
¢éÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¨èÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¤ØéÁ¤ÃÍ§ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 10/10

»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑ¥

ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ  10  »Õ

ÃÐÂÐàÇÅÒªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ  10  »Õ

¢éÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¨èÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¢³Ð·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº

¡Ã³Õ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹ãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì à·èÒ¡Ñº¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

ËÃ ×ÍÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤ ×¹¢³Ð¹ Ñé¹ (áÅéÇáµè¨Ó¹Ç¹ã´¨ÐÊÙ§¡ÇèÒ)

¡ÒÃ¨èÒÂà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹ ËÒ¡ÁÕË¹ ÕéÊÔ¹¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙè ºÃÔÉÑ·¨ÐËÑ¡Ë¹ ÕéÊÔ¹·Õè¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙèÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

·Õè¨Ð¾ Ö§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ



ºÃÔÉÑ· 

¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

Å§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍ

µÒÃÒ§¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

»Õ¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

ÇÑ¹·Õèä´éÃÑº¡ÃÁ¸ÃÃÁì

à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

        ËÁÒÂ¶Ö§ ºÃÔÉÑ·¼ÙéÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇéã¹Ë¹ éÒµÒÃÒ§¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ

ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ÊÑ¥¥Òà¾ ÔèÁàµÔÁ àÍ¡ÊÒÃá¹º·éÒÂ ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§

ãº¤Ó¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ãºá¶Å§ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ¢éÍá¶Å§Í×è¹ã´·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éÅ§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍäÇé 

                ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§ ¡ÒÃÅ§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì

ËÁÒÂ¶Ö§ µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÁ¸ÃÃÁì·ÕèÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ· à¾×èÍà»ç¹àÍ¡ÊÒÃ

»ÃÐ¡Íº¡ÃÁ¸ÃÃÁì áÅÐ¶×Íà»ç¹ÊèÇ¹Ë¹ Öè§¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐÂÐàÇÅÒË¹ Öè§»Õ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ËÃ ×Í¹ ÑºáµèÇÑ¹¤ÃºÃÍº»Õ

¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÕµèÍæ ä» 

                        ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè¢éÍÁÙÅà¢éÒÊÙèÃÐºº¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Õè

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¨é§äÇé ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì

ËÁÒÂ¶Ö§ ÁÙÅ¤èÒÊèÇ¹Ë¹ Öè§¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹àÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂªÓÃÐ

ÁÒÃÐÂÐË¹ Öè§ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¤èÒ¤ØéÁ¤ÃÍ§áÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹§Ò¹ «Öè§à»ç¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐ

ÊÒÁÒÃ¶ãªéÊÔ·¸Ôä´éµÒÁ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÃÐºØäÇé 

ËÁÇ´ 1 ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

1. ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õéà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·àª ×èÍ¶×Í¢éÍá¶Å§¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹ãº¤Ó¢Í-

àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ãºá¶Å§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¢éÍá¶Å§à¾ ÔèÁàµÔÁÍ×è¹ã´·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÅ§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍäÇéáÅÐä´éÁÕ

¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ§Ç´áÃ¡áÅéÇ ºÃÔÉÑ·¨Ö§ä´éµ¡Å§·ÓÊÑ¥¥ÒáÅÐÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéäÇé 

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÙéÍÂÙèáÅéÇ áÅÐá¶Å§¢éÍ¤ÇÒÁÍÑ¹à»ç¹à·ç¨µÒÁÇÃÃ¤Ë¹ Öè§ËÃ ×ÍÃÙéÍÂÙèáÅéÇ

ã¹¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã´áµèäÁèà»Ô´à¼Â¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹ Ñé¹ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº «Öè§¶éÒºÃÔÉÑ··ÃÒº¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹ Ñé¹ æ áÅéÇ

ÍÒ¨¨Ù§ã¨ºÃÔÉÑ·ãËéàÃÕÂ¡à¡çºàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÙ§¢Öé¹ËÃ ×ÍäÁèÂÍÁ·ÓÊÑ¥¥Ò ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õé ¨Ðµ¡à»ç¹âÁ¦ ÕÂÐ

µÒÁ»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂá¾ è§áÅÐ¾Ò³ÔªÂì ÁÒµÃÒ 865 «Öè§ºÃÔÉÑ·ÍÒ¨ºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐäÁè¨èÒÂà§Ô¹

µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìä´é ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕà¾ ÕÂ§¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´éªÓÃÐãËéá¡èºÃÔÉÑ·áÅéÇ·Ñé§ËÁ´à·èÒ¹ Ñé¹ 

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè»¯ÔàÊ¸¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ â´ÂÍÒÈÑÂ¢éÍá¶Å§¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¶Å§

äÇéã¹àÍ¡ÊÒÃµÒÁÇÃÃ¤Ë¹ Öè§

áººÁÒµÃ°Ò¹ 

à§×èÍ¹ä¢·ÑèÇä»áËè§¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ 

»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑ¥ (áººªÑèÇÃÐÂÐàÇÅÒ)

¢éÍ¡ÓË¹´·ÑèÇä»

¤Ó¹ÔÂÒÁ



2. ¡ÒÃäÁèâµéáÂé§ËÃ×Í¤Ñ´¤éÒ¹¤ÇÒÁäÁèÊÁºÙÃ³ ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁèâµéáÂé§ËÃ ×Í¤Ñ´¤éÒ¹¤ÇÒÁäÁèÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õé àÁ ×èÍ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼Å

ºÑ§¤Ñºã¹¢³Ð·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕªÕÇÔµÍÂÙèà»ç¹àÇÅÒµÑé§áµèÊÍ§»Õ (2 »Õ) ¢Öé¹ä» ¹ ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ

¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ ×ÍËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËé¹ ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¹ Ñé¹ ËÃ ×ÍÇÑ¹àÃÔèÁ

ÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¡ÅÑº¤ ×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà´ÔÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ ËÃ ×ÍÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í¹ ØÁÑµÔãËéà¾ ÔèÁ¨Ó¹Ç¹

à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Ñé§¹ Õé à©¾ÒÐã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ ÔèÁ¢Öé¹à·èÒ¹ Ñé¹ àÇé¹áµè ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÁÔä´éÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂã¹àËµØ·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Ñé¹ ËÃ ×Í¡ÒÃá¶Å§ÍÒÂØ¤ÅÒ´à¤Å ×èÍ¹¨¹ÍÒÂØ¨ÃÔ§ÍÂÙè¹Í¡¨Ó¡Ñ´ÍÑµÃÒ

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Ò§¤éÒ»¡µÔ  

                 ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´é·ÃÒº¢éÍÁÙÅÍÑ¹¨ÐºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢éÍ 1 áµèÁÔä´éãªé

ÊÔ·¸ÔºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÒÂã¹¡ÓË¹´Ë¹ Öè§à´ ×Í¹ (1à´ ×Í¹) ¹ Ñºáµè·ÃÒº¢éÍÁÙÅ¹ Ñé¹ ºÃÔÉÑ·äÁèÍÒ¨

ºÍ¡ÅéÒ§¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹¡Ã³Õ¹ Õéä´é

3. ÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé ËÒ¡ÁÔä´é¡ÓË¹´ÁÍºãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ã´â´Âà©¾ÒÐáÅéÇãËé

¶×ÍÇèÒà»ç¹¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáµè¼Ùéà´ÕÂÇà·èÒ¹ Ñé¹

¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÍºÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ ¨ÐµéÍ§·Óà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Íá¨é§

ºÃÔÉÑ·áÅÐä´éÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÅéÇ

4. ¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ìáËè§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº áÁé¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éà»ç¹¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìàÍ§

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡çÁÕÊÔ·¸Ô¨ÐâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ ÕéãËéá¡èºØ¤¤ÅÍÕ¡¤¹Ë¹ Öè§·ÕèäÁèãªè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì

¡çä´é àÇé¹áµè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ ×ÍÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êìà¢éÒÊÙèÃÐºº

¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìáÅéÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìä´éºÍ¡¡ÅèÒÇà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Íä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ·áÅéÇÇèÒ µ¹¨Ó¹§¨Ð¶×Í

àÍÒ»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õé

¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹ Õé ¨ÐäÁè¼Ù¡¾ Ñ¹ºÃÔÉÑ· ¨¹¡ÇèÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é

á¨é§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ì´Ñ§¡ÅèÒÇãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×ÍáÅÐºÃÔÉÑ·ä´éºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅéÇ áµè

ºÃÔÉÑ·äÁèµéÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ì¹ Ñé¹áÅÐºÃÔÉÑ·äÁèµéÍ§ÃÑº¼Ô´¶éÒä´é¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹

à§Ô¹ÍÑ¹¾ Ö§ª´ãªéµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËé¡Ñº¼ÙéÁÕÊÔ·¸Ôä» â´ÂäÁè·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ì´Ñ§¡ÅèÒÇ¡èÍ¹ 

5. ¼ ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìä´é àÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂ

à§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ ìã´ æ ÀÒÂãµé¢éÍ¡ÓË¹´¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁ·ÕèÃÐºØ¹ Ñé¹ ËÒ¡ÁÔä´éÃÐºØª ×èÍ

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ ìãËéá¡è¡Í§ÁÃ´¡¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÐºØª ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìà¾ ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìä´éàÊÕÂªÕÇÔµ

¡èÍ¹¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ ×Í¾ÃéÍÁ¡Ñº¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Í¶Ö§¡ÒÃ

à»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éá¨é§ËÃ ×ÍäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹ àÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ ìãËéá¡è¡Í§ÁÃ´¡¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÐºØª ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìÁÒ¡¡ÇèÒË¹ Öè§¤¹áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìÃÒÂã´

àÊÕÂªÕÇÔµ¡èÍ¹¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹ÅÒÂÅÑ¡É³ìÍÑ¡ÉÃ¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¹ Ñé¹ ËÃ ×Íá¨é§à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹ ì¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì·ÕèàËÅ ×ÍÍÂÙè ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ



ÁÔä é́á¨é§ËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì Ñ́§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹

àÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ìÊèÇ¹¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÃÒÂ·ÕèàÊÕÂªÕÇÔµãËéá¡è

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè¤¹ÅÐà·èÒ æ ¡Ñ¹

6. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìä é́ àÇé¹áµè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ËÃ×ÍÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ Õ̧¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êìà¢éÒÊÙèÃÐºº¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìáÅéÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº

»ÃÐâÂª¹ìä é́ºÍ¡¡ÅèÒÇà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ·áÅéÇÇèÒµ¹¨Ó¹§¨Ð¶×ÍàÍÒ»ÃÐâÂª¹ìµÒÁÊÑ¥¥Ò¹Ñé¹

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ãËÁèà»ç¹ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ÊÒÁÕ ÀÃÔÂÒËÃ×ÍºØµÃ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÊ´§à¨µ¹Ò â´Âá¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº

à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×èÍºÃÔÉÑ·¨Ð·Ó¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËé áµèÍÂèÒ§äÃ 

¡çµÒÁºÃÔÉÑ·¨ÐäÁèÃÑº¼Ô´¶éÒä é́¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ÍÑ¹¨Ð¾Ö§ª´ãªéµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËé¡Ñº¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹à ỐÁ 

ä»â´ÂäÁè·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ãËÁèÁÔãªè ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ÊÒÁÕ ÀÃÔÂÒËÃ×ÍºØµÃ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ×èÍä é́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÅéÇáÅÐºÃÔÉÑ·ä é́·Ó¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ 

à»ÅÕèÂ¹á»Å§ Ñ́§¡ÅèÒÇã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËé

7. ¡ÒÃá¡éä¢¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¡ÒÃá¡éä¢¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé¨ÐÁÕ¼ÅÊÁºÙÃ³ìµèÍàÁ×èÍºÃÔÉÑ·µ¡Å§ÃÑº¡ÒÃá¡éä¢ áÅÐ¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº

µèÍàÁ×èÍºÃÔÉÑ·ä é́ºÑ¹·Ö¡á¡éä¢ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËéáÅéÇ â´Â¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨¡ÃÐ·Ó¡ÒÃá·¹ºÃÔÉÑ·

8. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áºº¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍãËéºÃÔÉÑ·à»ÅÕèÂ¹áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹áººÍ ×è¹

µÒÁ·ÕèºÃÔÉÑ·ä é́¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐà§×èÍ¹ä¢äÇé¡çä é́  áµè·Ñé§¹ÕéµéÍ§ä é́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·

ËÒ¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ·ÓãËé¼ÅµèÒ§¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹

¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁáºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà ỐÁ¡Ñºáºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËÁè ºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹à§Ô¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Í

à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìã¹ÊèÇ¹·ÕèÅ´Å§ ËÑ¡ é́ÇÂË¹ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×Í¨ÐàÃÕÂ¡à¡çºàºÕéÂ

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ ËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹ÊèÇ¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹áÅéÇáµè¡Ã³Õ

9. ¡ÒÃ¦èÒµÑÇµÒÂËÃ×Í¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¨èÒÂà§Ô¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìàÁ×èÍ»ÃÒ¡¯ÇèÒ

1. ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¦èÒµÑÇµÒÂ é́ÇÂã¨ÊÁÑ¤ÃÀÒÂã¹Ë¹Öè§»Õ (1»Õ) ¹ÑºáµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§

µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËé¹ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇÑ¹

àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà ỐÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ ËÃ×ÍÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í¹ØÁÑµÔãËéà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹

à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Ñé§¹Õé à©¾ÒÐã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹à·èÒ¹Ñé¹ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·

¨ÐÁÕà¾ÕÂ§¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ·Õèä é́ªÓÃÐãËéá¡èºÃÔÉÑ·ÁÒáÅéÇ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×ÍàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµà¾×èÍ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×Í¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà ỐÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ 

ËÃ×Íã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅéÇáµè¡Ã³Õ   



2. ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¶Ù¡¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¦ èÒµÒÂâ´Âà¨µ¹Ò ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕà¾ ÕÂ§

¤ ×¹à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéá¡è·ÒÂÒ·¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢´Ñ§¹ Õé  

                     2.1 ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§äÁèÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ºÃÔÉÑ·¨ÐÍ¹ ØâÅÁ¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ·Õèä´éÃÑºªÓÃÐÁÒáÅéÇ·Ñé§ËÁ´ãËéá¡è·ÒÂÒ·¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

                     2.2 ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìÁÒ¡¡ÇèÒË¹ Öè§¤¹ ËÒ¡¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¤¹ã´äÁèÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ

¦ èÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´Âà¨µ¹Ò ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì·ÕèäÁèÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ¦ èÒ

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁÊèÇ¹ àÁ ×èÍËÑ¡ÊèÇ¹¢Í§¼Ùé·Õè¦ èÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ«Öè§äÁèÁÕÊÔ·¸Ôä´éÃÑºÍÍ¡ â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¤ ×¹àºÕéÂ

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊèÇ¹¹ Õé·Ñé§ËÁ´´éÇÂ 

                  ¡ÒÃ¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ¡Ã³Õ¦ èÒµÑÇµÒÂËÃ ×Í¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ ºÃÔÉÑ·

ÁÕÊÔ·¸ÔËÑ¡Ë¹ ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾ Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ ÕéÍÍ¡ä´é  

10. ¡ÒÃá¶Å§ÍÒÂØËÃ×Íà¾È¤ÅÒ´à¤Å ×èÍ¹

¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¶Å§ÍÒÂØËÃ ×Íà¾ÈäÇéµèÍºÃÔÉÑ·¤ÅÒ´à¤Å ×èÍ¹äÁèµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

à»ç¹àËµØãËéºÃÔÉÑ·¡ÓË¹´¨Ó¹Ç¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇéµèÓ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·ÕèºÃÔÉÑ·¨Ð¾ Ö§µéÍ§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

¨ÐµéÍ§Å´Å§à·èÒ·ÕèàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´éÁÒ¨Ð«é×Í¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§ä´é ÊÓËÃÑºã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éªÓÃÐ 

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà¡Ô¹¡ÇèÒÍÑµÃÒµÒÁÍÒÂØ ËÃ ×Íà¾È¨ÃÔ§ ºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊèÇ¹·Õèà¡Ô¹ãËé

¶éÒºÃÔÉÑ·¾ ÔÊÙ¨¹ ìä´éÇèÒã¹¢³Ð·ÓÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÍÒÂØ·Õè¶Ù¡µéÍ§á·é¨ÃÔ§ÍÂÙè¹Í¡¨Ó¡Ñ´ÍÑµÃÒ-

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Ò§¤éÒ»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅéÇ ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õéà»ç¹âÁ¦ ÕÂÐ ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ·¸ÔºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Òä´é

¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò ºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡Ë¹ ÕéÊÔ¹ (¶éÒÁÕ) ãËéá¡è¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ËÃ ×Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìáÅéÇáµè¡Ã³Õ

11. ¡ÒÃá¨é§¡ÒÃµÒÂáÅÐ¡ÒÃ¾ ÔÊÙ¨¹ìÈ¾

¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµÅ§ ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¨ÐµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºÀÒÂã¹ÊÔºÊÕèÇÑ¹

(14 ÇÑ¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹àÊÕÂªÕÇÔµ àÇé¹áµè¨Ð¾ ÔÊÙ¨¹ ìä´éÇèÒµ¹äÁè·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁµÒÂ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ ×ÍäÁè·ÃÒº

ÇèÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¡Ã³Õàªè¹¹ Õé¨ÐµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºÀÒÂã¹à¨ç´ÇÑ¹ (7 ÇÑ¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè·ÃÒº¶Ö§

¤ÇÒÁµÒÂËÃ ×ÍÇÑ¹·Õè·ÃÒºÇèÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¨ÐµéÍ§Êè§ÁÍºËÅÑ¡°Ò¹·Ò§ÃÒª¡ÒÃ«Öè§áÊ´§ÇèÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµãËé

á¡èºÃÔÉÑ· áÅÐ¶éÒºÃÔÉÑ·ÃéÍ§¢Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¨ÐµéÍ§¨Ñ´ËÒàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹à¾ ÔèÁàµÔÁãËéá¡èºÃÔÉÑ·â´Â¤èÒãªé¨èÒÂ

¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìàÍ§

½èÒÂ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¨ÐµéÍ§ÂÔ¹ÂÍÁáÅÐãËé¤ÇÒÁÃèÇÁÁ ×Íã¹¡ÒÃ¾ ÔÊÙ¨¹ ìÈ¾¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

àÁ ×èÍºÃÔÉÑ·àËç¹ÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹áÅÐäÁè¢Ñ´µèÍ¡®ËÁÒÂËÃ ×ÍËÅÑ¡ÈÒÊ¹Ò

ºÃÔÉÑ·¨ÐÃÑº¼Ô´µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ ÕéµèÍàÁ ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì ËÃ ×Í½èÒÂ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»¯ÔºÑµÔµÒÁ

¤ÇÒÁã¹ÇÃÃ¤¡èÍ¹æ ¢Í§¢éÍ¹ ÕéàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ

12. ÊÔ·¸Ôà¡ÕèÂÇ¡Ñºà§Ô¹¤éÒ§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì

àÁ ×èÍ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤Ãº¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´µÒÁÊÑ¥¥ÒËÃ ×ÍàÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè

¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºÍÂÙèËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ ×Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§äÁèä´éÁÒÃÑºà§Ô¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´é

ÃÑºµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÀÒÂã¹¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒÊÒÁà´ ×Í¹ (3 à´ ×Í¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤Ãº¡ÓË¹´ ËÃ ×ÍÇÑ¹·Õè

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨ÐãËé´Í¡àºÕéÂÊÓËÃÑºà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ·Ñé§ËÁ´ã¹ÍÑµÃÒà·èÒ¡ÑºÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹

¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé



ËÁÇ´ 2 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

13. ¡ÒÃÃÐ§Ñº¢éÍ¾ Ô¾Ò·â´ÂÍ¹Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ

ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¢éÍ¾ Ô¾Ò· ¢éÍ¢Ñ´áÂé§ ËÃ ×Í¢éÍàÃÕÂ¡ÃéÍ§ã´ æ ÀÒÂãµé¡ÃÁ¸ÃÃÁì©ºÑº¹ Õé

ÃÐËÇèÒ§¼ÙéÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¡ÑººÃÔÉÑ· áÅÐËÒ¡¼ÙéÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§»ÃÐÊ§¤ìáÅÐàËç¹¤ÇÃÂØµÔ¢éÍ¾ Ô¾Ò·

¹ Ñé¹â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¹ Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·µ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁáÅÐãËé·Ó¡ÒÃÇÔ¹ Ô¨©ÑÂªÕé¢Ò´â´ÂÍ¹ Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃµÒÁ¢éÍ

ºÑ§¤ÑºÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÇèÒ´éÇÂÍ¹ Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ

14. ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§ªÓÃÐ¡èÍ¹ËÃ ×Íã¹ÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐâ´ÂªÓÃÐà»ç¹§Ç´ÃÒÂ»Õ ÃÒÂ

§Ç´ 6 à´ ×Í¹ 3 à´ ×Í¹ ËÃ ×ÍÃÒÂà´ ×Í¹ ³ ÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹ãË¥è ËÃ ×ÍÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ ×Í¡ÑºµÑÇá·¹·Õèä´éÃÑºÁÍº

ÍÓ¹Ò¨à»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Í¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹ ÕéºÃÔÉÑ·¨ÐÍÍ¡ãºÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéäÇéà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹

ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÂÔ¹ÂÍÁãËéÁÕ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹ÃÒÂ§Ç´¹ éÍÂ¡ÇèÒË¹ Öè§»Õ ¨Ó¹Ç¹

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèªÓÃÐãËéºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁèàµçÁ»Õ¹ Ñé¹à»ç¹Ë¹ ÕéÊÔ¹·ÕèºÃÔÉÑ·¨ÐµéÍ§ËÑ¡ÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð¾ Ö§¨èÒÂ

µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§§Ç´¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é â´ÂµéÍ§·Óà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Í

¢Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÔ¸Õ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ· áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ ×èÍºÃÔÉÑ·Í¹ ØÁÑµÔ

¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéªÓÃÐà»ç¹à§Ô¹Ê´ ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´éÇÂµÑëÇÊÑ¥¥Òãªéà§Ô¹

àªç¤ ´ÃêÒ¿·ì ËÃ ×ÍÇÔ¸ÕÍ×è¹ã´¨Ð¶×ÍÇèÒä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµèÍàÁ ×èÍàÃÕÂ¡à¡çºà§Ô¹Ê´ä´éáÅéÇ

15. ÃÐÂÐàÇÅÒ¼ èÍ¹¼ Ñ¹ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÁ ×èÍ¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ºÃÔÉÑ·

¨Ð¼èÍ¹¼Ñ¹ãËéà»ç¹àÇÅÒÊÒÁÊÔºàÍç´ÇÑ¹ (31 ÇÑ¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÐÂÐ

àÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµÅ§ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹ ºÃÔÉÑ·

¨ÐËÑ¡àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè¤éÒ§ªÓÃÐã¹ÃÍº»Õ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Ñé¹ÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ «Öè§ºÃÔÉÑ·¨Ðª´ãªéµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

â´ÂäÁè¤Ô´´Í¡àºÕéÂ

16. ¡ÒÃ¢Ò´ÍÒÂØ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹µÒÁ¢éÍ 15 ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

ÂèÍÁ¢Ò´ÍÒÂØ ¹ ÑºáµèÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ àÇé¹áµè¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñºâ´Â¢éÍ¡ÓË¹´ 

Í×è¹ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

17. ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒËéÒ»Õ (5 »Õ) ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¢Ò´ÍÒÂØ áÅÐÂÑ§ÁÔä´éÃÑºà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹

¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨¢ÍµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìä´é ´Ñ§µèÍä»¹ Õé 

ÇÔ¸Õ·Õè 1 ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè¢Ò´ªÓÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹ã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡ÇèÒÍÑµÃÒ

´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÕ¡ÃéÍÂÅÐ  2 µèÍ»Õ



ÇÔ¸Õ·Õè 2 àÅ ×èÍ¹ÇÑ¹àÃÔèÁµé¹áËè§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÍ¡ä»à·èÒ¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¢Ò´ÍÒÂØ

â´Â¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹ÍÑµÃÒµÒÁÍÒÂØ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ³ ÇÑ¹àÃÔèÁµé¹ãËÁè¢Í§ 

ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

ã¹¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§´Óà¹ Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹ Õé

1) Â×è¹¤Ó¢ÍµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×ÍµÒÁáºº·ÕèºÃÔÉÑ·¡ÓË¹´

2) áÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹ÇèÒÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³ì áÅÐÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é

â´Â¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹¼ÙéÍÍ¡¤èÒãªé¨èÒÂàÍ§ (¶éÒÁÕ) 

3) ªÓÃÐ¤ ×¹Ë¹ ÕéÊÔ¹ã´ æ ·ÕèÁÕÍÂÙèµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹µÒÁÍÑµÃÒ·Õè¡ÓË¹´

äÇéã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì´Ñ§¡ÅèÒÇ¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ ×èÍºÃÔÉÑ·ä´éÍ¹ ØÁÑµÔáÅéÇ

18. ¡ÒÃ¹ÓÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤ ×¹ÁÒªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ

ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºáÅÐÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅéÇ àÁ ×èÍ¶Ö§¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´ÃÐÂÐàÇÅÒ

¼èÍ¹¼Ñ¹ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂÑ§ÁÔä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ à¾×èÍãËé¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªéµèÍä» 

ºÃÔÉÑ·¨Ð¹Óà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì·ÕèÁÕÍÂÙèã¹¢³Ð¹ Ñé¹ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡´éÇÂË¹ ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾ Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì(¶éÒÁÕ) ªÓÃÐ 

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂá·¹ãËéâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃ¡ÙéÂ×ÁáÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð¤Ô´´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹ã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡ÇèÒÍÑµÃÒ 

´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÕ¡ÃéÍÂÅÐ 2 µèÍ»Õ

¤Óá¹Ð¹Ó 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (¤»À.)

¶éÒ·èÒ¹ÁÕ»Ñ¥ËÒã´ æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹ Õé â»Ã´µÔ´µèÍ 

ºÃÔÉÑ· àÁ ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ·ÕèÍÂÙè 250 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ËéÇÂ¢ÇÒ§ 

¡ÃØ§à·¾Ï 10310 ËÃ ×ÍÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ·ÑèÇ»ÃÐà·È â·Ã.1766 

ËÃ ×Í µÔ´µèÍÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

22/79 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10900 

â·ÃÈÑ¾·ì 0 2515 3999 ÊÒÂ´èÇ¹ 1186 à¾×èÍãËé¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ ×Í

19. ¡ÒÃàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹µÒÃÒ§ÁÙÅ¤èÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃªÓÃÐ

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÒ¨¹¶Ö§àÇÅÒ·ÕèÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅÐ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂèÍÁÁÕÊÔ·¸Ô¨ÐºÍ¡ 

àÅÔ¡ÊÑ¥¥Òä´éâ´Â¢ÍàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅÐÃÑºà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹µÒÃÒ§ÁÙÅ¤èÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹ ìÍ×è¹æÍÑ¹¾ Ö§¨Ðä´éÃÑº (¶éÒÁÕ) ËÑ¡´éÇÂ¨Ó¹Ç¹Ë¹ ÕéÊÔ¹ã´æ ·Õè¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙè (¶éÒÁÕ)

ËÁÇ´ 3 ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì

20. ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ »ÃÐÊ§¤ì¨ÐÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé´éÇÂàËµØ¼Åã´¡çµÒÁ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶

Êè§¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÒÂÑ§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õèä´éÃÑº¡ÃÁ¸ÃÃÁì¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÇé¹áµèºÃÔÉÑ·ä´éÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ãËéá¡è¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèµéÍ§Êè§¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì áÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèàËÅ ×ÍËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¤èÒµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾µÒÁ·Õè¨èÒÂ¨ÃÔ§áÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·©ºÑºÅÐ 500 ºÒ· 

àÇé¹áµèà»ç¹¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì ºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàµçÁ¨Ó¹Ç¹

â´ÂäÁèËÑ¡¤èÒãªé¨èÒÂã´æ ·Ñé§ÊÔé¹ 

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éãªéÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§¤èÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹áÅéÇ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèÁÕÊÔ·¸Ô

Â¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì©ºÑº¹ Õé
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บรษิทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

สรุปสำระส ำคญั 

สญัญำเพิม่เตมิกำรประกนัภยัสขุภำพ  

แบบ ดี เฮลท ์(N) 

..............(ช่ือแผน).............. 

อำณำเขตควำมคุม้ครอง........................................... 

 

สญัญานี้ เป็นสญัญาเพิม่เตมิผลประโยชนร์ายบคุคล โดยแนบและถอืเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เตมินี้จะจ่ายให ้เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการป่วยเมือ่พน้ระยะเวลา 

ทีไ่มคุ่ม้ครอง (waiting period) เป็นเหตใุหม้คีวามจ าเป็นทางการแพทยใ์หต้อ้งรบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล  

โดยบรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าใชจ่้ายซึง่เกดิขึ้นจากการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ

มาตรฐานทางการแพทยต์ามค่าบรกิารอตัราท ัว่ไป ส าหรบัรายการตามตารางผลประโยชนด์งัต่อไปนี้ ตำมจ ำนวนที่จำ่ยจรงิ 

แต่ไม่เกนิจ ำนวนผลประโยชน์ที่ระบไุวใ้นหนำ้ตำรำงผลประโยชน์ของสญัญำเพิม่เตมิน้ี หรอืบนัทกึสลกัหลงั (ถำ้มี) 

ส  าหรบัผลประโยชนด์งัต่อไปนี้ 
 

ตำรำงผลประโยชน ์

ผลประโยชน/์ Benefit  ผลประโยชน์

(บำท) 

จ ำนวนสูงสดุ 

(วนัหรอืคร ัง้) 

ผลประโยชน์

สูงสดุ (บำท) 

1. ผลประโยชน์กรณีผูป่้วยใน 

หมวดที่ 1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง ผลประโยชน์

หมวดที ่1 – 5 

และ 12 รวม

ทกุรายการ

สูงสุดต่อ 

การเขา้พกัรกัษา

ตวัครัง้ใด 

ครัง้หนึ่ง  

หลงัหกัความ

รบัผดิส่วนแรก 

(ถา้ม)ี   

ไม่เกนิ …..บาท  

หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ต่อการเขา้พกัรกัษา

ตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

จ่ายตามจรงิ 

(แต่รวมทกุ

รายการแลว้

ไม่เกนิค่า

หอ้งพกัเดีย่ว

ราคาเริ่มตน้

ของ

โรงพยาบาล) 

ผลประโยชน์

หมวดย่อยที ่

1.1 และ 1.2 

รวมสูงสุดไม่

เกนิ 180 วนั 

หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาตวัในหอ้งผูป่้วยวกิฤต ิ(Intensive 

Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน)             

ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง สูงสุดไม่เกนิ 60 วนั 

จ่ายตามจรงิ 

หมวดที่  2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบ าบดัร ักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  

ค่าบรกิารทางการพยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด และค่าเวชภณัฑ ์ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

ผลประโยชน์

หมวดที ่ 1 – 5 
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ผลประโยชน/์ Benefit  ผลประโยชน์

(บำท) 

จ ำนวนสูงสดุ 

(วนัหรอืคร ัง้) 

ผลประโยชน์

สูงสดุ (บำท) 

หมวดย่อยที ่2.1 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การตรวจวนิิจฉยั จ่ายตามจรงิ - และ 12 รวม

ทกุรายการ

สูงสุดต่อ 

การเขา้พกัรกัษา

ตวัครัง้ใด 

ครัง้หนึ่ง 

หลงัหกัความ

รบัผดิส่วนแรก 

(ถา้ม)ี 

ไม่เกนิ ….บาท 

หมวดย่อยที ่2.2 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบดัรกัษา ค่าบรกิารโลหติและส่วนประกอบ

ของโลหติ และค่าบรกิารทางการพยาบาล 
จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด และค่าเวชภณัฑ ์  จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่2.4 ค่ายา และค่าเวชภณัฑส์ิ้นเปลอืง (เวชภณัฑ ์1) ส าหรบักลบับา้น 20,000 บาท 7 วนั 

หมวดที่ 3 ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรกัษา ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน

ครัง้ใดครัง้หนึ่ง  
จ่ายตามจรงิ 180 วนั 

หมวดที่ 4 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผ่าตดั (ศลัยกรรม) และหตัถการ ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง          

หมวดย่อยที ่4.1 ค่าหอ้งผ่าตดั และค่าหอ้งท าหตัถการ จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด ค่าเวชภณัฑ ์และค่าอปุกรณ์ 

การผ่าตดัและหตัถการ   
จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.3 ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ท าศลัยกรรมและหตัถการ ส าหรบัแพทย์

ท าศลัยกรรม และหตัถการ (รวมแพทยผู์ช่้วยผ่าตดั) (Doctor fee)  
จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.4 ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม วสิญัญแีพทย ์(Doctor fee)  จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.5 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะ  จ่ายตามจรงิ - 

หมวดที่ 5 การผ่าตดัใหญ่ทีไ่ม่ตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจรงิ - 

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ตอ้งเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน  

หมวดที่  6  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงก่อน และหลงัการเขา้พกัร ักษาตวัเป็นผูป่้วยใน 

หรือค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกต่อเนื่องทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน

ครัง้ใดครัง้หนึ่ง  

- 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการตรวจวนิิจฉยัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงและเกิดขึ้น

ภายใน 30 วนัก่อนและหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน 
ไม่คุม้ครอง - 

หมวดย่อยที ่6.2 ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในต่อครัง้ ส าหรบั

การรกัษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วนัหลงัจากออกจากการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน    

คร ัง้น ัน้ (ไมร่วมค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่ตรวจวนิิจฉยั) 

ไม่คุม้ครอง - 

หมวดที่ 7 ค่ารกัษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูป่้วยนอก ภายใน 24 ช ัว่โมง ของการเกดิอบุตัเิหตุ

ต่อครัง้ 
ไม่คุม้ครอง - - 

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตรฟ้ื์นฟู หลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน แต่ละครัง้  ต่อการเขา้พกั 

รกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 
ไม่คุม้ครอง - - 
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ผลประโยชน/์ Benefit  ผลประโยชน์

(บำท) 

จ ำนวนสูงสดุ 

(วนัหรอืคร ัง้) 

ผลประโยชน์

สูงสดุ (บำท) 

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงั โดยการลา้งไตผ่านทาง

เสน้เลอืด  ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ไม่คุม้ครอง - - 

หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบดัรกัษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรงัสีรกัษา  

รงัสร่ีวมรกัษา เวชศาสตรน์ิวเคลยีรร์กัษา ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 

ไม่คุม้ครอง - - 

หมวดที่  11 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบดัรกัษาโรคมะเร็ง โดยเคมบี  าบดั  

ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ไม่คุม้ครอง - - 

หมวดที่  12 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉิน 

จ่ายตามจรงิ 

(แต่ไม่เกินค่า

หอ้งพกัเดีย่ว

ราคาเริ่มตน้

ของ

โรงพยาบาล

ต่อวนั) 

- 

ผลประโยชน์

หมวดที ่ 1 – 5 

และ 12 รวม

ทกุรายการ

สูงสุดต่อ 

การเขา้พกัรกัษา

ตวัครัง้ใด 

ครัง้หนึ่ง  

หลงัหกัความ

รบัผดิส่วนแรก 

(ถา้ม)ี 

ไม่เกนิ ….. 

บาท 

หมวดที่  13 ค่ารกัษาพยาบาล โดยการผ่าตดัเลก็  ไม่คุม้ครอง - - 

กำรมีสว่นร่วมจำ่ย   

ความรบัผดิส่วนแรก (ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัครัง้ใดครัง้หนึ่ง) …… บาท 

ส าหรบัผลประโยชนใ์นหมวดที ่1 – 5 และ 12 

ค่าใชจ่้ายร่วม (ก าหนดเป็นอตัรารอ้ยละ - ของค่าใชจ่้ายทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง) ไม่มี 

 

ผลประโยชน์สูงสดุต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั  (ถำ้มี)    -   บำท 
 

 

เงือ่นไขสำระที่ส ำคญัโดยสงัเขป  

 1.  สญัญาเพิม่เตมินี้ เป็นสญัญาประกนัภยัทีม่รีะยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี  
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 2.  สญัญาเพิม่เตมินี้ จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (Renewal) เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

บรษิทัจะสงวนสทิธิ์ไมต่่ออายุสญัญาเพิม่เตมิ  

1) ในกรณีทีม่หีลกัฐานวา่ผูเ้อาประกนัภยัไมแ่ถลงขอ้ความจรงิตามใบค าขอเอาประกนัภยัหรอืค าขอ 

ต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงเพิม่เตมิอืน่ใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท า 

สญัญาเพิม่เตมิการประกนัภยัสุขภาพ ซึง่เป็นสาระส าคญัทีอ่าจท าใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึ้น

หรอืบอกปดัไมร่บัท าสญัญา หรอืรบัประกนัภยัแบบมเีงือ่นไข 

2) ผูเ้อาประกนัภยัเรยีกรอ้งผลประโยชนจ์ากการทีต่นใหม้กีารรกัษาการบาดเจบ็หรอืการป่วยโดยไมม่ ี

ความจ าเป็นทางการแพทย ์

3)  ผูเ้อาประกนัภยัเรยีกรอ้งผลประโยชนค่์าชดเชยจากการนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล รวมกนั 

ทกุบรษิทัเกินกวา่รายไดท้ีแ่ทจ้รงิ                            

    3.  ระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบี้ยประกนัภยั 31 วนั ตามทีก่  าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

    4.  กรณีทีบ่รษิทัจะไมคุ่ม้ครอง เน่ืองจาก  

 4.1 ผูเ้อาประกนัภยัฉอ้ฉลประกนัภยั 

 4.2 การป่วยทีเ่กดิขึ้นในระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง (Waiting period) 30 วนั นบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครอง 

    ตามสญัญาเพิม่เตมินี้  หรอืวนัทีบ่รษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่ผลประโยชนข์องสญัญาเพิม่เตมินี้   

     แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั หรอื 

 4.3 การป่วยดงัต่อไปนี้ ทีเ่กิดขึ้นในระยะเวลา 120 วนั นบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมินี้ 

     หรอืวนัทีบ่รษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่ผลประโยชนข์องสญัญาเพิม่เตมินี้ แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั  

    - เน้ืองอก ถงุน า้ หรอืมะเรง็ทกุชนิด      

           - รดิสดีวงทวาร 

           - ไสเ้ลือ่นทกุชนิด 

           - ตอ้เน้ือ หรอืตอ้กระจก 

           - การตดัทอนซลิ หรอือดนีอยด ์          

           - นิ่วทกุชนิด 

               - เสน้เลอืดขอดทีข่า                       

                - เยือ่บโุพรงมดลูกเจรญิผดิที ่

 4.4 สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition)  เวน้แต่ 

  1)  ผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้ถลงใหบ้รษิทัทราบและบรษิทัยนิยอมรบัความเสีย่งภยั โดยไมม่เีงือ่นไข

      ยกเวน้ความคุม้ครองดงักลา่ว หรอื 

 

 

 2)  โรคเรื้อรงั การบาดเจบ็ หรอื การป่วย (รวมถงึภาวะแทรกซอ้น) นัน้ ไมป่รากฏอาการ ไมไ่ดร้บั 

  การตรวจรกัษาหรอืวนิิจฉยัโดยแพทย ์หรอืไมไ่ดพ้บหรอืปรกึษาแพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัที่ 
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  สญัญาเพิม่เตมิ เริ่มมผีลคุม้ครองเป็นครัง้แรก  และ ในช่วงเวลา 3 ปี ต ัง้แต่วนัที่ 

  สญัญาเพิม่เตมินี้ เริ่มมผีลคุม้ครองเป็นครัง้แรก 

 4.5 ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป ตามทีร่ะบใุนสญัญาเพิม่เตมินี้ เช่น ภาวะทีเ่ป็นผลจากความผดิปกตทิีเ่กิดขึ้น 

     แต่ก าเนิดการตรวจรกัษาทีย่งัอยู่ในระหวา่งทดลอง การแกไ้ขปญัหาการมบีตุรยาก (รวมถงึ 

     การสบืวเิคราะหแ์ละการรกัษา)  การพกัฟ้ืนหรอืการพกัเพือ่การฟ้ืนฟูหรอืการรกัษาโดยวธิใีหพ้กั 

     อยู่เฉยๆ เป็นตน้ 

 4.6 การยกเวน้ หรอืการไมคุ่ม้ครองใดๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นแต่ละขอ้ตกลงคุม้ครอง 

 

เอกสารนี้ เป็นการสรุปสาระส าคญั เงือ่นไขความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ บำงสว่นเท่ำนั้น  

โปรดอำ่นและท ำควำมเขำ้ใจรำยละเอยีดทัง้หมดตำมที่ระบไุวใ้นเงือ่นไขทัว่ไปของสญัญำเพิม่เตมิน้ี 
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 บรษิทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

เงือ่นไขทัว่ไป 

สญัญำเพิม่เตมิกำรประกนัภยัสขุภำพ 

แบบ ดี เฮลท ์(N) 

..............(ช่ือแผน).............. 

 

ค ำนิยำม 

1. บรบิทของกำรคุม้ครอง 

ฉอ้ฉลประกนัภยั 

  

 

หมายถงึ การเรียกรอ้งผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัโดยทุจริตหรือแสดงหลกัฐาน 

อ ันเป็นเท็จในการเรียกรอ้ง รวมถึงการเจตนาท าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือ 

การป่วยเพือ่เรยีกรอ้งผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยั  

 

2. บคุคลที่ไดร้บักำรคุม้ครอง 

ผูเ้อำประกนัภยั 

 

หมายถงึ บุคคลที่ ระบุชื่ อ เ ป็นผู เ้อาประกันภ ัยในตาราง กรมธรรม์ประกันภ ัยหรื อ 

บนัทกึสลกัหลงั  (ถา้ม)ี 

3. สภำวะทำงสขุภำพ 

อบุตัเิหต ุ หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลนัจากปจัจยัภายนอกร่างกาย และท าใหเ้กิดผล 

ทีผู่เ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 

 

กำรบำดเจบ็ 

 

หมายถงึ การบาดเจบ็ทีม่ต่ีอร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอบุตัเิหตซุึง่เกดิขึ้นโดยเอกเทศและ

โดยอสิระจากเหตอุืน่ 

 

กำรป่วย หมายถงึ อาการ ความผดิปกตขิองร่างกายอนัเป็นผลจากโรค 

 

 4. กำรบรกิำรดำ้นกำรแพทย ์

แพทย ์

 

 หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ และใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม

ตามกฎหมายในทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิาร 

 

แพทยเ์ฉพำะทำง 

 

หมายถงึ แพทย์ที่ไดร้ ับวุฒิบตัรหรืออนุมตัิบตัร ใหเ้ป็นผู เ้ชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะนั้น  

จากแพทยสภา หรือสถาบ ันเทียบเท่า ตามกฎหมายในทอ้งถิ่นที่ ใหบ้ริการ  

ตอ้งไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้โดยจะเป็นแพทยผู์ใ้หค้ าปรึกษา ดูแลหรือรกัษาร่วมกบั

แพทยเ์จา้ของไข ้
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ทนัตแพทย ์

 

หมายถงึ ผูท้ี่ไดร้บัปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา 

ทนัตกรรมตามกฎหมายในทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิาร 

 

พยำบำล หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลตามกฎหมายในทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิาร 

 

สถำนพยำบำล หมายถงึ สถานที่ ซึ่ ง จ ัด ไ ว เ้พื่ อก ารประกอบโรค ศิลปะ  หรื อประกอบวิช าชีพ ทาง 

การแพทยแ์ละสาธารณสุขตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ในทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิาร 

 

โรงพยำบำล 

 

หมายถงึ 

 

 

สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน 

หรือบ าบดัรกัษาโรคหรือการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช ัว่โมง และไดร้บั

ใบอนุญาตหรือจดทะเบยีนด าเนินการเป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมายในทอ้งถิ่นที่

ใหบ้รกิาร 

 

คลนิิก 

 

หมายถงึ สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยไม่สามารถรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื  

และไดร้บัใบอนุญาตหรือจดทะเบียนด าเนินการเป็น “คลินิก” ตามกฎหมายใน

ทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิาร 

 

ผูป่้วยใน  

 

หมายถงึ ผู ป่้วยที่มีความจ า เ ป็นทางการแพทย์ตอ้ง เข า้พ ักร ักษาตัว ในโรงพยาบาล  

เพือ่การรกัษาพยาบาลการบาดเจ็บ หรือการป่วย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

6 ช ัว่โมง ซึ่งตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูป่้วยใน และใหร้วมถงึกรณีรบัตวัไวเ้ป็นผูป่้วยใน

แลว้ต่อมาเสยีชวีติก่อนครบ 6 ช ัว่โมง 

 

ผูป่้วยนอก 

   

หมายถงึ ผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วยในแผนกผูป่้วยนอก หรือ

ในแผนกผูป่้วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยไม่มีความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้ง 

เขา้พกัรกัษาเป็นผูป่้วยใน 

 

 

กำรรกัษำพยำบำล หมายถงึ การใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อการตรวจ วินิจฉยั บ าบดัรกัษา 

บรรเทา บรบิาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีจ่  าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชวีติ 
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กำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็น

ผูป่้วยในคร ัง้ใดคร ัง้หน่ึง  

(Per Confinement)     

หมายถงึ การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือการรกัษาดว้ยการผ่าตดัใหญ่ที่ไม่ตอ้งเขา้พกั

รกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครัง้ และใหร้วมถึง 

การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือการรกัษาดว้ยการผ่าตดัใหญ่ที่ไม่ตอ้งเขา้พกั

รกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล ไม่ว่ากี่คร ัง้ก็ตาม ดว้ยเหตุ

จากการบาดเจบ็หรอืการป่วยเดยีวกนั และยงัรกัษาไมห่าย รวมถงึภาวะแทรกซอ้นที่

เกี่ยวขอ้ง หรือต่อเนื่องกนั ท ัง้นี้  ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัที่ออกจาก

โรงพยาบาลครัง้สุดทา้ย ก็ใหถ้อืวา่เป็นการเขา้พกัรกัษาตวัคร ัง้เดยีวกนัดว้ย 

 

ผลประโยชน์สูงสดุต่อ

รอบปีกรมธรรม์

ประกนัภยั 

หมายถงึ    ผลประโยชนสู์งสุดต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั แบ่งเป็น 2 กรณี 

(1)  กรณีผูป่้วยใน จะเริ่มค านวณค่ารกัษาพยาบาลในวนัแรกของการเขา้พกั  

     รกัษาตวัเป็นผูป่้วยในทีเ่กิดขึ้นในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยันัน้ๆ ไมว่า่ 

     การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในดงักลา่วจะสิ้นสุดในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

      เดยีวกนัหรอืไมก่็ตาม 

(2)  กรณีผูป่้วยนอก จะค านวณค่ารกัษาพยาบาลตามวนัทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาล 

     ทีเ่กิดขึ้นในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยันัน้ๆ 

กำรผ่ำตดัใหญ่ หมายถงึ 

 

 

การผ่าตดัที่ผ่านผนงัหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชย้าสลบแบบท ัว่ไป 

(General Anaesthesia) หรือการใชย้าระงบัความรูส้ึกเฉพาะส่วน (Regional 

Anaesthesia) 

 

กำรผ่ำตดัเลก็ 

 

หมายถงึ 

 

การผา่ตดัระดบัผวิหนงั หรอืช ัน้ใตผ้วิหนงั หรอืช ัน้เยือ่บ ุโดยใชย้าชาเฉพาะที ่

(Local/Topical Anaesthesia) หรอืเฉพาะบรเิวณ 

 

กำรผ่ำตดัใหญ่ที่ไม่ตอ้ง

พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน 

(Day Surgery) 

หมายถงึ การผ่าตดัใหญ่ หรือการท าหตัถการทดแทนการผ่าตดัใหญ่  หรือการใชเ้ครื่องมอื

บ าบดัรกัษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตดัใหญ่ได ้ โดยไม่ตอ้งมีการเขา้พกั 

รกัษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล 

 

มำตรฐำนทำงกำรแพทย ์ หมายถงึ หลกัเกณฑ ์หรอืแนวทางการรกัษาพยาบาลการบาดเจบ็หรอืการป่วยตามหลกัวชิาการ

โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิาร ดงัต่อไปนี้  

(1) มาตรฐานวชิาชพีและขอ้คุม้ครองวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) มาตรฐานสถานพยาบาล 

(3) มาตรฐานดา้นยา และเครื่องมอืแพทย ์

(4) หลกัการดูแลผูป่้วยโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
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ควำมจ ำเป็นทำง

กำรแพทย ์   

หมายถงึ ความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการดา้นการแพทย์ หรือบริการอื่นๆ ของโรงพยาบาล  

เพือ่การรกัษาพยาบาลการบาดเจบ็หรอืการป่วยโดยตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขดงันี้ 

( 1 )  ต ้อ งสอดคล อ้ งกับก าร ร ักษาพยาบาลตามภาวะการบาด เจ็บ  หรื อ 

     การป่วยของผูเ้อาประกนัภยั  

(2)  ตอ้งสอดคลอ้งมาตรฐานทางการแพทย ์

( 3 )  ต อ้ งมิใ ช่ เพื่ อความสะดวกของ ผู เ้ อ าประกันภ ัยหรือครอบครัว ของ 

      ผูเ้อาประกนัภยั หรอืของผูใ้หบ้รกิารการรกัษาพยาบาลเพยีงฝ่ายเดยีว 

 

ค่ำบรกิำรอตัรำท ัว่ไป หมายถงึ อตัราค่าบรกิารทางการแพทย ์หรอืค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล  

ที่ผูเ้อาประกนัภยัเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ที่ไม่สูงกว่าของผูป่้วยรายอื่นที่เขา้รบั 

การรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล นัน้ ณ เวลาเดยีวกนั 

 

กำรแพทยท์ำงเลอืก หมายถงึ การรกัษาพยาบาลการบาดเจบ็ หรอืการป่วยโดยผูป้ระกอบโรคศิลปะที่มใีบอนุญาต

ในทอ้งถิ่นที่ใหบ้ริการ ในสาขาทางการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนจนี หรือ

ไคโรแพรคตกิ หรอืสาขาอืน่ทีม่ใิช่การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

 

ควำมรบัผิดสว่นแรก 

(Deductible) 

หมายถงึ ความเสียหายส่วนแรกที่ ผู เ้ อาประกันภ ัยตอ้งร ับภาระตามขอ้ตกลงของ 

สญัญาประกนัภยั  

 

ค่ำใชจ้ำ่ยร่วม 

(Copayment) 

หมายถงึ ความรบัผิดระหว่างบริษทัประกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัที่ตอ้งร่วมรบัผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาล อนัจะพงึจ่ายตามจ านวนเงนิผลประโยชนภ์ายหลงั 

หกัจ านวนความรบัผดิส่วนแรก (ถา้ม)ี  

 

เบี้ยประกนัภยั 

ในปีต่ออำย ุ

หมายถงึ เบี้ยประกนัภยัในปีต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (Renewal) หรือ 

กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยัสิ้นผลบงัคบั (Reinstatement) ตามที่นายทะเบียนให ้

ความเห็นชอบ โดยเบี้ยประกนัภยัในปีต่ออายุในกรณีดงักล่าว ไม่มกีารน าปจัจยั

เกี่ยวกบัเงือ่นไขใหม้ค่ีาใชจ่้ายร่วม (Copayment) และส่วนลดเบี้ยประกนัภยั ตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในเงือ่นไขการต่ออายุสญัญาเพิม่เติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์

ประกนัภยั (Renewal) มาใชใ้นการก าหนดเบี้ยประกนัภยั 
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ตำรำงผลประโยชน ์

อำณำเขตควำมคุม้ครอง........................................... 

 

สญัญานี้ เป็นสญัญาเพิม่เตมิผลประโยชนร์ายบคุคล โดยแนบและถอืเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เตมินี้จะจ่ายให ้เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืการป่วยเมือ่พน้ระยะเวลา 

ทีไ่มคุ่ม้ครอง (waiting period) เป็นเหตใุหม้คีวามจ าเป็นทางการแพทยใ์หต้อ้งรบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล   

โดยบรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าใชจ่้ายซึง่เกดิขึ้นจากการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ

มาตรฐานทางการแพทยต์ามค่าบรกิารอตัราท ัว่ไป ส าหรบัรายการตามตารางผลประโยชนด์งัต่อไปนี้ ตำมจ ำนวนที่จำ่ยจรงิ 

แต่ไม่เกนิจ ำนวนผลประโยชนท์ี่ระบไุวใ้นหนำ้ตำรำงผลประโยชน์ของสญัญำเพิ่มเตมิน้ี หรอืบนัทกึสลกัหลงั (ถำ้มี)  

 

ผลประโยชน/์ Benefit  ผลประโยชน์

(บำท) 

จ ำนวนสูงสดุ 

(วนัหรอืคร ัง้) 

ผลประโยชน์

สูงสดุ (บำท) 

1. ผลประโยชน์กรณีผูป่้วยใน 

หมวดที่ 1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดคร ัง้หนึ่ง 

 

ผลประโยชน์

หมวดที ่ 1 – 5 

และ 12 รวม

ทกุรายการ

สูงสุดต่อ 

การเขา้พกัรกัษา

ตวัครัง้ใด 

ครัง้หนึ่ง  

หลงัหกัความ

รบัผดิส่วนแรก 

(ถา้ม)ี   

ไม่เกนิ …. บาท 

หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) ต่อการเขา้พกัรกัษา

ตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

จ่ายตามจรงิ 

(แต่รวมทกุ

รายการแลว้

ไม่เกนิค่า

หอ้งพกัเดีย่ว

ราคาเริ่มตน้

ของ

โรงพยาบาล) 

ผลประโยชน์

หมวดย่อยที ่

1.1 และ 1.2 

รวมสูงสุดไม่

เกนิ 180 วนั 

หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษาตวัในหอ้งผูป่้วยวกิฤต ิ(Intensive 

Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน)             

ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง สูงสุดไม่เกนิ 60 วนั 

จ่ายตามจรงิ 

หมวดที่  2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบ าบดัร ักษา ค่าบริการโลหิตแ ละส่วนประกอบของโลหิต  

ค่าบรกิารทางการพยาบาล  ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด และค่าเวชภณัฑ ์ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

หมวดย่อยที ่2.1 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การตรวจวนิิจฉยั จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่2.2 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบดัรกัษา ค่าบรกิารโลหติและส่วนประกอบ

ของโลหติ และค่าบรกิารทางการพยาบาล 
จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด และค่าเวชภณัฑ ์  จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่2.4 ค่ายา และค่าเวชภณัฑส์ิ้นเปลอืง (เวชภณัฑ ์1) ส าหรบักลบับา้น 20,000 บาท 7 วนั 
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ผลประโยชน/์ Benefit  ผลประโยชน์

(บำท) 

จ ำนวนสูงสดุ 

(วนัหรอืคร ัง้) 

ผลประโยชน์

สูงสดุ (บำท) 

หมวดที่ 3 ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรกัษา ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน

ครัง้ใดครัง้หนึ่ง  
จ่ายตามจรงิ 180 วนั 

ผลประโยชน์

หมวดที ่ 1 – 5 

และ 12 รวม

ทกุรายการ

สูงสุดต่อ 

การเขา้พกัรกัษา

ตวัครัง้ใด 

ครัง้หนึ่ง 

หลงัหกัความ

รบัผดิส่วนแรก 

(ถา้ม)ี   

ไม่เกนิ …. บาท 

หมวดที่ 4 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผ่าตดั (ศลัยกรรม) และหตัถการ ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง          

หมวดย่อยที ่4.1 ค่าหอ้งผ่าตดั และค่าหอ้งท าหตัถการ จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด ค่าเวชภณัฑ ์และค่าอปุกรณ์ 

การผ่าตดัและหตัถการ   
จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.3 ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ท าศลัยกรรมและหตัถการ ส าหรบัแพทย์

ท าศลัยกรรม และหตัถการ (รวมแพทยผู์ช่้วยผ่าตดั) (Doctor fee)  
จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.4 ค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม วสิญัญแีพทย ์(Doctor fee)  จ่ายตามจรงิ - 

หมวดย่อยที ่4.5 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะ  จ่ายตามจรงิ - 

หมวดที่ 5 การผ่าตดัใหญ่ทีไ่ม่ตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจรงิ - 

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ตอ้งเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน  

หมวดที่  6  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงก่อน และหลงัการเขา้พกัร ักษาตวัเป็นผูป่้วยใน 

หรือค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกต่อเนื่องทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน

ครัง้ใดครัง้หนึ่ง  

- 

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการตรวจวนิิจฉยัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงและเกิดขึ้น

ภายใน 30 วนัก่อนและหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน 
ไม่คุม้ครอง - 

หมวดย่อยที ่6.2 ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในต่อครัง้ ส าหร ับ

การรกัษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วนัหลงัจากออกจากการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน    

คร ัง้น ัน้ (ไมร่วมค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่ตรวจวนิิจฉยั) 

ไม่คุม้ครอง - 

หมวดที่ 7 ค่ารกัษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผูป่้วยนอก ภายใน 24 ช ัว่โมง ของการเกดิอบุตัเิหตุ

ต่อครัง้ 
ไมคุ่ม้ครอง - - 

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตรฟ้ื์นฟู หลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน แต่ละครัง้ ต่อการเขา้พกั 

รกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 
ไม่คุม้ครอง - - 

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงั โดยการลา้งไตผ่านทาง

เสน้เลอืด  ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ไม่คุม้ครอง - - 

หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการบ าบดัรกัษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรงัสีรกัษา  

รงัสร่ีวมรกัษา เวชศาสตรน์ิวเคลยีรร์กัษา ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ไม่คุม้ครอง - 
- 
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ผลประโยชน/์ Benefit  ผลประโยชน์

(บำท) 

จ ำนวนสูงสดุ 

(วนัหรอืคร ัง้) 

ผลประโยชน์

สูงสดุ (บำท) 

หมวดที่  11 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบดัรกัษาโรคมะเร็ง โดยเคมบี  าบดั  

ต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ไม่คุม้ครอง 
- - 

หมวดที่  12 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉิน 

จ่ายตามจรงิ 

(แต่ไม่เกินค่า

หอ้งพกัเดีย่ว

ราคาเริ่มตน้

ของ

โรงพยาบาล

ต่อวนั) 

- 

ผลประโยชน์

หมวดที ่ 1 – 5 

และ 12 รวม

ทกุรายการ

สูงสุดต่อ 

การเขา้พกัรกัษา

ตวัครัง้ใด 

ครัง้หนึ่ง  

หลงัหกัความ

รบัผดิส่วนแรก 

(ถา้ม)ี 

ไม่เกนิ …. บาท 

หมวดที่  13 ค่ารกัษาพยาบาล โดยการผ่าตดัเลก็  ไม่คุม้ครอง - - 

กำรมีสว่นร่วมจำ่ย   

ความรบัผดิส่วนแรก (ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัครัง้ใดครัง้หนึ่ง) …… บาท 

ส าหรบัผลประโยชนใ์นหมวดที ่1 – 5 และ 12 

ค่าใชจ่้ายร่วม (ก าหนดเป็นอตัรารอ้ยละ - ของค่าใชจ่้ายทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง) ไม่มี 

 

ผลประโยชน์สูงสดุต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั  (ถำ้มี)    -   บำท 
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ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

              ในขณะที่สญัญาเพิ่มเติมนี้ มีผลคุม้ครอง หากผูเ้อาประกันภยัไดร้บัการบาดเจ็บหรือ การป่วยเมื่อ 

พน้ระยะเวลาที่ไม่คุม้ครอง (waiting period) เป็นเหตุใหม้ีความจ าเป็นทางการแพทยใ์หต้อ้งรบัการรกัษาพยาบาลใน

โรงพยาบาล  บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าใชจ่้ายซึ่งเกิดขึ้นจากการรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์

และมาตรฐานทางการแพทยต์ามค่าบริการอตัราท ัว่ไป ส าหรบัรายการผลประโยชนด์งัต่อไปนี้  ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง           

แต่ไม่เกนิจ ำนวนผลประโยชน์ตำมที่ระบไุวใ้นหนำ้ตำรำงผลประโยชน์ของสญัญำเพิม่เตมิน้ี หรอืบนัทกึสลกัหลงั (ถำ้มี)   

1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผูป่้วยใน 

ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รบัการพกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน บรษิทัจะจ่ายผลประโยชน ์ดงันี้  
 

หมวดที่ 1 ค่ำหอ้ง และค่ำอำหำร ค่ำบรกิำรในโรงพยำบำล (ผูป่้วยใน) ต่อกำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยในคร ัง้ใด 

คร ัง้หน่ึง  

หมวดย่อยที ่1.1 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล  

(ผูป่้วยใน) 

หมวดย่อยที่ 1.2 กรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน ในหอ้งผูป่้วยวกิฤติ (Intensive Care 

Inpatient Room) บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส  าหรบัค่าหอ้งและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน)                  

สูงสุดไมเ่กนิ ... วนั 
 

หมวดที่ 2 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยเ์พื่อกำรตรวจวินิจฉัยหรือบ ำบดัรกัษำ ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 

ค่ำบรกิำรทำงกำรพยำบำล  ค่ำยำ ค่ำสำรอำหำรทำงหลอดเลอืด และค่ำเวชภณัฑ ์

              บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อการตรวจวนิิจฉยัหรือบ าบดัรกัษา ค่าบริการ

โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด และค่าเวชภณัฑ ์ 

ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน ดงันี้ 
 

 หมวดย่อยที่ 2.1 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่กำรตรวจวินิจฉยั  

   บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบั ค่าตรวจวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบตัิการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  

ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยาและภาพการแพทย ์ค่าบริการรงัสร่ีวมเพือ่การวนิิจฉยั ค่าบริการเวชศาสตรน์ิวเคลยีรเ์พื่อ 

การวนิิจฉยั ค่าตรวจหวัใจดว้ยคลืน่ไฟฟ้า ค่าแพทยอ่์านผลตรวจวนิิจฉยัดงักลา่ว (ถา้ม)ี และค่าบรกิารทางการแพทยอ์ืน่

เพือ่การตรวจวนิิจฉยั 
 

 หมวดย่อยที่ 2.2 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยเ์พื่อกำรบ ำบดัรกัษำ ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหติ 

และค่ำบรกิำรทำงกำรพยำบำล  

              บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าบริการทางการแพทยเ์พื่อบ  าบดัรกัษาในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บั 

การรกัษาพยาบาลดว้ยรงัสีร่วมเพื่อการรกัษา  รงัสีรกัษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการรกัษา (รวมถึงการฝังแร่)  
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ค่ากายภาพบ าบดัและกิจกรรมบ าบดั ค่าบริการโลหิต ค่าบริการเครื่องมือแพทย ์ค่าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวม  

ค่าอุปกรณ์) ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรกัษาพยาบาลบ าบดัการรกัษา และค่าบริการทางการพยาบาล แต่ไม่รวมถึง

ค่าบรกิารทางการพยาบาลเฝ้าไขพ้เิศษ  
 

 หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ำยำ ค่ำสำรอำหำรทำงหลอดเลอืด และค่ำเวชภณัฑ ์ 

              บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภณัฑ ์แต่ไม่รวมถึง 

ค่าเวชภณัฑแ์ละอปุกรณ ์ดงันี้ 

- เครื่องกระตกุไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator: AED)  

เครื่องกระตกุหวัใจ (Defibrillator) หรอืเครื่องกระตุน้ (Pacemaker) ทีอ่ยู่ภายนอกร่างกาย  

- อวยัวะเทยีมภายนอกร่างกาย กายอปุกรณ ์อปุกรณเ์ทยีม  

- เวชภณัฑค์งทนใชภ้ายนอกร่างกาย (เวชภณัฑ ์2) เช่น เครื่องมอืทางการแพทย ์และเวชภณัฑค์งทน  

เครื่องช่วยฟงั แวน่ตา คอนแทคเลนส ์เลนสแ์วน่ตา เครื่องช่วยหายใจ อปุกรณอ์อกซเิจน  

เครื่องวดัสญัญาณชพี (ชพีจร ความดนัเลอืด อณุหภมู)ิ เครื่องช่วยค า้ยนัต่างๆ รถเขน็ผูป่้วย   

-  อวยัวะเทยีม เช่น แขนเทยีม ขาเทยีม ตาเทยีม   
 

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ำยำและค่ำเวชภณัฑส์ิ้นเปลอืง (เวชภณัฑ ์1) ส ำหรบักลบับำ้น 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่ายาและเวชภณัฑส์ิ้นเปลอืง (เวชภณัฑ ์1) ส  าหรบักลบับา้น เพื่อใช ้

รกัษาต่อเน่ืองหลงัออกจากการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้นัน้ 
 

หมวดที่ 3 ค่ำผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม (แพทย)์ ตรวจรกัษำ  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย)์ เพื่อการตรวจรกัษา ในกรณี 

ทีผู่เ้อาประกนัภยัไดร้บัการตรวจรกัษาจากแพทยใ์นขณะทีเ่ขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลน้ี 
 

หมวดที่ 4 ค่ำรกัษำพยำบำลโดยกำรผ่ำตดั (ศลัยกรรม) และหตัถกำร  

บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กิดขึ้นจากการผ่าตดั (ศลัยกรรม) และท าหตัถการ  

ในขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล  
 

หมวดย่อยที่ 4.1  ค่ำหอ้งผ่ำตดั และค่ำหอ้งท ำหตัถกำร 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่าหอ้งผ่าตดั ค่าหอ้งท าหตัถการ และค่าบริการเครื่องมอืทางการแพทยใ์น

หอ้งผ่าตดัและหอ้งท าหตัถการ  
  

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ำยำ ค่ำสำรอำหำรทำงหลอดเลือด ค่ำเวชภณัฑ ์และค่ำอุปกรณ์กำรผ่ำตดัและ

หตัถกำร   

บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลอืด ค่าเวชภณัฑ ์และค่าอุปกรณ์ในหอ้ง

ผ่าตดัทีใ่ชเ้พือ่ท  าการผ่าตดั(ศลัยกรรม) หรอืหตัถการ 
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หมวดย่อยที่ 4.3  ค่ำผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรม ท ำศลัยกรรมและหตัถกำร ส ำหรบัแพทยท์ ำศลัยกรรม  

และหตัถกำร(รวมแพทยผู์ช่้วยผ่ำตดั) (Doctor fee)  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าธรรมเนียมในการศลัยกรรมและการท าหตัถการของแพทย์และแพทย์

ผูช่้วยผ่าตดั (ถา้ม)ี ตามทีแ่พทยห์รอืแพทยผู์ช่้วยผ่าตดัเรยีกเก็บจรงิ  

 

หมวดย่อยที่ 4.4  ค่ำผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม วสิญัญแีพทย ์(Doctor fee)  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่าผูป้ระกอบวิชาชีพวิสญัญีแพทย ์ส าหรบัแพทยว์างยาสลบหรือระงบั 

ความเจบ็ปวด ในการผ่าตดัและการท าหตัถการของแพทย ์

  

หมวดย่อยที่ 4.5  ค่ำรกัษำพยำบำลโดยกำรผ่ำตดัเปลี่ยนอวยัวะ 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่ารกัษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะต่างๆ ไดแ้ก่ ตบั  

ตบัอ่อน ไต หวัใจ ปอด โดยมสีาเหตุจากการที่อวยัวะนัน้อยู่ในระยะสุดทา้ยที่ไม่สามารถกลบัมาท างานไดด้งัเดมิ และ  

การปลูกถ่ายไขกระดูกดว้ยการใช ้ Haematopoietic  Stem Cells  ภายหลงัการท า  Bone Marrow  Ablation   
 

หมวดที่ 5 กำรผ่ำตดัใหญ่ที่ไม่ตอ้งเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน (Day Surgery) 

กรณีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ขา้รบัการรกัษาโดยการผ่าตดัใหญ่ทีไ่มต่อ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน บรษิทัจะจ่าย

ผลประโยชนเ์สมอืนการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล  
 

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ตอ้งเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน 

หมวดที่ 6 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยเ์พื่อตรวจวินิจฉยัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงก่อนและหลงักำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน 

หรอื ค่ำรกัษำพยำบำลผูป่้วยนอกต่อเน่ืองที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงหลงักำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน  

บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่ตรวจวนิิจฉยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงก่อนและหลงั 

การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน หรือค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงหลงัการเขา้พกัรกัษาตวั 

เป็นผูป่้วยใน ดงันี้ 
 

หมวดย่อยที่ 6.1  ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่กำรตรวจวินิจฉยัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงและเกดิข้ึนภำยใน 

30 วนัก่อนและหลงักำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน   

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบั ค่าตรวจวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบตัิการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  

ค่าตรวจวนิิจฉยัทางรงัสวีทิยาและภาพการแพทย ์ค่าบริการรงัสร่ีวมเพือ่การวนิิจฉยั ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลยีรเ์พื่อ 

การวนิิจฉยัตรวจหวัใจดว้ยคลืน่ไฟฟ้า ค่าแพทยอ่์านผลตรวจวนิิจฉยัดงักลา่ว (ถา้ม)ี และค่าบรกิารทางการแพทยอ์ื่นเพือ่

การตรวจวนิิจฉยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วนั ก่อนหรอืหลงัการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในครัง้นัน้ 
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หมวดย่อยที่  6 .2 ค่ ำร ักษำพยำบำลผู ้ป่วยนอกหล ังกำรเข ้ำพ ักร ักษำตัว เ ป็นผู ้ป่วยใน ส ำหร ับ 

กำรรกัษำพยำบำลต่อเน่ือง ภำยใน 30 วนัหลงัจำกออกจำกกำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยในคร ัง้นั้น  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่ารกัษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นจากการรกัษาพยาบาลต่อเนื่อง ในแผนก 

ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล ภายใน 30 วนัหลงัออกจากการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน 

ทัง้นี้  ไมร่วมค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่ตรวจวนิิจฉยัคร ัง้นัน้   
 

หมวดที่ 7 ค่ำรกัษำพยำบำลกำรบำดเจบ็ กรณีผูป่้วยนอก ภำยใน 24 ชัว่โมง ของกำรเกดิอบุตัเิหตตุ่อคร ัง้  

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่ารกัษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื่องจากอุบตัเิหต ุในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยั

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล ส าหรบัการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก

อบุตัเิหต ุภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากเวลาทีเ่กิดอบุตัเิหตแุต่ละครัง้ 
 

หมวดที่ 8 ค่ำเวชศำสตรฟ้ื์นฟ ูหลงักำรเขำ้พกัรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ส  าหรบัค่าเวชศาสตรฟ้ื์นฟู ค่าบริการกายภาพบ าบดั ค่าบริการกิจกรรมบ าบดั  

ค่าผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูหรือนกักายภาพบ าบดั ค่าเครื่องมอืและเวชภณัฑ ์ส าหรบัการรกัษา

ต่อเน่ืองในแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล หลงัออกจากการเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน   

ทัง้นี้ไมร่วมถงึค่าบรกิารทางการพยาบาลและจติวทิยาคลนิิก 

หมวดที่ 9 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่กำรบ ำบดัรกัษำโรคไตวำยเรื้อรงั โดยกำรลำ้งไตผ่ำนทำงเสน้เลอืด   

  บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าบรกิารทางการแพทย ์เพือ่การรกัษาโรคไตวายเรื้อรงัโดยการลา้งไตผ่าน 

ทางเสน้เลอืด  

หมวดที่ 10 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่กำรบ ำบดัรกัษำโรคเน้ืองอกหรอืมะเรง็ โดยรงัสรีกัษำ รงัสรี่วมรกัษำ  

เวชศำสตรนิ์วเคลยีรร์กัษำ 

  บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบดัรกัษาโรคเน้ืองอกหรอืมะเรง็       

โดยรงัสรีกัษา รงัสร่ีวมรกัษา เวชศาสตรน์ิวเคลยีรร์กัษา (รวมถงึการฝงัแร่รกัษามะเรง็)                                  

ท ัง้นี้  ใหร้วมถงึค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ส าหรบัรงัสแีพทยท์ีใ่หก้ารบ าบดัรกัษาดว้ย  

หมวดที่ 11 ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่กำรบ ำบดัรกัษำโรคมะเรง็ โดยเคมีบ ำบดั  

  บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่าบรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบดัรกัษาโรคมะเร็ง โดยเคมบี  าบดั  

รวมถงึการรกัษาแบบออกฤทธิ์จ  าเพาะเจาะจงต่อเซลลม์ะเรง็ (Targeted Therapy)  

ทัง้นี้ใหร้วมถงึค่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมส าหรบัแพทยท์ีใ่หก้ารบ าบดัรกัษาดว้ย   
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หมวดที่ 12 ค่ำบรกิำรรถพยำบำลฉุกเฉิน 

 บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่ารถพยาบาลฉุกเฉินส าหรบัการเคลือ่นยา้ยผูเ้อาประกนัภยัไปหรอืมา 

จากโรงพยาบาล ตามความจ าเป็นทางการแพทยท์ีต่อ้งใชร้ถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมถงึ ค่ายา ค่าเวชภณัฑ ์ 

และค่าผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ที่เกิดขึ้นในขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยตอ้งเกี่ยวเนื่องโดยตรงและสอดคลอ้ง

กบัการบาดเจบ็หรอืการป่วยอนัเป็นเหตขุองการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในของโรงพยาบาล  
 

หมวดที่ 13 ค่ำรกัษำพยำบำล โดยกำรผ่ำตดัเลก็  

              บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนส์  าหรบัค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กิดขึ้นจากการรกัษาพยาบาลการบาดเจบ็หรอื 

การป่วย โดยการผ่าตดัเลก็  
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ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

1. สญัญำประกนัภยั   

สญัญาเพิม่เตมิฉบบันี้ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ญัญาเพิม่เตมินี้แนบอยู่ และสญัญา

เพิม่เตมินี้จะมผีลคุม้ครองต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเบี้ยประกนัภยัของสญัญาเพิม่เตมินี้  บรรดาเงือ่นไขและขอ้ก าหนดที่

ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ญัญาเพิม่เตมินี้แนบอยู่ หากขดัหรอืแยง้กบัสญัญาเพิม่เตมิใหใ้ชข้อ้ความตามสญัญา

เพิม่เตมินี้ ส่วนขอ้ความทีไ่มข่ดัหรอืแยง้ใหน้ าเงือ่นไขและขอ้ก าหนดทีป่รากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัมาใชบ้งัคบักบั

สญัญาเพิม่เตมินี้ โดยอนุโลม 

2. กำรไม่โตแ้ยง้หรอืคดัคำ้นควำมไม่สมบูรณ์ของสญัญำเพิม่เตมิ 

บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสญัญาเพิ่มเติมนี้  เมือ่สญัญาเพิ่มเติมนี้มผีลคุม้ครองใน

ขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัมชีีวติอยู่เป็นเวลาตัง้แต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิ่มเติมนี้  หรือ 

ผูเ้อาประกนัภยัไดท้  าสญัญาเพิ่มเติมกบับริษ ัทติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกว่าสองปี (2 ปี) หรือวนัที่บริษทัอนุมตัิใหเ้พิ่ม

ผลประโยชนต์ามสญัญาเพิ่มเติมนี้  แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั ท ัง้นี้  ในกรณีที่บริษทัอนุมตัิใหเ้พิ่มผลประโยชน ์ 

บรษิทัจะโตแ้ยง้หรอืคดัคา้นความไมส่มบูรณข์องสญัญาเพิม่เตมิเฉพาะในส่วนของผลประโยชนท์ีเ่พิม่ขึ้นเท่านัน้  

ในกรณีที่บริษทัทราบมลูอนัจะบอกลา้งสญัญาไดต้ามวรรคหนึ่ง แต่มไิดใ้ชส้ทิธิบอกลา้งสญัญาภายในก าหนด

หนึ่งเดอืน (1 เดอืน) นบัแต่ทราบมลูนัน้ บรษิทัไมอ่าจบอกลา้งความสมบูรณข์องสญัญาเพิม่เตมิในกรณีนี้ได ้

บรษิทัจะไมอ่าศยัขอ้เทจ็จรงิทีน่อกเหนือจากทีแ่ถลงไวใ้นใบค าขอเอาประกนัชวีติมาเป็นเหตใุนการโตแ้ยง้หรอื

คดัคา้นความไมส่มบูรณข์องสญัญาเพิม่เตมิตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

ทัง้นี้  บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสญัญาเพิ่มเติมนี้  ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บั

บาดเจบ็อนัเนื่องจากอบุตัเิหต ุบรษิทัจะจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เตมินี้ เท่าทีบ่รษิทัไดร้บัแจง้การเรยีกรอ้งใหช้ดใช ้

เงนิตามสญัญาเพิม่เตมินี้ และ เมือ่บรษิทัอนุมตักิารจ่ายผลประโยชน ์ส าหรบัการเกดิอบุตัเิหตใุนครัง้นัน้แลว้ จะท าให ้

สญัญาเพิม่เตมินี้สิ้นผลคุม้ครองนบัแต่วนัถดัจากวนัที่เกิดสทิธิเรียกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิตามสญัญาเพิม่เตมินี้  และบริษทัจะ

คืนเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่สญัญาเพิ่มเติมนี้ ไดใ้หค้วามคุม้ครอง

มาแลว้ออกตามสดัส่วน   
 

3. กำรแจง้และกำรเรยีกรอ้ง 

ผูเ้อาประกนัภยั หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถงึการบาดเจ็บหรือ  

การป่วย ทีอ่าจเป็นเหตแุห่งการเรยีกรอ้งผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เตมินี้ โดยไมช่กัชา้ ในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติตอ้งแจง้

ใหบ้รษิทัทราบในทนัท ีเวน้แต่จะพสูิจนไ์ดว้า่มเีหตจุ าเป็นอนัสมควรจงึไมอ่าจแจง้ใหบ้รษิทัทราบ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้

ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ทีสุ่ดทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 
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4. กำรสง่หลกัฐำนกำรเรยีกรอ้ง  

ผูเ้อาประกนัภยั หรอืตวัแทนผูเ้อาประกนัภยัตอ้งส่งหลกัฐานการรกัษาพยาบาลทีจ่  าเป็นต่อการพจิารณา ภายใน 

90 วนั นบัจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาล ใบเสร็จรบัเงนิที่แสดงรายการค่าใชจ่้ายตอ้งเป็นใบเสร็จรบัเงนิตน้ฉบบั และ

บริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จที่รบัรองยอดเงนิที่จ่ายไป เพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัไปเรียกรอ้งส่วนที่ขาดจากผูร้บัประกนัภยั

รายอืน่ แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐัหรอืสวสัดกิารอื่นใดมาแลว้ อนุโลมให ้ผูเ้อาประกนัภยั

ส่งส  าเนาใบเสรจ็ทีม่กีารรบัรองยอดเงนิทีจ่่ายจากสวสัดกิารของรฐั หรอืหน่วยงานอืน่ เพือ่เรยีกรอ้งส่วนทีข่าดจากบรษิทัได ้

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท  าใหส้ทิธิในการเรียกรอ้งเสยีไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามเีหตุ  

อนัสมควรที ่ไมส่ามารถส่งหลกัฐานดงักลา่วไดภ้ายในระยะเวลาทีก่  าหนด แต่ไดส้่งโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าไดแ้ลว้ 

 

5. กำรตรวจทำงกำรแพทย ์ 

 บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเท่าที่จ  าเป็นกบั  

การประกนัภยันี้  และมสีทิธทิ  าการชนัสูตรพลกิศพในกรณีทีม่เีหตจุ  าเป็นและไมเ่ป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ่้ายของ

บรษิทั 

ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวตัิการรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของ 

ผูเ้อาประกนัภยั เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นัน้ บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่  

ผูเ้อาประกนัภยัได ้

 

6. กำรจำ่ยผลประโยชน์  

เมือ่บรษิทัไดร้บัค าเรยีกรอ้งพรอ้มเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง บรษิทัจะชดใชต้ามสญัญาเพิม่เตมินี้ใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในสบิหา้วนั (15 วนั)  

ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าการเรียกรอ้งใหบ้ริษทัจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาเพิ่ม เติมนี้ ไม่เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอาจขยายออกไปไดต้ามความจ าเป็น แต่ท ัง้นี้จะตอ้งไมเ่กินเกา้สบิวนั (90 วนั) 

นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง   

ในกรณีที่บริษทัจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาเพิ่มเตมินี้ล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวต้ามวรรคหนึ่ง หรือล่าชา้

กวา่ระยะเวลาทีข่ยายออกไปตามวรรคสอง ใหบ้รษิทัรบัผดิชอบดอกเบี้ยในระหวา่งผดินดัรอ้ยละสบิหา้ต่อปี 

กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ บรษิทัจะจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เตมินี้ใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนต์ามกรมธรรม์

ประกนัภยั 
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7. กำรต่ออำยุสญัญำเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (Renewal) 

สญัญาเพิม่เตมินี้ จะต่ออายุเมือ่ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั จนถงึรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัที ่

ผูเ้อาประกนัภยัมอีายุ...(ข ัน้ต า่ 69 ปี)... ปี โดยไมต่อ้งแสดงหลกัฐาน แต่บรษิทัยงัคงไวซ้ึง่สทิธใินการปรบัเบี้ยประกนัภยั 

ตามขอ้ 14 การปรบัเบี้ยประกนัภยั ตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน เวน้แต่กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทั

จะสงวนสทิธิ์ไมต่่ออายุสญัญาเพิม่เตมิ 

            1) ในกรณีทีม่หีลกัฐานวา่ผูเ้อาประกนัภยัไมแ่ถลงขอ้ความจรงิตามใบค าขอเอาประกนัภยัหรอืค าขอต่ออายุ 

(Reinstatement)  ใบแถลงสุขภาพ และขอ้แถลงเพิม่เตมิอืน่ใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท าสญัญาเพิม่เตมิการประกนัภยัสุขภาพ  

ซึง่เป็นสาระส าคญัทีอ่าจท าใหบ้รษิทัเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึ้นหรอืบอกปดัไมร่บัท าสญัญา หรอืรบัประกนัแบบมเีงือ่นไข 

            2) ผูเ้อาประกนัภยัเรยีกรอ้งผลประโยชนจ์ากการทีต่นใหม้กีารรกัษาการบาดเจบ็หรอืการป่วยโดยไมม่ ี

ความจ าเป็นทางการแพทย ์ 

            3) ผูเ้อาประกนัภยัเรยีกรอ้งผลประโยชนค่์าชดเชยจากการนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล รวมกนัทกุบรษิทั 

เกินกวา่รายไดท้ีแ่ทจ้รงิ                            

การไม่ต่ออายุสญัญาเพิ่มเติม (Renewal) ดว้ยเหตุขา้งตน้ บริษทัตอ้งบอกกล่าวผูเ้อาประกนัภยัล่วงหนา้เป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิกีารอื่นทีผู่เ้อาประกนัภยัใหค้วามยนิยอม ไมน่อ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัที่

สญัญาเพิม่เตมินี้จะสิ้นผลคุม้ครองตามทีร่ะบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืบนัทกึสลกัหลงั (ถา้ม)ี   

 

8. กำรสิ้นผลคุม้ครองของสญัญำเพิม่เตมิ  

  ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยั ตามสญัญาเพิม่เตมิฉบบันี้  จะสิ้นผลคุม้ครองเมือ่มเีหตกุารณใ์ดเหตกุารณ์

หนึ่งเกดิขึ้นดงัต่อไปนี้ แลว้แต่เหตกุารณใ์ดจะเกิดขึ้นก่อน  

  1) ณ วนัครบก าหนดช าระเบี้ยประกนัภยั เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบี้ยประกนัภยัของสญัญาเพิ่มเติมนี้

ภายในระยะเวลาผ่อนผนั เวน้แต่กรณีทีม่กีารกูย้มืเพือ่ช าระเบี้ยประกนัภยัอตัโนมตั ิ 

  2) ณ วนัทีค่รบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัตามทีร่ะบใุนหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เมือ่ผูเ้อาประกนัภยั  

มอีายุครบ ....  ปี   

  3) เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชีวติ บริษทัจะคืนเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนโ์ดยหกัเบี้ยประกนัภยัส าหรบั

ระยะเวลาที่สญัญาเพิม่เตมิฉบบันี้ ไดใ้หค้วามคุม้ครองมาแลว้ออกตามส่วน เวน้แต่บริษทัไดจ่้ายผลประโยชน์ทกุรายการ

เตม็จ านวนผลประโยชนสู์งสุดต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้ม)ี ตามทีป่รากฏในหนา้ตารางผลประโยชน ์ 

4) เมื่อกรมธรรมป์ระกนัภยัเปลี่ยนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งนิส  าเร็จ ครบก าหนดสญัญา มกีารเวนคืนกรมธรรม์

ประกนัภยั หรือเปลีย่นเป็นกรมธรรมแ์บบขยายระยะเวลา ทัง้นี้  บริษทัจะคืนเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกั

เบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาที่สญัญาเพิ่มเติมนี้ ไดใ้หค้วามคุม้ครองมาแลว้ออกตามสดัส่วน เวน้แต่บริษทัไดจ่้าย
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ผลประโยชนท์ุกรายการเต็มจ านวนผลประโยชนสู์งสุดต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้ม)ี ตามที่ปรากฎในหนา้ตาราง

ผลประโยชน ์

  5)  เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืบรษิทับอกเลกิสญัญาเพิม่เตมินี้ตามเงือ่นไขขอ้ 9. 

            6) เมือ่บรษิทัไมต่่ออายุสญัญาเพิม่เตมินี้  ตามเงือ่นไขขอ้ 7. ณ  วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบรษิทั

จะตอ้งบอกกลา่ว ผูเ้อาประกนัภยัลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิกีารอื่นทีผู่เ้อาประกนัภยั

ใหค้วามยินยอมไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัที่สญัญาเพิ่มเติมนี้ จะสิ้นผลคุม้ครองตามที่ระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์

ประกนัภยั หรอืบนัทกึสลกัหลงั (ถา้ม)ี  

การสิ้นผลคุม้ครองของสญัญาเพิ่มเติมนี้ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกรอ้งใดๆ  ที่มอียู่ก่อนการสิ้นผล

คุม้ครองของสญัญาเพิม่เตมินี้  การทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเบี้ยประกนัภยั หลงัจากการสิ้นผลคุม้ครองของสญัญาเพิม่เตมินี้จะ

ไมก่่อใหเ้กิดความรบัผดิใดๆต่อบรษิทั แต่บรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัดงักลา่วให ้

 

9.  กำรบอกเลกิสญัญำ  

1) ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเพิม่เตมินี้ โดยการบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึบรษิทั  

2) บรษิทัมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเพิม่เตมินี้  โดยการบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไมน่อ้ยกวา่  

30 วนั  โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยั หรอืวธิกีารอืน่ทีผู่เ้อาประกนัภยัใหค้วามยนิยอม หากปรากฏ

หลกัฐานชดัเจนต่อบรษิทัวา่ ผูเ้อาประกนัภยัไดก้ระท าการฉอ้ฉลประกนัภยัเพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชน์จากการ

ประกนัภยันี้  ท ัง้นี้  บรษิทัจะไมร่บัผดิส าหรบัการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการกระท าดงักลา่วขา้งตน้ 

การบอกเลกิสญัญา ตาม 1) หรือ 2) บริษทัจะคืนเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยหกัเบี้ยประกนัภยั

ส าหรบัระยะเวลาทีส่ญัญาเพิม่เตมินี้ไดใ้หค้วามคุม้ครองมาแลว้ออกตามสดัส่วน  

เวน้แต่กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยับอกเลกิสญัญาเพิม่เตมิตาม 1) และบรษิทัไดจ่้ายเงนิผลประโยชนจ์นครบ

จ านวนเงนิผลประโยชนสู์งสุดต่อรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นหนา้ตารางผลประโยชนแ์ลว้ บรษิทัจะ

ไมค่นืเบี้ยประกนัภยั 

 

10. กำรต่ออำยกุรณีสญัญำเพิม่เตมิสิ้นผลคุม้ครอง (Reinstatement)   

 หากสญัญาเพิม่เตมินี้สิ้นผลคุม้ครองลงเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัไมช่ าระเบี้ยประกนัภยัภายในระยะเวลาที่ 

ผ่อนผนั ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอใหส้ญัญาเพิ่มเติมฉบบันี้  กลบัมามีผลคุม้ครองใหม่ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที่ 

ครบก าหนดช าระเบี้ยประกนัภยั โดยความยินยอมของบริษทั  เมื่อบริษทัยินยอมใหส้ญัญาเพิ่มเติมนี้มผีลบงัคบัตาม 

การรอ้งขอของผูเ้อาประกนัภยั สญัญาเพิม่เตมินี้จะเริ่มใหค้วามคุม้ครองการบาดเจ็บหรือการป่วย ซึ่งเกิดขึ้นนบัแต่วนัที่  
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ไดอ้นุมตัใิหต่้ออายุสญัญาเพิม่เตมินี้ เป็นตน้ไป โดยบริษทัจะไม่น าระยะเวลาในขอ้ก าหนดท ัว่ไป เรื่องสภาพที่เป็นมาก่อน

การเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง (Waiting Period) มาเริ่มนบัใหม ่

             กรณีที่บริษทัยินยอมใหต่้ออายุเมื่อสญัญาเพิ่มเติมสิ้นผลคุม้ครอง (Reinstatement) ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง

ช าระเบี้ยประกนัภยัของสญัญาเพิม่เติมนี้ เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาที่ไดร้บัความคุม้ครอง  นบัแต่วนัที่บริษทัไดอ้นุมตัิให ้

ต่ออายุสญัญาเพิม่เตมินี้  

11. สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยั (Pre-existing Condition)  

บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาเพิ่มเติมนี้  ส  าหรบัโรคเรื้อรงั การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึง

ภาวะแทรกซอ้น) ทีย่งัมไิดร้กัษาใหห้ายก่อนวนัทีส่ญัญาเพิม่เตมินี้ เริ่มมผีลคุม้ครองเป็นครัง้แรก เวน้แต่ 

1)  ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงใหบ้ริษทัทราบและบริษทัยินยอมรบัความเสี่ยงภยั  โดยไม่มีเงื่อนไขยกเวน้ 

ความคุม้ครองดงักลา่ว หรอื 

2) โรคเรื้อรงั การบาดเจบ็ หรอืการป่วย (รวมถงึภาวะแทรกซอ้น) นัน้ ไมป่รากฏอาการ ไมไ่ดร้บัการตรวจรกัษา

หรือวนิิจฉยัโดยแพทย ์หรือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัที่สญัญาเพิม่เตมิ เริ่มมผีลคุม้ครองเป็นครัง้

แรก และในช่วงเวลา 3 ปี ต ัง้แต่วนัทีส่ญัญาเพิม่เตมินี้ เริ่มมผีลคุม้ครองเป็นครัง้แรก  

 

12. ระยะเวลำที่ไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 

          บรษิทัจะไมจ่่ายผลประโยชนต์ามสญัญาเพิม่เตมินี้ ส  าหรบั 

1) การป่วยใดๆทีเ่กิดขึ้นในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิม่เตมินี้  หรอืวนัทีบ่รษิทั

อนุมตัใิหเ้พิม่ผลประโยชนข์องสญัญาเพิม่เตมินี้ แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั หรอื 

2) การป่วยดงัต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วนั นบัแต่วนัเริ่มมผีลคุม้ครองตามสญัญาเพิ่มเติมนี้  หรือ

วนัทีบ่รษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่ผลประโยชนข์องสญัญาเพิม่เตมินี้ แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลงั  

    - เน้ืองอก ถงุน า้ หรอืมะเรง็ทกุชนิด      

          - รดิสดีวงทวาร 

          - ไสเ้ลือ่นทกุชนิด 

          - ตอ้เน้ือ หรอืตอ้กระจก 

          - การตดัทอนซลิ หรอือดนีอยด ์          

          - นิ่วทกุชนิด 

              - เสน้เลอืดขอดทีข่า                       

               - เยือ่บโุพรงมดลูกเจรญิผดิที ่
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         ท ัง้นี้  ในกรณีที่บริษทัอนุมตัิใหเ้พิ่มผลประโยชน ์บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของผลประโยชนท์ี่

เพิม่ขึ้นเท่านัน้ บรษิทัจะไมน่ าเงือ่นไข ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครองนี้มาใช ้หากผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการบาดเจบ็ หรอืตอ้งไดร้บั

การผ่าตดัฉุกเฉินทีไ่มไ่ดเ้กิดจากภาวะสบืเน่ืองจากโรคต่าง ๆ ทีเ่ป็นมาก่อนเอาประกนัภยั 

 

13. กำรโอนสทิธิ  

ผูร้บัโอนสทิธติามกรมธรรมป์ระกนัภยั จะไมม่สีทิธริบัผลประโยชนใ์ดอนัจะพงึจ่ายใหต้ามสญัญาเพิม่เตมินี้ 

 

14. กำรปรบัเบี้ยประกนัภยั 

           บรษิทัอาจปรบัเบี้ยประกนัภยั ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั อนัเน่ืองมาจากปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1) อายุ และช ัน้อาชพี ของแต่ละบคุคล  

2) ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลทีสู่งขึ้น หรอืจากประสบการณก์ารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนโดยรวมของ 

 พอรต์โฟลโิอ (Portfolio) ของสญัญาเพิม่เตมินี้  หรอืประสบการณก์ารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนของ 

    ผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

    ทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิกีารอืน่ทีผู่เ้อาประกนัภยัใหค้วามยนิยอม ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

ส าหรบัการปรบัเบี้ยประกนัภยั ตามประสบการณก์ารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนของผูเ้อาประกนัภยัแต่ละราย  

บรษิทัจะมกีารแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบในข ัน้ตอนการเสนอขาย โดยการปรบัเบี้ยประกนัภยัฯ ดงักลา่ว  

หากมกีารยกเลกิขอ้ความ การปรบัเบี้ยประกนัภยัตามประสบการณก์ารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนของผูเ้อาประกนัภยั 

แต่ละราย บรษิทัจะออกบนัทกึสลกัหลงั หรอืออกสญัญาประกนัภยั ทีไ่มม่ขีอ้ความดงักลา่วใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัทกุราย 

ทัง้นี้  เบี้ยประกนัภยัทีม่กีารปรบัจะตอ้งอยู่ในอตัราทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนไวแ้ลว้ 
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ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป   

กำรประกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรรกัษำพยำบำล หรอืควำมเสยีหำยที่เกดิจำกกำรบำดเจบ็หรอืกำร

ป่วย (รวมทัง้ภำวะแทรกซอ้น) อำกำร หรอืภำวะควำมผิดปกตทิี่เกดิจำก 

1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ก าเนิด หรือระบบการสรา้งอวยัวะของร่างกายไม่สมบูรณ์  

แต่ก าเนิด หรอืโรคทางพนัธุกรรม หรอืความผดิปกตใินการพฒันาการของร่างกาย เวน้แต่ สญัญาเพิม่เตมินี้มผีลคุม้ครอง

มาไมน่อ้ยกวา่หน่ึงปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลงัผูเ้อาประกนัภยัมอีายุครบ 16 ปี  

2. การตรวจรกัษาหรอืการผ่าตดัเพือ่เสรมิสวย หรอืการแกไ้ขปญัหาผวิพรรณ สวิ ฝ้า กระ รงัแค ผมร่วงหรอื

การควบคุมน า้หนกัตวั การผ่าตดัที่สามารถทดแทนดว้ยการรกัษาแนวทางอื่น เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอนั

เน่ืองมาจากอบุตัเิหตทุีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

3. การตัง้ครรภ ์แทง้บตุร ท าแทง้ การคลอดบตุร โรคแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ ์ การแกไ้ขปญัหาการมบีตุร

ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการร ักษา) การท าหมนัหรือการคุมก าเนิด ยกเวน้ มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก 

(Choriocarcinoma)  

4. โรคเอดส ์หรอืกามโรคหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์โดยโรคเอดส ์ใหร้วมถงึ ภูมคิุม้กนับกพร่อง 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึง่เกดิจากการตดิเชื้อไวรสัเอดสแ์ละใหห้มายความรวมถงึการตดิเชื้อ 

จลุชพีฉวยโอกาส หรอืการตดิโรค หรอืการป่วยใดๆ ซึง่โดยผลการตรวจเลอืดแสดงเป็นเลอืดบวกของไวรสั HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) การตดิเชื้อจลุชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถงึ แต่ไมจ่  ากดัเฉพาะเชื้อทีท่  าใหเ้กิดโรค

ปอดบวมหรอืปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท่  าใหเ้กิดโรคล  าไสอ้กัเสบหรอืเรื้อรงั 

(Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรสั และ/หรอืเชื้อราทีแ่พร่กระจายอยู่ท ัว่ไป (Disseminated Virus 

and/or Fungi Infection) เน้ืองอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถงึแต่ไมจ่  ากดัเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s 

Sarcoma มะเรง็ต่อมน า้เหลอืงทีร่ะบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรอืโรค

รา้ยแรงอืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในปจัจบุนันี้วา่เป็นอาการของภูมคิุม้กนับกพร่อง (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome) หรอืซึง่เป็นสาเหตทุีท่  าใหค้นทีเ่ป็น เสยีชวีติอย่างกะทนัหนั ป่วย หรอื ทพุพลภาพ โรคภูมคิุม้กนับกพร่อง 

(AIDS) ใหร้วมถงึเชื้อไวรสั HIV (Human Immunodeficiency Virus) ทีท่  าใหเ้กิดโรคสมองเสือ่ม (Encephalopathy 

Dementia) 

5. การตรวจรกัษา หรือการป้องกนั การใชย้า หรือสารต่างๆ เพือ่ชะลอการเสื่อมของวยั หรือการใหฮ้อรโ์มน

ทดแทนในวยัใกลห้มดหรอืหมดระดู การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในหญงิ หรอืชาย การรกัษาความผดิปกตทิางเพศ และ

การแปลงเพศ 

6. การตรวจสุขภาพ การรอ้งขอเขา้อยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล หรือรอ้งขอการผ่าตดั การพกัฟ้ืน หรือการพกั

เพื่อการฟ้ืนฟูหรือการรกัษาโดยวิธีใหพ้กัอยู่ เฉยๆ หรือการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  เพื่อใหม้ีผูช่้วยดูแลท ัว่ไป  

การตรวจหรือการรกัษาที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัโรคที่เป็นสาเหตุของการรบัตวัไวใ้นโรงพยาบาล  การตรวจวนิิจฉยัการบาดเจ็บ

หรือการป่วย  การรกัษาหรือตรวจวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหต ุ ซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทาง

การแพทย ์  
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7. การตรวจรกัษาความผดิปกตเิกี่ยวกบัสายตา การท าเลสคิ ค่าใชจ่้ายส าหรบัอปุกรณเ์พือ่ช่วยในการมองเหน็

หรอืการรกัษาความผดิปกตขิองการมองเหน็ 

8. การตรวจรกัษา หรือผ่าตดั เกี่ยวกบัฟนั หรือเหงอืก การท าฟนัปลอม การครอบฟนั การรกัษารากฟนั  

อุดฟนั การจดัฟนั ขูดหนิปูน ถอนฟนั การใส่รากฟนัเทยีม ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตัิเหตุ  

ซึง่ไมร่วมค่าฟนัปลอม การครอบฟนัและการรกัษารากฟนัหรอืใส่รากเทยีม 

9. การรกัษาหรอืการบ าบดัการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ บหุรี่ สุรา หรอืสารออกฤทธิ์ต่อจติประสาท 

10. การตรวจรกัษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกบัภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือ    

ความผดิปกตทิางบคุลกิภาพ รวมถงึสภาวะสมาธสิ ัน้ ออธสิซมึ เครยีด ความผดิปกตขิอง การกนิ หรอืความวติกกงัวล 

11. การตรวจรกัษาที่ยงัอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรกัษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลบั  

การตรวจหรอืการรกัษาความผดิปกตขิองการนอนหลบั การนอนกรน 

12. การปลูกฝีหรือการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ภายหลงัการถูกสตัว ์                

ท ารา้ย และวคัซนีป้องกนับาดทะยกั ภายหลงัไดร้บัการบาดเจบ็ 

13. การตรวจรกัษาทีไ่มใ่ช่การแพทยแ์ผนปจัจบุนั รวมถงึการแพทยท์างเลอืก 

14. ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจากการตรวจรกัษาพยาบาลทีผู่เ้อาประกนัภยั ซึง่เป็นแพทยส์ ัง่ใหแ้ก่ตวัเอง รวมท ัง้ค่าใชจ่้าย

ทีเ่กิดจากการตรวจรกัษาพยาบาลจากแพทย ์ผูซ้ึง่เป็น บดิา มารดา คู่สมรส  หรอืบตุรของผูเ้อาประกนัภยั 

15. การฆ่าตวัตาย  การพยายามฆ่าตวัตาย  การท ารา้ยร่างกายตนเอง หรือการพยายามท ารา้ยร่างกายตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมใหผู้อ้ื่นกระท าไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็ตาม ท ัง้นี้ รวมถงึ

อบุตัเิหตจุากการทีผู่เ้อาประกนัภยั กนิ ดืม่ หรอืฉีดยาหรอืสารมพีษิเขา้ร่างกาย การใชย้าเกินกวา่ทีแ่พทยส์ ัง่ 

16. การบาดเจบ็ทีเ่กิดขึ้นอนัเป็นผลมาจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั   

(1) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้หรอื 

(2) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สุราโดยมรีะดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายขณะตรวจเทยีบเท่ากบัระดบัแอลกอฮอลใ์น 

                      เลอืด ตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึ้นไป หรอื  

(3) ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสตไิด ้ในกรณีที่ไม่มกีารตรวจวดัหรือในกรณีที่ไม่สามารถ 

     ตรวจวดั ระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้  

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมที่มคีวามผิดสถานหนกั หรือขณะถูกจบักุม 

หรอื หลบหนีการจบักมุ 

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูเ้อาประกนัภยั แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิด รวมถงึ  

เจต๊สกีดว้ย  แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือ่รกัษาชวีติ) เลน่หรอืแข่งพารามอเตอร ์ร่มบนิ เครื่องร่อน 

ขณะก าลงัขึ้นหรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลูน เลน่บนัจี้จ ัม๊พ ์ด าน า้ทีต่อ้งใชถ้งัอากาศและเครื่องช่วยหายใจใตน้ า้ 

19. สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่ง่รา้ยของศตัรูต่างชาต ิหรอืการกระท าทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไมว่า่จะได ้

มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนดัหยุดงาน  

การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ การรฐัประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุใหม้ี 

การประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศึก 
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20. การก่อการรา้ย ที่เกิดจากการกระท าซึ่งใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมกีารข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่ม

บคุคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพยีงล  าพงั การกระท าการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกบัองคก์รใด หรือรฐับาลใด ซึ่งกระท า

เพื่อผลทางการเมอืง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท์ี่คลา้ยคลงึกนั รวมท ัง้เพื่อตอ้งการส่งผลใหร้ฐับาลและ/หรือ

สาธารณชน หรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลวั 

21. การแผ่รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ อนัเนื่องมาจาก         

การเผาไหมข้องเชื้อเพลงินิวเคลยีร ์และจากกรรมวธิใีดๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลยีรซ์ึง่ด  าเนินติดต่อไปดว้ยตวัเอง 
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บนัทกึสลกัหลงัขอ้จ ำกดัควำมรบัผิดอำณำเขตใหค้วำมคุม้ครองกำรประกนัภยั 

สญัญำเพิม่เตมิกำรประกนัภยัสขุภำพ  

แบบ ดี เฮลท ์(N) 

..............(ช่ือแผน).............. 

 

บนัทกึสลกัหลงัขอ้จ ากดัความรบัผดิอาณาเขตใหค้วามคุม้ครองการประกนัภยั เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาเพิม่เตมิ

ทีบ่นัทกึสลกัหลงันี้แนบอยู่ ไมว่า่ขอ้ความใดในสญัญาเพิม่เตมิทีบ่นัทกึสลกัหลงันี้แนบอยู่ ระบไุวเ้ป็นอย่างอืน่ เป็นทีเ่ขา้ใจ

และตกลงวา่ ขอ้จ ากดัความรบัผดิอาณาเขตใหค้วามคุม้ครองการประกนัภยั มคี านิยามและขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

ดงัต่อไปนี้ 

 

ค ำนิยำม 

กรณีฉุกเฉินใน 

ต่ำงประเทศ 

หมายถงึ (1) การไดร้บับาดเจ็บหรือมอีาการป่วยกะทนัหนัซึ่งมภีาวะคุกคามต่อชีวติ ซึ่งหาก

ไมไ่ดร้บัปฏบิตักิารทางการแพทยท์นัท่วงทเีพือ่แกไ้ขระบบการหายใจ ระบบไหลเวยีน

เลอืดหรือระบบประสาทแลว้ ผูป่้วยจะมโีอกาสเสยีชีวติไดสู้ง หรือท าใหก้ารบาดเจ็บ

หรืออาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนัน้รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซอ้นขึ้นไดอ้ย่าง

ฉบัพลนั เช่น ภาวะ "หวัใจหยุดเตน้" (Cardiac arrest) ภาวะหยุดหายใจ  

ภาวะ "ช็อก" จากการเสยีเลอืดรุนแรง ชกัตลอดเวลาหรือชกัจนตวัเขยีว อาการซมึ 

หมดสต ิไมรู่ส้กึตวั อาการเจบ็หนา้อกรุนแรง จากหลอดเลอืดหวัใจตบีตนั  

ที่มคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัยาละลายลิม่เลอืด อาการทางสมองจากหลอดเลอืดสมอง

ตีบตนัทนัทมีคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัยาละลายลิ่มเลอืด เลอืดออกมากอย่างรวดเร็ว

และตลอดเวลา เป็นตน้ หรอื 

(2) การไดร้บับาดเจบ็หรอืมอีาการป่วยซึง่มภีาวะเฉียบพลนัมาก หรอืเจบ็ปวดรุนแรง

อนัอาจจ าเป็นตอ้งไดร้บัปฏบิตักิารทางการแพทยอ์ย่างรบีด่วน มฉิะนัน้จะท าให ้

การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้นเกิดภาวะรุนแรงขึ้นหรือเกิด

ภาวะแทรกซอ้นขึ้น ซึ่งส่งผลใหเ้สยีชีวติ หรือพกิารในระยะต่อมาได ้เช่น อุณหภูมิ

ร่างกายต า่กว่า 35 องศาเซลเซยีส หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซยีส ชีพจรชา้กว่า 40 

หรอืเร็วกว่า 150 คร ัง้ต่อนาท ีความดนัโลหติตวับนต า่กว่า 90 มลิลเิมตรปรอท หรอื

ตวัลา่งสูงกว่า 130 มลิลเิมตรปรอท หายใจล  าบากหรอืหายใจเหนื่อยหอบโดยเฉพาะ

ถา้ร่วมกบัลกัษณะทางคลนิิกอื่น เช่น ไม่รูส้กึตวั ชกั อมัพาต ตาบอด หูหนวกทนัท ี

ภาวะเสยีเลอืดมาก ซดีมากหรอืเขยีว เจบ็ปวดมากหรอืทรุนทรุาย มอืเทา้เยน็ซดีและ

เหงือ่แตก เป็นตน้ รวมถงึการไดร้บัอุบตัิเหตุโดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญ่มากและมี

หลายแห่ง เช่น major multiple fracture, Burns, Back injury with or without 

spinal cord damage เป็นตน้ 
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ขอ้จ ำกดัควำมรบัผิด 

 ส ัญญาเพิ่ม เติมนี้ จะใหค้วามคุ ม้ครองการร ักษาพยาบาลที่ เกิดขึ้ นในประเทศไทย อย่ างไรก็ตาม                         

กรณีการรกัษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองตามที่ระบใุนตารางผลประโยชนใ์น

กรณีดงัต่อไปนี้  

 1) การบาดเจบ็ทางร่างกายจากอบุตัเิหต ุ

 2) การป่วย เฉพาะเป็นกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศตามค านิยามทีร่ะบไุวใ้นบนัทกึสลกัหลงันี้ 

 ทัง้นี้  ท ัง้สองกรณีขา้งตน้ วนัทีเ่ริ่มเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ตอ้งอยู่ภายใน 90 วนัแรก

ของการเดนิทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ละครัง้ โดยบรษิทัจะคุม้ครองส าหรบัค่าใชจ่้ายทีจ่  าเป็นและสมควร                  

ซึง่เกดิขึ้นจากการรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทยใ์นประเทศนัน้ๆ 

ส าหรบักรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงหลกัฐานการเขา้ออกอาณาเขตประเทศไทยเพิม่เตมิ

จากเอกสารขา้งตน้ อาทเิช่น บตัรขึ้นเครื่อง ต ัว๋โดยสารทีแ่สดงเวลาการเดนิทางไปและกลบั ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง เอกสาร

การตรวจลงตรา (Visa) อืน่ๆ เป็นตน้ ในการการส่งหลกัฐานการเรยีกรอ้ง 

 

ภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ก าหนดทัว่ไป ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป และเงือ่นไขอืน่ๆ ของสญัญาเพิม่เตมิ                           

ทีบ่นัทกึสลกัหลงันี้แนบอยู่ ยงัคงมผีลบงัคบัดงัเดมิ 
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