
 
 

 

 

 

 

กรมธรรมเ์ลขท่ี ...................................................................................  ผูเ้อาประกนัภยั ...................................................................................................................................... 

ผู้เอาประกนัภยั 
ผู้ช าระเบีย้ประกนัภยั   

(กรมธรรม์ผู้เยาว์ที่มีความคุ้มครองผู้ช าระเบีย้ประกนัภยัแนบอยู่) 

ช่ือ-นามสกุล ..........................................................................  อาย ุ ..................ปี 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง...................................................................... 
วนัเดือนปีเกิด...........................สถานภาพ   โสด  สมรส   หมา้ย   หยา่ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... 
โทรศพัท ์........................................... e-mail........................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน..................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล ..........................................................................  อาย ุ ..................ปี 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง.................................................................. ... 
วนัเดือนปีเกิด...........................สถานภาพ   โสด  สมรส   หมา้ย  หยา่ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................. 
..................................................................................................... ............................ 
โทรศพัท ์........................................... e-mail........................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน.................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน................................................................................................... 

1. ส่วนสูง ................... ซ.ม. น ้าหนกั .................... ก.ก.  
  ไม่เปล่ียนแปลง   เปล่ียนแปลง เน่ืองจาก ................................................. 

1. ส่วนสูง ................... ซ.ม. น ้าหนกั .................... ก.ก.  
  ไม่เปล่ียนแปลง   เปล่ียนแปลง เน่ืองจาก .................................................. 

2. อาชีพปัจจุบนั ...........................................รายไดต่้อปี .......................................... 
ลกัษณะงาน...............................................................................................................  

2. อาชีพปัจจุบนั ...........................................รายไดต่้อปี ......................................... 
ลกัษณะงาน.............................................................................................................. 

3. ในระหวา่ง 5 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยไดรั้บ การตรวจสุขภาพ ตรวจช้ินเน้ือ ตรวจเพ่ือ
วินิจฉยัโรค เช่น การเอกซเรย ์การตรวจคล่ืนหวัใจ การตรวจเลือด หรือการตรวจ
ดว้ยเคร่ืองมือพิเศษอ่ืนๆ    หรือการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย รับการผา่ตดั ปรึกษาแพทย ์
หรือค าแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบัสุขภาพ หรือการรักษาในสถานพยาบาลหรือไม่                                   
  ไม่เคย      เคย  ถา้เคยกรุณาระบุรายละเอียด................................................... 
....................................................................................................................... ............. 

3. ในระหวา่ง 5 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยไดรั้บ การตรวจสุขภาพ ตรวจช้ินเน้ือ ตรวจเพ่ือ
วินิจฉยัโรค เช่น การเอกซเรย ์การตรวจคล่ืนหวัใจ การตรวจเลือด หรือการตรวจ
ดว้ยเคร่ืองมือพิเศษอ่ืนๆ    หรือการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย รับการผา่ตดั ปรึกษาแพทย ์
หรือค าแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบัสุขภาพ หรือการรักษาในสถานพยาบาลหรือไม่                                   
  ไม่เคย      เคย  ถา้เคยกรุณาระบุรายละเอียด................................................... 
......................................................................................................... ........................... 

4. ท่านเคยไดรั้บการวินิจฉยั หรือรับการรักษา  หรือตั้งขอ้สังเกตจากแพทย ์วา่ป่วยเป็นโรคตาม 
รายการดา้นล่างน้ีหรือไม่   ไม่เคย    เคย(หากเคยโปรดระบุรายละเอียดดา้นล่าง) 

 โรคหอบหืด โรคปอดหรือปอดอกัเสบ   โรคความดนัโลหิตสูง  
โรคหวัใจ       โรคแผลในทางเดินอาหาร โรคตบัหรือทางเดินน ้าดี  
โรคมะเร็ง      เน้ืองอก กอ้น หรือถุงน ้า   โรคเอดส์หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง 

โรคเลือด        โรคไต  โรคขอ้อกัเสบ โรคเบาหวาน    โรคจิต 
พิการทางร่างกาย   ถา้เคยเม่ือไร...........สถานพยาบาลท่ีรักษา.............................. 

4. ท่านเคยไดรั้บการวินิจฉยั หรือรับการรักษา  หรือตั้งขอ้สังเกตจากแพทย ์วา่ป่วยเป็นโรคตาม 
รายการดา้นล่างน้ีหรือไม่   ไม่เคย    เคย(หากเคยโปรดระบุรายละเอียดดา้นล่าง) 

 โรคหอบหืด โรคปอดหรือปอดอกัเสบ   โรคความดนัโลหิตสูง  
โรคหวัใจ       โรคแผลในทางเดินอาหาร โรคตบัหรือทางเดินน ้าดี  
โรคมะเร็ง      เน้ืองอก กอ้น หรือถุงน ้า   โรคเอดส์หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง 

โรคเลือด        โรคไต  โรคขอ้อกัเสบ โรคเบาหวาน    โรคจิต 
พิการทางร่างกาย   ถา้เคยเม่ือไร...........สถานพยาบาลท่ีรักษา.............................. 

5.  ท่านเคยถูกปฏิเสธ เล่ือนการรับประกนั เพ่ิมอตัราเบ้ียประกนัภยั เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขส าหรับการขอเอาประกนัภยั หรือการขอกลบัคืนสู่สถานะเดิม หรือการขอ

ต่ออายขุองกรมธรรม ์จากบริษทัน้ีหรือบริษทัอ่ืนหรือไม่    ไม่เคย  เคย 
ถา้เคยเร่ือง ................................................ จากบริษทั ............................................. 

5.  ท่านเคยถูกปฏิเสธ เล่ือนการรับประกนั เพ่ิมอตัราเบ้ียประกนัภยั เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขส าหรับการขอเอาประกนัภยั หรือการขอกลบัคืนสู่สถานะเดิม หรือการขอ

ต่ออายขุองกรมธรรม ์จากบริษทัน้ีหรือบริษทัอ่ืนหรือไม่    ไม่เคย  เคย 
ถา้เคยเร่ือง ................................................ จากบริษทั .............................................  

1) ขา้พเจา้ขอรับรองว่าค  าแถลงขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ   
2) ขา้พเจา้ยนิยอมให้บริษทั จดัเก็บ ใช ้และเปิดเผย ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจา้ต่อบริษทัประกนัภยัหรือบริษทัประกนัภยัต่อหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือการขอเอาประกนัภยั การต่ออาย ุการเปล่ียนแปลงกรมธรรมห์รือการจ่ายเงินตามกรมธรรม ์หรือประโยชน์ทางการแพทย ์
3) ขา้พเจา้ยนิยอมให้บริษทัจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผย ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจา้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยั   
เขียนท่ี ............................................................................................................                  วนัท่ี .......................เดือน ...........................................พ.ศ....................... 
 

ลงช่ือ .......................................................................... (ผูเ้อาประกนัภยั)             ลงช่ือ ............................................................................. (ผูช้  าระเบ้ียประกนัภยั) 

 

ลงช่ือ..............................................................................(พยาน)                                       ลงช่ือ.................................................................................(พยาน) 

ค าเตือน     ผูเ้อาประกนัชีวิตตอ้งตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกขอ้ หาก
ปกปิดขอ้เทจ็จริงใดๆ  อาจเป็นเหตุให้ผูรั้บประกนัชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัชีวิตตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 865   

   ใบขอต่ออายุสัญญาประกนัภัย/หนังสือรับรองสุขภาพ 
     ใช้เพ่ือขอ   ต่ออายชุ าระเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั   เปล่ียนวนัเร่ิมสญัญาใหม่ 
   เปล่ียนแปลงกรมธรรม ์ 
 

 

 

 

   เปล่ียนแปลงกรมธรรม ์

(........................................................................)                                               (........................................................................) 

(........................................................................)                                               (........................................................................) 


