
 

แบบฟอรม์เร ียกร ้องสินไหมอุบัต ิเหตุ หร ือ ค่าร ักษาพยาบาล 
ส่วนท ี  1   (Form A)           **  โปรดเติมข ้อความในช่องว่างทุกแหง่ด้วยตัวบรรจง ** 

- เพื�อรกัษาผลประโยชนข์องทา่น กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์และสง่คืนมายงับรษัิทฯ พรอ้มแนบใบสรุปรายการคา่รกัษา และใบเสรจ็ของ
โรงพยาบาลภายใน 30 วนั นบัตั/งแตว่นัที�ออกจากโรงพยาบาล 

- เพื�อความสะดวกรวดเรว็ ในการรบัเงินคา่สินไหม ทา่นสามารถแจง้ความจาํนงขอรบัเงินผลประโยชนผ์่านบญัชีธนาคาร โดยกรอกแบบฟอรม์หนงัสือแจง้
ความจาํนงขอรบัเงินผลประโยชนฯ์ผ่านบญัชีธนาคาร พรอ้มแนบสาํเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารที�รบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้กลบัมายงับรษัิท 

 

เลขที�กรมธรรม.์....................................................................................................................................................................................................................... 
ชื�อผูน้าํสง่......................................................................................  โทรศพัท.์............................................................. วนัที�นาํสง่.............................................. 
ชื�อตวัแทน............................................................ รหสั.................................... โทรศพัท.์..............................................สาขา.................................................... 

ผลประโยชน ์      AME    AI    PA     HS    OPD     HB      DD     WP     PB   

 

 

1. ช ื อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย.......................................................................................................... เลขที�บตัรประชาชน....................................................
วนั เดือน ปี เกิด ...................... อาย.ุ.............. ปี    สญัชาติ....................... สถานะ          โสด        สมรส          หยา่        หมา้ย     เพศ         ชาย        หญิง   
ที อยู่ปัจจุบัน .......................................................ชื�อหมูบ่า้น/อาคารชดุ........................................ เลขที�..................... หมู่..................... ซอย........................... 
ถนน............................... แขวง/ตาํบล.................................. เขต/อาํเภอ.................................... จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย.์....................... 
โทรศพัทบ์า้น................................................................ โทรศพัทมื์อถือ........................................................E-mail address…………………………..………… 
ที อยู่ตามทะเบียนบ้าน ........................................ชื�อหมูบ่า้น/อาคารชดุ..........................................เลขที�..................... หมู.่.................... ซอย........................... 
ถนน............................... แขวง/ตาํบล.................................. เขต/อาํเภอ................................ จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย…์…..................... 
โทรศพัทบ์า้น................................................................ โทรศพัทมื์อถือ........................................................ 
บร ิษัทประกันอ ื น ๆ  (ถา้มี โปรดระบ)ุ ................................................................................  เลขที�กรมธรรมข์องบรษัิทอื�นๆ...................................................... 
อาชีพ ...............................สถานที�ทาํงาน และที�อยูท่ี�ทาํงาน............................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................ 
2. กรณีเจ็บป่วย อาการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย.............................................................................................................................................................  
ระยะเวลาของอาการก่อนที�ผูเ้อาประกนัภยัจะเขา้รบัการรกัษาครั/งนี / ......................................................................................................................................... 
ชื�อสถานพยาบาลที�เขา้รบัการกัษาก่อนที�จะเขา้รบัการรกัษาครั/งนี / ...................................................................................วนัที�เขา้รบัการรกัษา…………………… 
3. กรณีอุบัต ิเหตุ วันท ี เกิดอุบัต ิเหตุ..................................................... เวลาที�เกิดเหต.ุ.............................................. น. สถานที�เกิดเหต...................................
โปรดระบลุกัษณะเหตกุารณท์ี�เกิดขึ /นโดยละเอียด.....................................................................................................................................................................  
ลกัษณะบาดแผล ขนาด และตาํแหน่งของอวยัวะที�ไดร้บับาดเจ็บ............................................................................................................................................... 
วนัที�รบัการรกัษาครั/งสดุทา้ย...................................................................................... ชื�อสถานพยาบาลที�เขา้รบัการรกัษา ....................................................... 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิ และทราบดีวา่หากขอ้ความไมต่รงตอ่ความจรงิ หรอืไมค่รบถว้น อาจมีผลตอ่การเรยีกคา่ทดแทนอบุตัิเหตุ
คา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยใน และการพิจารณาตอ่สญัญาประกนัภยัของบรษัิทฯ ได ้                                  
***กรณีผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูเ้ยาวใ์หผู้ป้กครองลงนามแทนพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ*์**                            ลงชื�อ....................................................ผูเ้อาประกนัภยั   
                                                                                                                                                                 (….................................................)                                                            
ข้าพเจ้าประสงคจ์ะร ับเงนิโดย :-     

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหนา้บญัชีธนาคาร (บร ิษัท ฯ จะโอนเงนิเข ้าบัญชดี้านล่าง ภายใน 1 วันทาํการนับจากวันท ี อนุมัต ิสินไหม)  
      โปรดระบ ุชื�อเจา้ของบญัชี.............................................เลขที�บญัชี...................................ธนาคาร....................................สาขา............................................ 

 เช็ค (กรณีเลือกร ับโดยเช็ค ทา่นจะได้ร ับค่าสินไหมล่าช้ากว่าวิธ ีโอนเงนิเข ้าบัญชี ฯ เนื องจากมีข ัAนตอนในการจัดทาํเช ็คและส่งออก) 
      โปรดระบสุถานที�จดัสง่เช็ค   ที�อยูปั่จจบุนั ที�ไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ ตามขอ้ 1.    นาํสง่ที�สาขาเพื�อนาํไปบรกิาร  

ใบมอบฉันทะ 
        ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหโ้รงพยาบาล นายแพทย ์หรอืบคุคลอื�นใดซึ�งกระทาํการรกัษาขา้พเจา้ หรอืบคุคลผูอ้ยูใ่นความปกครองของขา้พเจา้มีอาํนาจแจง้ขอ้ความ
ใดๆ เกี�ยวกบั การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การปรกึษาโรค ใบสั�งยา หรอืการรกัษา รวมถึงประวตัิทางการแพทยบ์นัทกึการตรวจรกัษาที�ผ่านมาและขอ้เท็จจรงิ เกี�ยวกบัการ
ตรวจสอบทดสอบผลเลือด และการตรวจรกัษาตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัโรคภมิูคุม้กนับกพรอ่งพรอ้มสาํเนาเอกสารประวตัทิางการแพทยข์องขา้พเจา้ทั/งหมด ณ สถานพยาบาล
ใดๆ ตอ่บรษัิทฯ หรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทฯ อนึ�ง สาํเนาใบหนงัสือใหค้วามยินยอมนี/ใหถื้อวา่มีผลบงัคบัไดเ้ชน่เดียวกนัตน้ฉบบั                                                                                                                 
                                                                                                                                                       ลงชื�อ...................................................ผูเ้อาประกนัภยั   
                                                                                                                                                            ( ..........................................................) 
                                                                                                                                                            วนัที�...................................................... 



 

รายงานแพทยผ์ู้ตรวจรกัษา (Attending Physician Summary) 
แพทยผ์ูร้กัษาซึ�งออกรายงานฉบบันี/ ตอ้งเป็นแพทยป์รญิญาและมีใบอนญุาตประกอบโรคศลิป์ หากมีคา่ธรรมเนียมผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูร้บัผิดชอบ 

  ส่วนท ี  2  (Form B) 
Patient’s Name …………………………………………………………………..……………….… Age : …………….. years           sex :                  male                          female 
ID No………………………….…………………….... H.N.# …………………………………….... A.N.# …………..………….……………… X.N.# ……………………………………... 
Date admitted ……………….………….………….. Time ………………..……….…. Date discharged …………..………..……………………….. Time……………………………… 
1. CHIEF COMPLAINT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.    FOR ILLNESS 
A.    How long had the patient experienced these symptoms? ……………………………………..……………………..…. days / weeks / years. 
B.    How long do you feel the symptoms existed prior to this consultation? …………………………………..……..…….. days / weeks / years. 
C.    Did you advise the patient to be admitted to the hospital?                                         No                Yes 
        Indication for admission …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.     FOR ACCIDENT 
A.     Date & time of accident:  …………………………………….………………………….…   Time: ……………………………………………………………… 
B.     Cause of accident : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…………………….. 
C.     Was the patient under the influence of alcohol or drug at the time of arrival to the hospital?                         No                Yes 

4. Date first saw the patient for this illness / injury: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
5. (a)  Present Illness / Detail of Injury: …………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……… 
          (b)  Pertinent clinical findings (symptoms & signs) ……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
          (c)  Underlying disease: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
6.       (a)  Pertinent lab / Investigations / Pathology Studies : …………………………………………………….……………………………………………………………..…………… 

(b)  HIV Test                             Yes , result  ……………………………………..………….                No  ……………………………………..………………….       

7.       Diagnosis 1 ………………………………………… ICD 10                                              Diagnosis 2 …………..……….……………… ICD 10                

          Diagnosis 3 ………………………………………..   ICD 10                                              Diagnosis 4 …………..……….……………… ICD 10 
          (Including principle underlying condition and complication) 
8. (a)  Treatments (including number of stitches, medication given, physiotherapy, etc.):………………………………………………………………………………………….. 
          (b)  Operation  : ………………….………..……….. ICD 9                                               Pathology report: …………………………………………………………………… 
                Surgeon ‘s Name ………………………………………………………… Specialty ………………………………………………… Date performed: ……………………….                                                                                                                   
          (c)  Diagnosis and treatment by other doctors in the same occasion.                     No                    Yes, please give detail 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.       (a)  Result of Treatment  :                                 Good                         Fair                     Poor 
          (b)  Possibility of recurrence?                                 Yes                           No 
10. (a)  Date of the last treatment / Follow up  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          (b)  The patient‘s symptoms at the time of your last consultations / examination? ……………………………………………………………………………….……………….. 
11.     Was the patient referred to you by other physician (s) ?                     Yes                       No 
          Doctor: …………………………………………………………………. Clinic / Hospital: …………………………………………………………………………………………… 

12.     Was the injury / illness contributed to or influenced by any of the following (eg. Pre-existing weakness or extended period of disability)? 
          a)  Physical defects / congenital anomaly                                                                                                                                   No                Yes 

b)  Unfavorable past medical history                                                                                                                                           No                Yes 
 c)  Degenerative change (s)                                                                                                                                                        No                Yes 
 d)  A family history that increased the probability or severity of this disease                                                                              No                Yes 
 e)  Doctor’s advice to have periodic “Medical Screening” for this disease because of increased risk?                                     No                Yes 
 f)  Alcohol or drugs                                                                                                                                                                       No               Yes 
If the answer is “yes”, please specify ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13.    Other past medical history :  
Date Diagnosis Treatment Duration Doctor/Hospital’s Name 

……………………
.………………….. 

…………………………………. 
…………………………………. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

…………………….…………
………….…………………… 

………………………………………………………
……………………………………………………… 

14.  FOR FEMALE : Was the patient pregnant at the time of treatment?         No                        Yes …………….. weeks (LMP  : ……………………..………….) 
                              : Was the treatment relate to infertility?                                                      No                           Yes …………………………………………………………………. 
15.  Other comments about this injury / illness…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I, hereby certify that I have personally examined and treated the insured in connection to the above disability and that the facts are in my opinion as given above. 
Name of physician ………………………………….……………… Qualification …………………………………………………………….. License No…………….……………………. 
Hospital Name ……………………………………….…….. address ……………………………………………………………….…….. TEL No. ………………………………………….. 
Signed ……………………………………………………………………..………………………. Date ………………………………………………………………………………………….. 
ขอ้ควรทราบ  ผูใ้ดในการประกอบการงานวิชาแพทย ์ทาํคาํรบัรองเป็นเอกสารอนัเป็นเท็จ โดยประการที�น่าจะเกิดความเสยีหายแก่ผูอ้ื�น หรือประชาชน ผูน้ั/นกระทาํความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 269 ซึ�งตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกิน 2 ปี หรือปรบัไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั/งจาํทั/งปรบั ตามประมวลกฎหมายอาญา    และอีกทั/งจกัตอ้งชดใชค่้าเสยีหายในทางแพ่งอีกโสตหนึ�ง 


