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กรมธรรม์ประกันภัย 
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 

โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อ
เป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยั ท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ ภายใตค้  าจ  ากดัความ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด 
ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บริษทัใหส้ัญญากบัผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ใหถื้อวา่มี

ความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 
บริษทั หมายถึง บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
กรมธรรมป์ระกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ค าจ  ากดัความ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด 

ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง และเอกสารแนบทา้ย ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยั ในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ผูอ้ยูใ่นอุปการะ หมายถึง ผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั และไดร้ะบุช่ือไวใ้น

เอกสารแนบตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ 
1) คู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยั ท่ีมีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
2) บุตรตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั หรือของคู่สมรสท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยงัมิไดส้มรส หรือ
อายไุม่เกิน 23 ปี และก าลงัศึกษาอยู ่

ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้อาประกนัภยั เฉพาะ
บุคคลท่ีระบุช่ือไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และท าให้
เกิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

การบาดเจบ็ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
เอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

การเจบ็ป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครอง 

แพทย ์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไดข้ึ้นทะเบียน
อยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพสาขา
เวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทยห์รือทางดา้นศลัยกรรม 

พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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ผูป่้วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
โดยไดรั้บการวนิิจฉยั และค าแนะน าจากแพทยต์ามขอ้บ่งช้ี ซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ส าหรับการ
รักษาการบาดเจบ็ หรือการเจ็บป่วยนั้น ๆ และใหร้วมถึงกรณีรับตวัไว้
เป็นผูป่้วยใน แลว้ต่อมาเสียชีวติก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน และมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ี มีจ านวนบุคลากร
ทางการแพทยท่ี์เพียงพอ ตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีห้องส าหรับการผา่ตดัใหญ่ และไดรั้บอนุญาตให้
จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนั้น ๆ 

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ๆ 

มาตรฐานทางการแพทย ์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทย ์ท่ีเป็นสากล และน ามาซ่ึง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์
และสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การ
ตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ความจ าเป็นทางการแพทย ์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไขดงัน้ี 
1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยัโรค และการรักษาตามภาวะการ

บาดเจบ็ หรือการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจน ตามมาตรฐานเวชปฏิบติั

ปัจจุบนั 
3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว

ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี

เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจบ็ หรือการเจบ็ป่วย
ของผูรั้บบริการนั้น ๆ 

การเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใด
คร้ังหน่ึง 

หมายถึง การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการ
รักษาในฐานะผูป่้วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง และใหร้วมถึงการอยูรั่กษาตวั
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองคร้ังหรือมากกวา่ ดว้ย
สาเหตุ หรือโรค หรือภาวะแทรกซอ้นจากโรคเดียวกนั โดยท่ีระยะเวลา
การอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม แต่ละคร้ัง
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ห่างกนัไม่เกินกวา่ 90 วนันบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดทา้ย ก็ใหถื้อวา่เป็นการเขา้พกัรักษาตวั
คร้ังเดียวกนัดว้ย 

เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิด
จากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพ
ฉวยโอกาส เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค 
หรือการเจบ็ป่วยใด ๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของ
ไวรัส HIV (Human Immune Deficiency Virus) การติดเช้ือจุลชีพฉวย
โอกาส ใหร้วมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือ
ปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรค
ล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส 
(Virus) และ/หรือเช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป (Disseminated Fungi 
Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถึงแต่ไม่
จ  ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma เน้ืองอกเซลน ้าเหลืองท่ีระบบ
ศูนยป์ระสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/
หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการของ
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซ่ึง
เป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็นเสียชีวติอยา่งกระทนัหนั เจบ็ป่วย หรือ
ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV 
(Human Immune Deficiency Virus) โรคท่ีท าให้เยือ่สมองเส่ือม 
Encephalopathy (Dementia) และการระบาดของเช้ือไวรัส 

ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและ
สมควร 

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบั
ค่าบริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียก
เก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ
คลินิก ซ่ึงผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้รับการรักษานั้น 

การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการ
แทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึงกระท าเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยม หรือจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั รวมทั้ง
เพื่อตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วน
ใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกหวาดกลวั 
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หมวดที ่2 เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก าหนด 
1. สัญญาประกนัภัย 

สัญญาประกนัภยัน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเช่ือถือขอ้แถลงของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ในใบค าขอเอา
ประกนัภยั และในใบแถลงสุขภาพและขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองลงลายมือช่ือใหไ้ว ้เป็นมูล
ฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห้ 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่
แลว้ในขอ้ความจริงใด แต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไว ้โดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความจริงนั้น ๆ 
อาจจะไดจู้งใจบริษทัให้เรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยั สัญญาประกนัภยัน้ี
จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศยัขอ้แถลงนอกเหนือจากท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงไว ้ใน
เอกสารตามวรรคหน่ึง 
 

2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัน้ี เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั

มาเป็นเวลา 2 ปีข้ึนไป นบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั เวน้แต่การขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั 

ภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยัในกรณีน้ีได ้
 

3. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภัย 
การแกไ้ขกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเม่ือบริษทัตกลงยอมรับการแกไ้ข และจะมีผลบงัคบั 

ต่อเม่ือบริษทัไดบ้นัทึกแกไ้ขในกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือออกเป็นเอกสารแนบทา้ย หรือใบสลกัหลงัใหแ้ลว้ โดยผู ้
มีอ  านาจท าการแทนบริษทั 
 

4. การช าระเบีย้ประกนัภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
4.1  การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีแรก จะถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัทนัที และความคุม้ครองจะเร่ิมในวนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมตน้มีผลบงัคบั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
4.2  การจ่ายเบ้ียประกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุจะถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัในปีก่อนหนา้ส้ินผลบงัคบั ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และความ
คุม้ครองในปีต่ออายจุะเป็นดงัน้ี 
4.2.1  หากผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัภายใน 30 วนัดงักล่าว ใหถื้อวา่ความคุม้ครองตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัในปีท่ีต่ออาย ุเป็นความคุม้ครองต่อเน่ืองจากในปีก่อนหนา้ และไม่น า
เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ 19 เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing 
Condition) และ ขอ้ 20 เร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 
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4.2.2  หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับปีท่ีต่ออายภุายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส้ินสุดลงตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั 
ดงัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

5. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่น 
ถา้มีการแถลงอาย ุหรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให ้
5.1  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี จะเท่ากบัจ านวนเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้ าระแลว้นั้น อาจซ้ือความคุม้ครองตามการประกนัภยั
น้ีไดต้ามอายแุละเพศท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง หากอายหุรือเพศของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น 
ไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัน้ีแลว้ บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ใหแ้ต่
จะคืนเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีท่ีไดช้ าระแลว้ 

5.2  บริษทัไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัในส่วนท่ีเกินใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกนัภยั อยา่งไรก็ตามบริษทัจะไม่น าเง่ือนไขน้ีไปบงัคบัใชเ้พื่อการปรับเบ้ียประกนัภยัยอ้นหลงั 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกนัภยัในปีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผา่นไปแลว้ 

 

6. การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย  
6.1  กรมธรรม์ประกนัภยัน้ีอาจต่ออายุต่อเน่ืองได ้จนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกนัภยัและผูเ้อาประกนัภยัมี

อายุไม่เกิน 65 ปี โดยไม่ตอ้งแสดงหลกัฐาน อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีบริษทัยนิยอมให้มีการต่ออายุ
กรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิใน 
6.1.1  การปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงภยัและอายท่ีุเพิ่มข้ึนของผูไ้ดรั้บ

ความคุม้ครอง และ 
6.1.2  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับประกนัภยั เง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัใน

ปีท่ีต่ออายไุดต้ามความจ าเป็น 
6.2  บริษทัตอ้งแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบ กรณีมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือขยายความคุม้ครองใดๆ 

ของเง่ือนไข ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัตามกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี 

6.3  บริษทัอาจปฏิเสธการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัได ้โดยการแจง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัจะส้ินผลบงัคบั ดงัท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

7. การปรับเบีย้ประกนัภัย 
บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามช่วงอายท่ีุเปล่ียนไปของผูไ้ดรั้บความ

คุม้ครอง ตามอตัราท่ีบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองทราบล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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8. การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หรือเมื่อส้ินสุดสัญญาประกนัภัยแต่
ละปีกรมธรรม์ประกันภัย 

หากผลประโยชน์ความคุม้ครองในส่วนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองรายใดภายใตเ้ง่ือนไขของกรมธรรม์
ประกนัภยัน้ี ไดรั้บการปรับเพิ่มข้ึนสูงกวา่ในขณะท่ีการประกนัภยัมีผลบงัคบั หรือในปีท่ีต่ออายกุรมธรรม์
ประกนัภยัจะมีผลบงัคบัในวนัแรกของเดือนถดัไป หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงประเภทของงาน 
หรือการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ความคุม้ครองของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยมีเง่ือนไขวา่ 

8.1  หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นไดรั้บการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย ก่อนเวลาท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครอง
ไดป้รับเพิ่ม จ  านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะไดรั้บจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจบ็หรือการ
เจบ็ป่วย ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ครอง จะไม่เกินกวา่จ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดเดิมก่อนท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองจะไดรั้บการปรับเพิ่ม 

8.2  หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บความคุม้ครองจากการบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วยตามขอ้ตกลงคุม้ครอง
เดิมไปแลว้ รวมถึงภาวะท่ีเป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุม้ครอง จ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดท่ีไดรั้บจะไม่เกินกวา่จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนท่ีผลประโยชน์ความคุม้ครองจะ
ไดรั้บการปรับเพิ่ม 

อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ความ
คุม้ครอง และบริษทัตกลงยนิยอมรับประกนัภยัดงักล่าว 
 

9. การส้ินสุดความคุ้มครอง 
9.1  ความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
9.1.1  ณ วนัส้ินสุดตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 65 ปี 
9.1.2  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ หรือถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ีย

ประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

9.1.3  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยั ตามเง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ 4.2 
9.1.4  เม่ือบริษทัไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนจนครบจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (ถา้มี) ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 
9.2  ความคุม้ครองของผูอ้ยูใ่นอุปการะแต่ละราย จะส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน

ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
9.2.1  ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยั เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะส้ินสภาพการเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่น

อุปการะตามค าจ ากดัความท่ีก าหนดไว ้
9.2.2  เม่ือผูอ้ยูใ่นอุปการะเสียชีวติ หรือถูกจองจ าอยูใ่นเรือนจ าหรือทณัฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ีย

ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ (หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตลง) โดยหกัเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
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9.2.3  เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินสุดลงตามเง่ือนไข ขอ้ 9.1 
9.3  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และการประกนัภยัทั้งหลายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี จะส้ินสุดในเวลา 16.30 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ในวนัท่ีส้ินสุดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

10. การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลบัมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement) 
หากความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีส้ินสุดลงดว้ยเหตุวา่ ผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัในปี

ต่ออายภุายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้อาประกนัภยัอาจขอใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีกลบัมามีผลบงัคบัใหม่
ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั โดยความยนิยอมของบริษทั และจะไม่มีการน าเง่ือนไข
ทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ 19 เร่ืองสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และขอ้ 20 เร่ือง
ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) มาเร่ิมนบัใหม่ 

ทั้งน้ีความคุม้ครองส าหรับการบาดเจบ็จะเร่ิมตน้ทนัที ณ วนัท่ีบริษทัยนิยอมใหก้รมธรรมป์ระกนัภยักลบัมามี
ผลบงัคบัใหม่ และความคุม้ครองส าหรับการเจบ็ป่วยจะเร่ิมตน้หลงัจากวนัท่ีบริษทัยนิยอมใหก้รมธรรมป์ระกนัภยั
กลบัมามีผลบงัคบัใหม่แลว้เป็นเวลา 10 วนั 
 

11. การตรวจทางการแพทย์ 
บริษทั มีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเท่าท่ีจ  าเป็น

กบัการประกนัภยัน้ี และมีสิทธิท าการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉยั
ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วาม
คุม้ครองแก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองได ้
 

12. การแจ้งและการเรียกร้อง 
ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการ

บาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีโดยไม่ชกัชา้ ใน
กรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบในทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้
บริษทัทราบ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

13. การส่งหลกัฐานการเรียกร้อง 
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของ ผูไ้ดรั้บ

ความคุม้ครองแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 
13.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิค่ารักษาพยาบาลท่ีก าหนดโดยบริษทั 
13.2  ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
13.3  ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
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โดยใหส่้งหลกัฐานขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล ใบเสร็จรับเงินตอ้งเป็น
ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบั แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการ อ่ืนใด 
หรือจากประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ อนุโลมใหผู้ไ้ดรั้บความคุม้ครองส่งส าเนาใบเสร็จเพื่อเรียกร้องจากบริษทัได ้

ทั้งน้ี ความคุม้ครองอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บจากจากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือ
จากประกนัภยัอ่ืน ไม่เป็นเหตุใหเ้สียสิทธิในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มี
เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า
ไดแ้ลว้ 
 

14. การจ่ายผลประโยชน์ 
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ภายในก าหนดระยะเวลา 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความ

สูญเสียท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวติบริษทั
จะจ่ายใหก้บัผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปไดอี้กตามความจ าเป็น 
แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานความสูญเสียครบถว้นแลว้ 

ทั้งน้ี หากบริษทัไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 

15. การเปลีย่นแปลงผู้เอาประกนัภัย 
กรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ หรือส้ินสุดระยะเวลาเอา

ประกนัภยัเม่ืออายุ 65 ปี คู่สมรสหรือบุตรท่ีอยูใ่นอุปการะอาจขอใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัต่อเน่ือง โดยขอ
เปล่ียนเป็นผูเ้อาประกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผล
บงัคบั 
 

16. สิทธิการขอเอาประกันภัยของผู้อยู่ในอุปการะ (Convert) 
หากคู่สมรสของผูเ้อาประกนัภยัขาดคุณสมบติัเน่ืองจากการหยา่ หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยัขาดคุณสมบติั

เน่ืองจากมีอายเุกินกวา่ 20 ปี หรือสมรส คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั อาจยืน่ค  าขอเอาประกนัภยัใหมี้ผล
บงัคบัต่อเน่ือง โดยบริษทัจะคุม้ครองต่อเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัเดิม และบริษทั จะไม่น าเง่ือนไขทัว่ไปและ
ขอ้ก าหนด ขอ้ 2 เร่ือง การไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั ขอ้ 19 เร่ืองสภาพท่ี
เป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition) และขอ้ 20 เร่ืองระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมตน้บงัคบัใหม่ โดยมีเง่ือนไขวา่ 

16.1  ไดย้ืน่ขอเอาประกนัภยัภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีขาดคุณสมบติัการเป็นผูอ้ยูใ่นอุปการะ 
16.2  จ านวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินกวา่จ านวนเงินผลประโยชน์เดิม 
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17. การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
17.1  ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั 

และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น ตามตารางท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

ตารางอตัราเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 
 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 

2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 

17.2  บริษทัมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี โดยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยั หากปรากฏหลกัฐานชดัเจนต่อบริษทัวา่ ผู ้
ไดรั้บความคุม้ครองไดก้ระท าการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการประกนัภยัน้ี 
ในกรณีน้ี บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวขา้งตน้ 

 

18. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีระหวา่งผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้นโดยวธีิ
อนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยนิยอมและใหท้ าการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 

19. สภาพทีเ่ป็นมาก่อนการเอาประกนัภัย (Pre-existing Condition) 
บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจบ็หรือการเจบ็ป่วย 

(รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) ท่ียงัมิไดรั้กษาใหห้ายก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก เวน้แต่ 
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19.1 ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ถลงใหบ้ริษทัทราบและบริษทัยินยอมรับความเส่ียงภยั โดยไม่มีเง่ือนไข
ยกเวน้ความคุม้ครองดงักล่าว หรือ 

19.2  กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี มีผลบงัคบัต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจบ็หรือการ
เจบ็ป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซอ้น) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ไดรั้บการตรวจรักษา หรือวินิจฉยัโดยแพทย ์
หรือไม่ไดพ้บหรือปรึกษาแพทย ์ในระยะ 5 ปีก่อนวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัเป็นคร้ัง
แรก 

 

20. ระยะเวลาทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
20.1  บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส าหรับการเจบ็ป่วยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 

30 วนั หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั มีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก ตามท่ีระบุในหนา้ตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

20.2  บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ส าหรับการเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะเวลา 120 วนั หลงัจากท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัเป็นคร้ังแรก ตามท่ีระบุในหนา้ตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
20.2.1 เน้ืองอก ถุงน ้า หรือมะเร็งทุกชนิด 
20.2.2 ริดสีดวงทวาร 
20.2.3 ไส้เล่ือนทุกชนิด 
20.2.4 ตอ้เน้ือ หรือตอ้กระจก 
20.2.5 การตดัทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
20.2.6 น่ิวทุกชนิด 
20.2.7 เส้นเลือดขอดท่ีขา 
20.2.8 เยือ่บุโพรงมดลูกเจริญผดิท่ี 

ทั้งน้ี หากมีการปรากฏหรือทราบอาการของการเจบ็ป่วยใดๆ เป็นคร้ังแรกภายในระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง 
(Waiting Period) บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

 

21. เงื่อนไขบังคับก่อน 
บริษทัอาจจะไม่รับผดิชดใชผ้ลประโยชน์ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือ

ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน อัน

เป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
1)  โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่ยงัมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกนัภัย การตรวจ

รักษาภาวะทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพฒันาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 
2)  การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพือ่เสริมสวย เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเน่ืองมาจากการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทีไ่ด้รับความคุ้มครอง 
3)  การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร การท าแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหา

การมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวเิคราะห์และการรักษา) การท าหมัน หรือการคุมก าเนิด 
4)  โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
5)  การตรวจรักษา การป้องกนั หรือการใช้ยาหรือสารต่าง ๆ เพือ่ชะลอการเส่ือมของวยั หรือการให้ฮอร์โมน

ทดแทนในวยัใกล้หมดหรือหมดระดู การเส่ือมสมรรถสภาพทางเพศในหญงิหรือชาย การรักษาความ
ผดิปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

6)  การตรวจสุขภาพทัว่ไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้อง
ขอการผ่าตัด การพกัฟ้ืน หรือการพกัเพือ่การฟ้ืนฟู หรือการรักษาโดยวธีิให้พกัอยู่เฉย ๆ การตรวจ
วเิคราะห์เพือ่หาสาเหตุใด ๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก การตรวจวนิิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวเิคราะห์เพือ่สาเหตุ 
ซ่ึงไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 

7)  การตรวจรักษาความผดิปกติเกีย่วกบัสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพือ่ช่วยในการ
มองเห็น หรือการรักษาความผดิปกติของการมองเห็น 

8)  การตรวจรักษาโรค หรือการผ่าตัดเกีย่วกบัฟันหรือเหงือก ยกเว้นในกรณจี าเป็นอนัเน่ืองมาจากการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

9)  การตรวจรักษา หรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหร่ี สุรา หรือสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
10) การตรวจรักษาอาการ หรือโรคทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวชหรือทางพฤติกรรม หรือ

ความผดิปกติทางบุคลกิภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ัน ออธิสซึม เครียด ความผดิปกติของการกนิ หรือ
ความวติกกงัวล 

11)  การตรวจรักษาที่ยงัอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลบั การตรวจ
รักษาความผดิปกติของการนอนหลบั การนอนกรน 

12)  การตรวจรักษาทีไ่ม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลอืก 
13)  ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการตรวจรักษา ทีผู้่ได้รับความคุ้มครองซ่ึงเป็นแพทย์ส่ังให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ทีเ่กดิจากการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้ซ่ึงเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
14)  การฆ่าตัวตาย การพยาพยามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อืน่กระท า ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจริตหรือไม่ก็
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ตาม ทั้งนีร้วมถึงอุบัติเหตุจากการทีผู้่ได้รับความคุ้มครองกนิ ดื่ม หรือฉีดยา หรือสารมีพษิเข้าร่างกาย 
การใช้ยาเกนิกว่าทีแ่พทย์ส่ัง 

15)  การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้จากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือ
ยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ันในกรณทีีม่ีการตรวจ
เลอืด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

16)  การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
17)  การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมทีม่ีความผดิสถานหนัก หรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
18)  การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

รวมถึงเจ๊ตสกด้ีวย แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่รักษาชีวติ) ขณะก าลงัขึน้ หรือก าลงั
ลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ๊ั้มพ์ ด าน า้ทีต้่องใช้ถังอากาศและเคร่ืองช่วย
หายใจใต้น า้ 

19)  การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองก าลังขึน้ หรือก าลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน
ทีม่ิได้จดทะเบียนเพือ่บรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ 

20)  การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะทีผู้่ได้รับความคุ้มครองขับขี ่หรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ าในอากาศ
ยานใด ๆ 

21)  การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า
ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 

22)  สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าทีมุ่่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะ
ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง ซ่ึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอ่าศัย
อยู่ในประเทศเดียวกนั การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวตัิ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก  หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้
ซ่ึงกฎอยัการศึก 

23)  การก่อการร้าย 
24)  การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อนั

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวธีิใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์
ซ่ึงด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

25)  การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอนัตรายอืน่ใดทีอ่าจเกดิการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

26)  อาหารเป็นพษิ 
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หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไข ขอ้ตกลงคุม้ครองของกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ หรือการเจบ็ป่วย เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไม่
คุม้ครอง จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดรั้บการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนชดเชย
รายไดร้ายวนัระหวา่งรักษาตวัในโรงพยาบาล ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือผูรั้บประโยชน์ (หากผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองเสียชีวติลง) ใหต้ามจ านวนเงินผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ชดเชยรายได้รายวนั ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยปกติ 
บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายไดร้ายวนั ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

ในฐานะผูป่้วยใน ในห้องผูป่้วยปกติ โดยจะจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ต่อวนั ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้พกัรักษา
ตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ดงัท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกิน 365 วนัต่อ
การเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ังหน่ึง 
 

2. ชดเชยรายได้รายวนัทวคูีณ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งไดรั้บการรักษาในห้องผูป่้วยหนกั (ICU) ตามมาตรฐานการรักษาทาง

การแพทย ์บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายไดร้ายวนัทวคูีณ สองเท่าของจ านวนเงินผลประโยชน์ ตามขอ้ 1. 
ดงัท่ีก าหนดไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั แต่ทั้งน้ีสูงสุดไม่เกิน 15 วนั และเม่ือรวมกบัผลประโยชน์ชดเชย
รายไดร้ายวนั ในขอ้ 1. แลว้ไม่เกิน 365 วนั ต่อการเขา้พกัรักษาตวัคร้ังใดคร้ังหน่ึง 

 

กรณีการรักษาพยาบาลผูป่้วยในท่ีไม่ตอ้งรักษาตวัในโรงพยาบาล (Day Case) หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย ซ่ึงการตรวจรักษาโดยการผา่ตดัหรือหตัถการตามความจ าเป็นทางการแพทยต์อ้งตรวจรักษา
ในฐานะผูป่้วยใน แต่เน่ืองจากววิฒันาการทางการแพทยท์  าใหก้ารตรวจรักษานั้นไม่จ  าเป็นตอ้งพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยรายวนั 1 วนั ส าหรับการตรวจรักษาท่ีเกิดข้ึนส าหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผา่ตดัหรือหตัถการ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี โดยถือเสมือนวา่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดเ้ขา้รับการตรวจรักษาในฐานะ
ผูป่้วยใน ตามความคุม้ครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนั 

1. การสลายน่ิว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
2. การตรวจเส้นเลือดหวัใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/Cardiac Catheterization) 
3. การผา่ตดัตอ้กระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
4. การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้ง (Laparoscopic) ทุกชนิด 
5. การตรวจโดยการส่องกลอ้ง (Endoscope) ทุกชนิด 
6. การผา่ตดั หรือเจาะไซนสั (Sinus Operations) 
7. การตดักอ้นเน้ือท่ีเตา้นม (Excision Breast Mass) 
8. การตดัช้ินเน้ือจากกระดูก (Bone Biopsy) 
9. การตดั (Amputation) น้ิวมือหรือน้ิวเทา้ 
10. การเจาะตบั (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
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11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
12. การเจาะช่องเยือ่หุม้ไขสันหลงั (Lumbar Puncture)   
13. การเจาะช่องเยือ่หุม้ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic Paracentesis) 
14. การเจาะช่องเยือ่บุช่องทอ้ง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
15. การขดูมดลูก (Curettage/Dilatation & Curettage/Fractional Curettage) 
16. การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลูก (Colposcope/Loop diathermy) 
17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
18. การรักษาโรคดว้ยรังสีแกมมา (Gamma Knife) 
กรณีตอ้งตรวจรักษาตวัตั้งแต่สองคร้ังหรือมากกวา่นั้น (ไม่วา่จะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก) ดว้ยสาเหตุหรือ

โรคเดียวกนั โดยระยะเวลาห่างกนัแต่ละคร้ังไม่เกินกวา่ 90 วนั ก็ใหถื้อวา่เป็นการตรวจรักษาคร้ังเดียวกนัดว้ย  
ทั้งน้ีใหร้วมถึงขอ้ตกลงคุม้ครองชดเชยรายไดร้ายวนั ระหวา่งรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ใน

หอ้งผูป่้วยปกติ และขอ้ตกลงคุม้ครองชดเชยรายไดร้ายวนัทวคูีณ ระหวา่งรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 
ในหอ้งผูป่้วยหนกั (ICU)
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3. ข้อตกลงคุ้มครองประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) 
ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
ค านิยาม 
“การสูญเสียอวยัวะ” หมายถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เทา้ และใหห้มายรวมถึง

การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดย
ส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่สามารถกลบัมาใชง้าน
ไดอี้กตลอดไป 

“การสูญเสียสายตา” หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
“ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพ

ประจ าและอาชีพอ่ืน ๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
“ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพ

ประจ าตามปกติไดต้ลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจา้งได ้
 

ความคุ้มครอง 
การประกนัภยัน้ีคุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอนัเกิดจากการบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อา

ประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง 
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บท าใหผู้เ้อาประกนัภยั
ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็
นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนให ้ดงัน้ี 

 
 

1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวติ 
2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบั
แต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อา
ประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือ
สายตาสองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

10 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้
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11 15% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกหน่ึงขา้ง 
12 25% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (ทั้งสองขอ้) 
13 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่มือ (หน่ึงขอ้) 
14 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสามขอ้) 
15  8% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองขอ้) 
16  4% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (หน่ึงขอ้) 
17  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวอ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่สองขอ้) นอกจาก

น้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี 
18  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหวัแม่เทา้ 
19  1% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวเทา้อ่ืนๆ แต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงขอ้) นอกจากน้ิวหวั

แม่เทา้ 
 

บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีการสูญเสียน้ิวมือ
หรือน้ิวเทา้โดยถาวรส้ินเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหน่ึงใน
รายการท่ี 1 ถึง 9 ได ้บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามความสูญเสียท่ีแทจ้ริงในแต่ละรายการรวมกนัแต่ไม่เกินจ านวน
เงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนท่ีก าหนดไวต้ามรายการท่ี 2 ถึง 19 ได้
และไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการล้ิมรส หรือดมกล่ิน บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหต้ามความเห็นของแพทย์
ของบริษทั แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ีรวมกนัไม่เกิน
จ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ียงัไม่เตม็
จ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงใหค้วามคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยัเท่ากบัจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 

 

การเรียกร้องผลประโยชน์การเสียชีวติ 
ผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัเสียชีวิต 

โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์
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การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง  
ผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง โดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง  
การไมส่่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มี

เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า
ไดแ้ลว้ 


