
 

Reimbursed Claim Form 25641025 

แบบฟอรม์เรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรอื ค่ารักษาพยาบาล 

สว่นที 1 (Form A)        ** กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจง ** 

เพือรกัษาผลประโยชนข์องท่าน กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบูรณ ์และส่งคืนมายังบริษัทฯพรอ้มแนบใบสรุปรายการค่ารกัษา ใบเสร็จของโรงพยาบาลภายใน  วัน 

นบัตงัแต่วนัทอีอกจากโรงพยาบาล และสาํเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ในกรณีทีทา่นแจง้ความจาํนงขอรบัเงินผลประโยชนผ์า่นบญัชีธนาคาร  

เลขทีกรมธรรม.์....................................................................................................................................................................................................................... 

ชือผูน้าํส่ง......................................................................................  โทรศพัท.์............................................................. วนัทีนาํสง่.............................................. 

ชือตวัแทน............................................................ รหสั.................................... โทรศพัท.์..............................................สาขา.................................................... 

ผลประโยชน ์       AME      AI      PA       HS      OPD       HB        DD       WP       PB   

 

 

1. ชือ-นามสกุลผูเ้อาประกนัภยั.................................................................................................... เลขทีบตัรประชาชน................................................................ 

วนั เดือน ปี เกิด ...................... อาย.ุ.............. ปี    สญัชาติ....................... สถานะ          โสด        สมรส           หย่า        หมา้ย     เพศ        ชาย        หญิง   

ทอียู่ปัจจบุนัเลขที ..........................................ชือหมู่บา้น/อาคารชุด.............................................. ......... หมู่..................... ซอย........................................... 

ถนน............................... แขวง/ตาํบล.................................. เขต/อาํเภอ.................................... จงัหวดั....................................... รหัสไปรษณีย.์....................... 

โทรศพัทบ์า้น................................................................ โทรศพัทมื์อถือ........................................................E-mail address…………………………..………… 

บริษัทประกนัอนื ๆ (ถา้มี โปรดระบุ) ................................................................................  เลขทีกรมธรรมข์องบริษัทอืนๆ............................................................  

อาชพี...............................สถานทีทาํงาน และทีอยู่ททีาํงาน.....................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์...................................... 

2. กรณีเจ็บป่วย อาการเจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยั...................................................................................................................................................................  

ระยะเวลาของอาการก่อนทีผูเ้อาประกนัภยัจะเขา้รบัการรกัษาครงันี............................................................................................................................................ 

ชือสถานพยาบาลทีเคยรกัษาก่อนทีจะเขา้รบัการรกัษาครงันี ................................................................................วนัทีเขา้รบัการรกัษา…………………… 

3. กรณีอบุติัเหต ุวนัทีเกิดอบุตัิเหต.ุ.................................................... เวลาทีเกิดเหต.ุ.............................................. น. สถานทีเกิดเหต.ุ......................................

โปรดระบลุกัษณะเหตกุารณที์เกิดขนึโดยละเอยีด.......................................................................................................................................................................  

ลกัษณะบาดแผล ขนาด และตาํแหน่งของอวยัวะทีไดร้บับาดเจ็บ................................................................................................................................................. 

วนัทีรบัการรกัษาครงัสดุทา้ย...................................................................................... ชือสถานพยาบาลทีเขา้รบัการรกัษา ......................................................... 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าแบบฟอรม์เรียกรอ้งฉบับนีตลอดจนเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีไดแ้ถลงและส่งมอบให้ไวแ้ก่บริษัทดงักลา่ว ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจ

ขอ้เท็จจริงทงัหมดเป็นอย่างดี และยอมรบัว่าถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และทราบดีว่า หากกรอกขอ้ความไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ครบถว้น    

อาจทาํใหเ้กิดขอ้ขดัขอ้งในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม และการพิจารณาต่อสญัญาประกนัภยัของบรษัิทได ้                                  

***กรณีผู้เอาประกันภยัเป็นผู้เยาวใ์หผู้้ปกครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพนัธ*์**          ลงชอื...........................................................ผูเ้อาประกนัภยั   

                                                                                                                                                          (….........................................................)     

ขา้พเจา้ประสงคจ์ะรบัเงินโดย :-     

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหนา้บญัชีธนาคาร (บรษัิทจะโอนเงินเขา้บญัชีดา้นล่าง ภายใน 1 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัทีอนมุติัสนิไหม)  

      โปรดระบ ุชือเจา้ของบญัชี.............................................เลขทีบญัชี...................................ธนาคาร....................................สาขา............................................ 

 เช็ค (กรณีเลือกรบัโดยเชค็ ทา่นจะไดร้บัคา่สินไหมลา่ชา้กวา่วิธีโอนเงินเขา้บญัชี ฯ เนืองจากมีขนัตอนในการจดัทาํเช็คและส่งออก) 

      โปรดระบสุถานทีจดัสง่เช็ค   ทอียู่ปัจจบุนั ทีไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ ตามขอ้ 1.    นาํส่งทีสาขาเพือนาํไปบรกิาร  

หนังสือใหค้วามยินยอม 
ขา้พเจา้ ขอใหแ้ละยินยอมให ้แพทย ์สถานพยาบาล บริษัทประกันภยัอืน หรือ บุคคลทีเกียวขอ้ง ซึงมีขอ้มูลส่วนบุคคล ข้อมลูสุขภาพและประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ทีผ่านมาหรือ      

จะมีขนึในอนาคต เปิดเผยขอ้มลูสขุภาพและประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ใหแ้ก่บรษัิท บริษัทประกนัภยัต่อ การแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างบริษัท ตวัแทนประกนัชีวิตของบรษัิท หรอืผู้แทนของ

บรษัิท หรอืผูถ้ือกรมธรรม/์ผูท้รงกรมธรรม ์และ/หรอืบรษัิทนายหนา้ประกนัภยั เพือการขอเอาประกนัภยั หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืดาํเนินการใดๆทีเกียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยั 

ขา้พเจา้ยินยอมให ้บรษัิท เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูสุขภาพและประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ต่อหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย หรือต่อบรษัิทประภนัภยั

ต่อ บุคคลทเีกียวขอ้ง ตวัแทนประกนัชีวิตของบรษัิท บุคคลากร หรือผูแ้ทนของบริษัท หรือผูถ้ือกรมธรรม/์ผูท้รงกรมธรรม ์และ/หรือบรษัิทนายหนา้ประกนัภยั เพือการขอเอาประกนัภยัหรอืการจ่ายเงิน

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืใชป้ระโยชนท์างการแพทยห์รอืเพือใชใ้นการดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั      

อนึง สาํเนาใบหนงัสือใหค้วามยินยอมนีใหถ้ือว่ามีผลบงัคบัไดเ้ช่นเดียวกบัตน้ฉบบั 

ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความตลอดจนเงือนไขและวิธีปฏิบตัิของบรษิัทตามเอกสารฉบบันีเป็นอย่างดีโดยละเอียดครบถว้นแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามเจตนาของขา้พเจา้จึงไดต้กลงยินยอม

ผูกพนัปฏิบตัิตามเงือนไขและวิธีปฏิบติัของบรษิัททกุประการ  

หมายเหตุ : * กรณีผู้เอาประกันภยัเป็นผู้เยาวใ์หผู้้ปกครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพนัธ ์

** กรณีลงนามโดยใช้วธิีพมิพล์ายนิวมือ ต้องมพียานลงนามรับรอง 2 ท่าน 

ผูใ้หค้วามยินยอม:                                             วนัที:                                                พยาน:                                                                           พยาน: 

…………………………………………..       ...……………………………             .................……………………………                             ...................................................................             

(.................................................................) ความสมัพนัธ ์.......................           (.........................................................)                           (.................................................................) 



 

Reimbursed Claim Form 25641025 

รายงานแพทยผ์ู้ตรวจรักษา (Attending Physician Summary) 

แพทยผ์ูร้กัษาซงึออกรายงานฉบบันี ตอ้งเป็นแพทยป์รญิญาและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หากมีคา่ธรรมเนียมผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูร้บัผิดชอบ 
  ส่วนที 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 (e.g. 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 related 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 ………………………………………………………………………………………….. 

ข้อควรทราบ  ผูใ้ดในการประกอบการงานวิชาแพทย ์ทาํคาํรบัรองเป็นเอกสารอนัเป็นเทจ็ โดยประการทีนา่จะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้น หรือประชาชน ผูน้นักระทาํความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 269 ซงึตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกิน 2 ปี หรือปรบัไม่เกิน 40,000บาท หรอืทงัจาํทงัปรบั ตามประมวลกฎหมายอาญา และอีกทงัจกัตอ้งชดใชค้่าเสียหายในทางแพ่งอีกโสตหนงึ 


