
การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีอุบัติเหตุ 

ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครัง้ เพื่อระบุ วันเวลา และสถานที่ เกิดเหตุพร้อมทัง้สาเหตุโดยละเอียดในใบรับรองแพทย์ 
และให้ผู้เอาประกันแถลงรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตใุนใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีที่เกิดการบาดเจ็บสืบเนื่องจาก
การถูกท าร้ายร่างกายต้องมีส าเนาใบบนัทึกประจ าวนัจากทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 
กรณีการใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

ผู้เอาประกันไม่สามารถใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินในการเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้ ยกเว้นในกรณีที่พนกังานท าการ
เบิกกับประกันอื่นๆ เช่นประกันส่วนตวั ประกันสงัคมหรือกองทุนเงินทดแทนมาก่อนแล้ว พนกังานต้องน าส าเนาใบเสร็จรับเงินนัน้
พร้อมกับใบรายละเอียดการจ่ายจากประกันอื่นๆ ว่าได้ท าการจ่ายไปแล้วเท่าไร มาท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่
เหลือ 
 
หมายเหตุ:  เอกสารฉบบันีเ้ป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านัน้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาประกันชีวิต เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามกรมธรรม์หลกั 
 
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม 

▪ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่   group_admin@krungthai-axa.co.th 
 
การติดตามสถานะสินไหม 
ลกูค้าจะได้รับข้อความ หรืออีเมลหลงัจากบริษัทฯ หลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม จนถึงผลการพิจารณา
สินไหม หากต้องการข้อมลูเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี ้

1. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.krungthai-axa.co.th  
2. ติดต่อศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 1159 
3. ทางอีเมลของบริษัท Customer-care@krungthai-axa.co.th  

 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ยืนยนัที่จะท าให้การเรียกร้องค่าสินไหมของท่านเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อน ขอบคณุที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ เรายินดีที่จะให้บริการท่านอย่างดีที่สดุ 
 

 

mailto:group_admin@krungthai-axa.co.th
http://www.krungthai-axa.co.th/
mailto:Customer-care@krungthai-axa.co.th
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การใช้ประกันสังคมร่วมกับสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
แนวทางการใช้สวัสดิการประกันสังคมร่วมกับสวัสดิการประกันกลุ่ม ของบริษัทฯ 

• โรงพยาบาลที่ท่านมิได้เลือกใช้สิทธ์ิทัง้ประกันสังคม และไม่สามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ/บัตรประกัน
สุขภาพกลุ่มจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ผู้เอาประกันต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงกับบริษัทฯ  

 

• โรงพยาบาลที่ท่านเลือกใช้สิทธ์ิประกันสังคม แต่ไม่สามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ/บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม  
จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ยื่นบัตรประกันสังคมที่ เคาน์เตอร์ของสถานพยาบาล และเข้ารับการรักษาตามแนวทางการรักษาของแพทย์   
ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเพิ่มในหมวด ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาลจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้อีก เช่น ประกันสังคมก าหนดค่าห้อง และค่าอาหารวันละ 700 บาท ผู้เอาประกันสามารถใช้
สิทธิ์เบิกค่าห้อง ค่าอาหารจากทาง บริษัทฯ ได้ในส่วนเกินจากค่าห้อง ค่าอาหารของประกันสังคมโดยให้ผู้เอาประกัน
ส ารองออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินไปก่อน และเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหารตามตารางผลประโยชน์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ ใน
ระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาล สามารถเบิกได้จากประกันสงัคมจน กว่าผู้ ป่วยจะออกจากโรงพยาบาล 

 

• โรงพยาบาลที่ท่านเลือกใช้สิทธ์ิประกันสังคมและสามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ/บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม  
จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ให้ยื่นบัตรประกันสังคมพร้อมบัตรประกันอุบัติเหตุ/บัตรประกันสุขภาพกลุ่มของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) และแสดงความจ านงที่จะใช้สิทธิร่วมกัน โดยผู้เอาประกันสามารถขอเลือกใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลใน
ส่วนของประกันสงัคมก่อนหรือใช้สิทธิของประกันอุบตัิเหต/ุประกันชีวิตและสขุภาพกลุ่ม บริษัทฯ ก่อนก็ได้  

 

หมายเหตุ: แนวทางข้างต้นเป็นการน าเสนอการเลือกใช้สวสัดิการอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสงูสุดซึ่งจะมีส่วนช่วยท า
ให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการควบคุมการเคลมค่ารักษาพยาบาลให้อยู่ในขอบเขต ซึ่งจะมีผลต่อเบีย้ประกันที่
บริษัทฯ ต้องจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิในการเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลของสวสัดิการ
ใดก่อนก็ได้ตามความต้องการการใช้ประกันสงัคม 
 
 

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย 

• ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย 
ได้ที่   https://www.krungthai-axa.co.th/th/hospitals  

 

 
 
 
 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/hospitals
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ขัน้ตอนการเข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยในโดยการใช้สิทธิ  Fax-Claim 
ผู้เอาประกันแสดงบตัรประกันสขุภาพของบริษัทฯ พร้อมกับบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรที่ทางราชการออกให้  
ต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับผู้ป่วยในของสถานพยาบาล 
 
ขัน้ตอนการจ าหน่ายผู้เอาประกันออกจากสถานพยาบาล (Discharge Process) 
ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อ เพื่อรับทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ขณะการเข้ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ตามใบสรุป
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่ทางสถานพยาบาลออกให้ ทัง้นีห้ากมีจ านวนเงินส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยต้อง
ช าระส่วนเกินสิทธิดงักล่าวแก่สถานพยาบาลโดยตรง   
 
หมายเหตุ: บริการ Fax claim จะเปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัไม่เว้นวนัหยุดราชการ โดยขัน้ตอนการจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาลนัน้ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะใช้เวลาในการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเสร็จ  
ไม่เกิน 30 นาที (ส าหรับกรณี Clean case) หากผู้เอาประกันรอนานผิดปกติ กรุณาโทรแจ้งที่หมายเลข 1159 เพื่อท าการ
ตรวจสอบกับทางโรงพยาบาล 
 
การเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิต 

การแจ้งการเสียชีวิตและการพิสูจน์ศพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยเร็วภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 
หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี ้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน  นับตัง้แต่วันที่ทราบถึงการเสียชีวิตหรือ
วนัที่ทราบว่ามีการประกันภยั 

ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัทฯ    
และถ้าบริษัทฯ ร้องขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับ 
ประโยชน์เอง 
 
การสิน้สุดความคุ้มครองของสมาชิก  
การประกันภยัของผู้เอาประกันภยัจะสิน้สดุลงทนัที ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี  ้

1) เมื่อสมาชิก (พนกังาน) เสียชีวิต 
2) เมื่อกรมธรรม์ประกันภยักลุ่มรวมทัง้สญัญาเพิ่มเติมแนบอยู่สิน้ผลบงัคบั 
3) เมื่อสมาชิกหมดสภาพการเป็นพนกังานไม่ว่าด้วยกรณีใด 
4) การประกันภยันีจ้ะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัิในวนัที่สมาชิกมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

 การสิน้สุดความคุ้ มครองนีไ้ม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึน้ก่อนการสิน้สดุของกรมธรรม์นี ้
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เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
• พนกังาน หรือสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน  

ได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/claims-procedure 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม กรณีโรค
ร้ายแรง 

กรณีทุพพล
ภาพสิน้เชิง

ถาวร 

ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ิมเติม
อุบัติเหตุ และ
การสูญเสีย
อวัยวะ 

ผลประโยชน์
ค่า

รักษาพยาบาล 

ผลประโยชน์
ค่าชดเชย
รายวัน 

1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
(ฟอร์มบริษัท) 
- ส าหรับผู้เอาประกัน 
- ใบรายงานแพทย์ตรวจรักษา 
  (ด้านหลงัใบเรียกร้องสินไหม) หรือ 
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ทดแทน
จากสถานพยาบาล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบัของสถานพยาบาล 
และใบแจกแจงรายละเอียดค่า
รักษาพยาบาล 

✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

3. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้เอาประกันภยั 
หรือ(กรณีผู้เยาว์) แนบของผู้ถือกรมธรรม์ 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภยั) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน 
(รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภยั) ✓ ✓ ✓ ** ** 

5. ส าเนาสมดุบัญชีธนาคารหน้าแรกของ 
ผู้เอาประกัน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
ผลเอกซเรย์ 
ผลเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 
ผลเอกชเรย์คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 
ผลการตรวจชิน้เนือ้ / ผลทางพยาธิวิทยา 

✓ ✘ ✘ ✓ * 

7. ประวตัิการรักษาหรือเอกสารทาง
การแพทย์ ที่จ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละ
โรค 

✓ ✓ * * * 

8. รูปถ่าย / ผลอ่านฟิล์ม X-ray / CT / MRI * ✓ ✓ ✘ ✘ 

https://www.krungthai-axa.co.th/th/claims-procedure
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เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม กรณีโรค
ร้ายแรง 

กรณีทุพพล
ภาพสิน้เชิง

ถาวร 

ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ิมเติม
อุบัติเหตุ และ
การสูญเสีย
อวัยวะ 

ผลประโยชน์
ค่า

รักษาพยาบาล 

ผลประโยชน์
ค่าชดเชย
รายวัน 

9. รายงานแพทย์รับรองความทุพพลภาพ
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ตรวจตา (ออก
โดยจกัษุแพทย์) 

* ✓ ✓ ✘ ✘ 

10. บนัทึกประจ าวนัขณะเกิดเหต ุ 
  (ข้อไป-ข้อกลบั) 

* * * * * 

11. หนงัสือมอบอ านาจในการเปิดเผยประวตัิ  
      การตรวจรักษา (ฟอร์มบริษัท) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ใบสัง่ยาต้นฉบบั หรือกรณีใช้ส าเนาต้อง         
      มีข้อความระบุว่าให้ซือ้ยาเอง และลง  

นามรับรองโดยแพทย์หรือเภสชักรเท่านัน้ 
***ใบสัง่ยาเฉพาะแผนสขุภาพที่ร่วม
รายการ*** 

✘ ✘ ✘ 

✓ 
เฉพาะการซือ้
ยาจากใบ

แพทย์สั่งออก
โดย

สถานพยาบาล 

✘ 

13. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบัจากร้านยา 
1) ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศพัท์ของ  

          สถานพยาบาลหรือร้านยา 
2) ชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภยั 
3) วนัที่ใช้บริการ 
4) รายละเอียดราคาค่าใช้จ่าย 
5) ชื่อ สกุล และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  

          (ถ้ามี) ของแพทย์หรือเภสชักร 
***ใบเสร็จรับเงินจากร้านยาเฉพาะแผน
สขุภาพที่ร่วมรายการ*** 

✘ ✘ ✘ ✓ ✘ 

 
      

  
✓ จ าเป็นต้องใช้ประกอบการ

พิจารณา  

  
* ใช้ประกอบการพิจารณาใน

บางกรณี  

  
✘ ไม่จ าเป็นต้องน าส่ง  

  

** จ าเป็นเฉพาะกรณีผู้เยาว์ 
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Public 

การเรียกร้องสินไหมกรณีมรณกรรม 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม (มรณกรรม)  
กรณีเสียชีวิตด้วยโรค /

เจ็บป่วย 
กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ 

1. กรมธรรม์ประกันภยัของผู้เอาประกันภยั ✓ ✓ 
2. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)  

ของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน ✓ ✓ 

3. ส าเนามรณบตัร (รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)  ✓ ✓ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภยั ที่มีการจ าหน่าย "ตาย"  
    (รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์) ✓ ✓ 

5. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้เอาประกันภยั  
   (รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์) ✓ ✓ 

6. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน  
    (รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์) ✓ ✓ 

7. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน  
    (รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์) ✓ ✓ 

8. ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
✓ ✓ 

9. ส าเนาสมดุบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน ✓ ✓ 
10. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเกี่ยวกับคดีที่ได้รับการรับรองส าเนาถูกต้องจาก

พนกังานสอบสวน (ข้อไป-ข้อกลบั) ✘ ✓ 

11. ส าเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า ด้านหลงั) ✘ ✓ 
12. ใบมอบอ านาจในการเปิดเผยประวตัิที่ลงนามโดยทายาทโดยธรรม 

(ฟอร์มบริษัท) 3 ชุด ✓ ✓ 

13. กรณีผู้รับประโยชน์ที่มิได้ผ่านการระบุและพิสจูน์ทราบตวัตนโดย
ตวัแทนหรือพนกังานบริษัทฯ กรุณาน าส่งรูปถ่ายตนเอง พร้อมถือบตัรที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (บตัรประชาชน ใบขบัขี่ บตัรข้าราชการบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ หรือหนงัสือเดินทาง) เพื่อเปรียบเทียบภาพใบหน้ากับ
บตัร น าส่งมายงับริษัทฯ 

✓ ✓ 

 
✓ จ าเป็นต้องใช้ประกอบการ

พิจารณา  
✘ ไม่จ าเป็นต้องน าส่ง 

 



www.krungthai-axa.co.th
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

เลขท่ี 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 
ช้ัน 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง 

เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� โทร. 1159
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