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แบบเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนคา่รกัษาพยาบาล (CLAIMS FORM) 

ประเภทการรักษาพยาบาล/Type of treatment :   [  ] สขุภาพ/Health        [  ] อบุตัเิหต/ุAccident        [  ] ทพุพลภาพ            

1. ผูเ้อาประกนัภยั/ ผูเ้รยีกรอ้ง (INSURED & CLAIMANT)                                                                                

ชืOอผูเ้อาประกนัภัย/Insured's Name :  เลขทีOกรมธรรม/์Policy No : 

ชืOอผูบ้าดเจ็บ / ผูเ้จ็บป่วย/Name of Patient : อาย/ุAge : 

ทีOอยูเ่พืOอการตดิตอ่/Present to Contact : 

โทรศพัท/์Telephone : 
Mobile : E-mail Address :   

ขา้พเจา้ขอรับคา่สนิไหมฯ โดย  (  ) เชค็สัOงจา่ยในนาม      (  ) ชืOอผูเ้อาประกนัภยั   (  ) ชืOอผูบ้าดเจ็บ/เจ็บป่วย     รับเชค็โดย  (  ) ผา่นตวัแทน  (  ) สง่ตามทีOอยูด่า้นบน 
I would receive the claim by cheque to the name of       The Insured               The Injured/Victim      By                  Agent              Address above 
                                         (  ) โอนเขา้บญัช ี(ตามสมดุบญัชทีีOแนบทา้ย) Via Account     

ทา่นกําลงัเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนกบับรษัิทประกนัภัยอืOนจากอบุตัเิหตคุรั �งนี�ดว้ยหรอืไม ่? Are you also seeking compensation with other insurer (s) for this 
accident?   (  ) ไมม่ ี/ NO   (  ) เรยีกรอ้งกบับรษัิทอืOนดว้ย / YES ชืOอบรษัิทอืOน Other Insurer’s Name ………………………………………………………………………………                    

2. รายละเอยีดการบาดเจ็บและเจ็บป่วย (DETAILS OF INJURY OR ILLNESS) แบบผูป่้วยใน/ผูป่้วยนอก 
     2.1 การรกัษาพยาบาลเนื?องจากการบาดเจ็บ (Accident) 

วนัทีOเกดิเหต ุ/ Date of Accident : เวลา / Time : สถานทีOเกดิเหต ุ/ Location of Accident : 

รายละเอยีดการเกดิอบุตัเิหต ุ/ Details of Accident : 

อาการบาดเจ็บทีOไดร้ับ/Nature of Injury : ตําแหน่งของบาดแผล/Position of injury : 

กรณีถกูทํารา้ยรา่งกาย มกีารแจง้ความ :                      (  ) ไมม่ ี   (  ) ม ีณ สถานตํีารวจ                                           เมืOอวนัทีO 
In case of an assault did you file a police report? : (  ) NO     (  ) YES At :                                                      Police Station On : 

     2.2 การรกัษาพยาบาลเนื?องจากการเจ็บป่วย (Illness) 
อาการเจ็บป่วย/Nature of Illness or Complaint: 

วนัทีOพบอาการครั �งแรก/Date when symptoms were first noticed by the patient: 

ทา่นเคยเจ็บป่วยดว้ยโรคนี�มากอ่นหรอืไม ่/Has the illness been treated before:   (  )ไมเ่คย / NO      (  )เคย / YES         

วนัทีOพบแพทยค์รั �งแรก/Date of first consultation with a medical practitioner for this condition: 

3. รายละเอยีดการการรกัษาพยาบาล (DETAILS OF TREATMENT) 

ชืOอโรงพยาบาล/Name of Hospital :  วนัทีOรักษา/Date of Treatment : 

แพทยไ์ดแ้จง้ผลการวนิจิฉัยใหท้ราบหรอืไม ่กรณุาระบกุารวนิจิฉัยโรค / Diagnose Details : 

ไดร้ับการรักษาโดย/Treated by     (  ) การใชย้า/Medication   (  ) การผา่ตดั/Surgery กรณุาระบกุารผา่ตดั 

ไดร้ับการตรวจตามวธิกีารตอ่ไปนี�หรอืไม/่Diagnose Procedure   (  ) เอกซเรย/์X-ray   (  ) ตรวจหวัใจ/Heart Scan   (  ) ตรวจเลอืด/Blood Test   (  ) อืOนๆ/Other 

สําหรับผูเ้อาประกนัภยัสตร ีขณะทีOทา่นเขา้รับการรักษาพยาบาลครั �งนี� ทา่นตั �งครรภห์รอืไม ่  (  )ไมใ่ช ่   (  )ใช ่ อายคุรรภ ์…………. สปัดาห ์
For Female Insured Are You Pregnant During This Treatment : (  ) NO (  ) Yes,  For ……….…. Weeks 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้ทั �งหมดเป็นความจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมให ้ โรงพยาบาล นายแพทยห์รอืผูอ้ ืOนใด ซึOงไดก้ระทําการตรวจและรกัษาขา้พเจา้มอีํานาจแจง้ 
ตอ่บรษัิทหรอืผูแ้ทนถงึการเจ็บป่วย การไดร้ับบาดเจ็บ ประวตัทิางการแพทย ์ การปรกึษา ใบสัOงยา หรอืการรักษาและสําเนาบนัทกึของโรงพยาบาลหรอืการแพทยข์อง
ขา้พเจา้ได ้ อนึOง สําเนารปูถา่ยของหนังสอืยนิยอมนี�  ใหถ้อืวา่มผีลใชบ้งัคบัเชน่เดยีวกบัตน้ฉบบั 

I hereby authorize any hospital, physician, or other person who has 
attended or examined me, to the company, or its authorized 
representative, any and all information with respect to any illness or 
injury, medical history, consultation, prescriptions or treatment, and copies 
of all hospital or medial records, a photo static copy of this authorization 
shall be considered as effective and valid as the original. 

 
 

ลงชืOอ/Sign …………………………………………………………. ผูเ้รยีกรอ้ง/Claimant’s 

               (                                                            ) 

วนัทีOเรยีกรอ้ง ............................................................ 
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