
ท้ายค าสั่งนายทะเบียน 
 

เรื่อง แบบและข้อความเงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรง 
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี 

ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ 
ส าหรับบริษัทประกันชีวติ 

 
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย ท้ายค าสั่งนายทะเบียน 

ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 เงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และระยะเวลา

เอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 2 ใบรับรองการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตรามูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามข้อ 5 (5) (ก) 
 ส่วนที่ 3 ใบรับรองการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตรามูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามข้อ 6 (3) (ก) 
ส่วนที่ 4 ใบรับรองโดยแพทย์ว่าเป็นค านิยามโรคร้ายแรงที่ถูกต้องทางการแพทย์  
ส่วนที่ 5 รายงานข้อมูลสถิติการรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 

 
  



ส่วนที่ 1 
 

เงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง  
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 
ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน 

 
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ และสัญญา

เพิ่มเติมฉบับนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่อได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว บรรดาข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ หากขัดหรือแย้งกับสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความ
ของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ส่วนข้อความที่ไม่ขัดหรือแย้งให้ใช้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับใช้กับ
สัญญาเพิ่มเติมนี้โดยอนุโลม 

 
หมวด 1 : ค านิยาม 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
หมวด 2 : ผลประโยชน์  
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ :- ในเงื่อนไขความคุ้มครองต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยและหรือ
ยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กับ
ค านิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี” 
 
หมวด 3 : เงื่อนไขแห่งสญัญาเพิ่มเติม 

1. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติม 
    บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับใน

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปต่อเนือ่งกัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
เพิ่มเติมนี้ หรือผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยกับบริษัทติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสองปี (2 ปี) หรือหากมีการต่ออายุ
สัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้ง
สุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น
ภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์
ของสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น  

    ในกรณีที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา
ภายในก าหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติม
ในกรณีนี้ได้ 

หมายเหตุ :- บริษัทสามารถก าหนดระยะเวลาที่น้อยกว่าได้ 

Comment [PC/ปช1]: เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนว่า 
กรณีผูเ้อาประกนัภยัท าสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพแบบปี
ต่อปีน้ี เป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกนัข้ึนไป บริษทัไม่
สามารถโตแ้ยง้หรือคดัคา้นความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภยัน้ีได ้

Comment [RS/รศ2]:  

แกไ้ขค าว่า “นั้น” เป็น “ครั้งสุดท้าย” เพื่อความ
ชัดเจน 



2. การบอกกล่าวเรียกร้อง  
    ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์

อักษรให้บริษัททราบ ภายใน ....... วัน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน) นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือ
ยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เว้นแต่ จะพิสูจน์
ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรซึ่งไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจบอกกล่าวการเรียกร้องได้
ภายในก าหนด ให้บอกกล่าวการเรียกร้องนั้นไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยจะไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป 

 
3. การส่งหลักฐานพิสูจน์เรียกรอ้ง  

    ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ต้องส่งหลักฐานรายงานผลการตรวจ
และวินิจฉัยของแพทย์ตามที่บริษัทก าหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย ภายใน ......วัน (ไม่น้อยกว่า 90 วัน) 
นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง 
หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทั้งนี้ การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้บริษัทสามารถปฏิเสธ
ความรับผิดได้ สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่าได้มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าว
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 

 
4. การชดใช้เงินตามสัญญาเพิ่มเตมิ 

    เมื่อบริษัทได้รับค าเรียกร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง บริษัทจะชดใช้เงินตามสัญญา
เพิ่มเติมนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน (15 วัน)  

    ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอาจขยายออกไปได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
(90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
              บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตก่อนมีการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

 
5. การตรวจทางการแพทย์ 

    ภายในระยะเวลาอันสมควร เมื่อบริษัทเห็นว่าจ าเป็นและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายหรือหลักศาสนา 
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการวินิจฉัยและหรือยืนยันของแพทย์หรือชันสูตรพลิกศพของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จ าเป็น
กับการประกันภัยนี้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท  

    ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล 
และการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธ
การให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
 

6. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
 สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมี

หลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน...............
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90  วัน) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อ

Comment [RS/รศ3]: เน่ืองจาก เป็นค่าใชจ่้ายของ
ผูเ้อาประกนัภยั บริษทัควรก าหนดใหช้ดัเจนวา่
รายงานผลการตรวจและวนิิจฉยัของแพทยต์ามท่ี
บริษทัก าหนดคืออะไร ดงันั้นขอปรับปรุงเป็น 
รายงานผลการตรวจและวนิิจฉยัของแพทยต์ามท่ี
จ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรคร้ายแรง ตาม
ขอ้ความในประกาศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขในการชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวติ 
พ.ศ.2559 

Comment [PC/ปช4]: เขียนใหส้อดคลอ้งกบั 
ปพพ. ม.881 และเพื่อมิใหบ้ริษทัอา้งว่า ไม่มีเหตุ
สมควร แลว้ท าการปฏิเสธชดใชค่้าสินไหม 



สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือ
วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี ้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 

หมายเหตุ :- บริษัทสามารถก าหนดระยะเวลาที่น้อยกว่าได้ 
 
7. การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม 

    สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1)  เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ครบก าหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ 

    ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สิ้นสุดลงจากการเวนคืน บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์
ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว  

 2)  เมื่อสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ครบก าหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 
 3)  เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 

สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ย่อมจะสิ้นผลบังคับนับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  เว้นแต่ กรณีที่มีการกู้ยืมช าระ
เบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

 4)  ณ วันครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ ..............ป ี
5)  เมื่อผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา  
6)  เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามเงื่อนไขการ

จ่ายผลประโยชน์ที่ก าหนดตามหมวด 2 
7)  เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามข้อ 8. การบอกเลิกสัญญา 

  การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิการเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผล
บังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
 

8. การบอกเลิกสัญญา 
     ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท โดย

บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว 
 

9. การรับประกนัการต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal)  
           ผู้เอาประกันภัยอาจต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย 
จนถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ ........ ปี โดยการช าระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบก าหนด
ช าระเบี้ยประกันภัย  หรือภายในระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบอยู่ ตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองการ
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ต่อเนื่องโดยจะไม่น าเงื่อนไขข้อ 6. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 
(Waiting Period) มาใช้บังคับส าหรับปีต่ออายุ 

Comment [RS/รศ5]:  

แกไ้ขค าว่า “นั้น” เป็น “ครั้งสุดท้าย” เพื่อความ
ชัดเจน 



ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยขอเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย ความคุ้มครองในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจะมีผลบังคับเมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้ว 

 
10.   การต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) 

  หากสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับลงเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา
ผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอต่อ
อายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ โดยการแจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทพร้อมแสดงหลักฐานพิสูจน์ความ
สมบูรณ์แห่งร่างกายโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะต่ออายุได้โดยความยินยอมของบริษัทและผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
 

11.  การปรับเบีย้ประกนัภัย    
   บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอา

ประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งกรณีมีการปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (30 วัน) 
 

12. ข้อยกเวน้ 
  สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ 
12.1  กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
      1)  ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเก่ียวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรค

ร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญา
เพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญา
เพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น   

     เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว  

 2)  การฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้น  
 3)  สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือน าสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือ 

วิกลจริต หรือไม่ก็ตาม 
  4)  ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 

  5)  การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นที่
เข้าใจว่าการติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติด
โรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเชื้อที่ท าให้เกิดโรคปอด
บวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ท าให้เกิดโรคล าไส้อักเสบหรือเรื้อรัง 
(Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated 



Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเนื้อ
งอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทันหัน 
เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) ที่ท าให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)  
 

12.2  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก 

จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
3)  สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม

กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย 
4)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ 

มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร  และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
5)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ   
6)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้า 

ปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
 7)  ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วใน 
ขณะที่ท าสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ  

8) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งขอ้ใดดังต่อไปนี้ 

(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรอื 
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากับระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได้  ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
 หมายเหตุ :- บริษัทสามารถก าหนดข้อยกเว้นน้อยกว่าได้ 
 
หมายเหตุ :- กรณีเป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ สามารถปรับค าว่า “เบี้ยประกันภัย” เป็น “ค่าการประกันภัย” ได้ 
              

Comment [RS/รศ6]: เพ่ิมหมายเหตุเน่ืองจาก 
กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน หรือกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบ 
ยนิูเวอร์แซลไลฟ์ จะไม่ใชค้ าวา่ “เบ้ียประกนัภยั” แต่
ใชค้ าวา่ “ค่าการประกนัภยั” แทน 

และค าวา่เบ้ียประกนัภยัปรากฏในหลายๆ ขอ้ของ
เง่ือนไขทัว่ไป จึงเขียนหมายเหตุไวข้า้งทา้ยน้ีแทน
เพ่ือใหค้รอบคลุมเง่ือนไขทัว่ไปทุกขอ้ 



เงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 

ระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี 
                                     ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน 
 
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่ และสัญญา

เพิ่มเติมฉบับนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่อได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว บรรดาข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ หากขัดหรือแย้งกับสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความ
ของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ส่วนข้อความที่ไม่ขัดหรือแย้งให้ใช้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับใช้กับ
สัญญาเพิ่มเติมนี้โดยอนุโลม 

 
หมวด 1 : ค านิยาม 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
หมวด 2 : ผลประโยชน์  
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ : ในเงื่อนไขความคุ้มครองต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยและหรือ
ยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งน้ี ให้ขึ้นอยู่กับ
ค านิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี” 

   
หมวด 3 : เงื่อนไขแห่งสัญญาเพิ่มเติม 

1. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเตมิ 
  บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับใน

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปต่อเนือ่งกัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
เพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผล
คุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะโต้แย้งหรือ
คัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น   

ในกรณีที่บริษัททราบข้อมูลอนัจะบอกล้างสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายใน
ก าหนดหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมในกรณี
นี้ได้ 

หมายเหตุ :- บริษัทสามารถก าหนดระยะเวลาที่น้อยกว่าได้ 
 
 

Comment [RS/รศ7]:  

แก้ไขค าว่า “นั้น” เป็น “คร้ังสุดท้าย” เพื่อความ
ชัดเจน 



2. การบอกกล่าวเรียกร้อง  
  ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์

อักษรให้บริษัททราบ ภายใน ....... วัน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน) นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือ
ยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เว้นแต่ จะพิสูจน์
ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรซึ่งไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจบอกกล่าวการเรียกร้องได้
ภายในก าหนด ให้บอกกล่าวการเรียกร้องนั้นไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยจะไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป 

 
3. การส่งหลักฐานพิสูจน์เรียกร้อง  

 ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ต้องส่งหลักฐานรายงานผลการตรวจและ
วินิจฉัยของแพทย์ตามที่บริษัทก าหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย ภายใน ......วัน (ไม่น้อยกว่า 90 วัน) นับ
แต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง 
หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทั้งนี้ การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ท าให้บริษัทสามารถปฏิเสธ
ความรับผิดได้ สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่าได้มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าว
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้แล้ว 

 
4. การชดใช้เงินตามสัญญาเพิ่มเตมิ 

  เมื่อบริษัทได้รับค าเรียกร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถว้นถูกต้อง บริษัทจะชดใช้เงินตามสัญญา
เพิ่มเติมนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน (15 วัน)  

  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอาจขยายออกไปได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
(90 วัน) นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
            บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ก่อนมีการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

 
5. การตรวจทางการแพทย์ 

 ภายในระยะเวลาอันสมควร เมื่อบริษัทเห็นว่าจ าเป็นและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัทมี
สิทธิตรวจสอบการวินิจฉัยและหรือยืนยันของแพทย์หรือชันสูตรพลิกศพของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จ าเป็นกับการ
ประกันภัยนี้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท  

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และ
การตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้
ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้  

 
6. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)  

  สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมี
หลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน...............
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90  วัน)  นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อ

Comment [RS/รศ8]: เน่ืองจาก เป็นค่าใชจ่้ายของ
ผูเ้อาประกนัภยั บริษทัควรก าหนดใหช้ดัเจนวา่
รายงานผลการตรวจและวนิิจฉยัของแพทยต์ามท่ี
บริษทัก าหนดคืออะไร ดงันั้นขอปรับปรุงเป็น 
รายงานผลการตรวจและวนิิจฉยัของแพทยต์ามท่ี
จ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรคร้ายแรง ตาม
ขอ้ความในประกาศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขในการชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวติ 
พ.ศ.2559 

Comment [PC/ปช9]: เขียนใหส้อดคลอ้งกบั 
ปพพ. ม.881 และเพ่ือมิใหบ้ริษทัอา้งวา่ ไม่มีเหตุ
สมควร แลว้ท าการปฏิเสธชดใชค่้าสินไหม 



สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือ
วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี ้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 

หมายเหตุ :- บริษัทสามารถก าหนดระยะเวลาที่น้อยกว่าได้ 
 

7. การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเตมิ 
  สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

1) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ครบก าหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ 
  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สิ้นสุดลงจากการเวนคืน บริษัทจะจ่ายมูลค่า

เวนคืนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ (ถ้ามี) ในกรณีที่ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนของสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะอนุโลมคืนเบี้ย
ประกันภัยตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัย  เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้รับ
ผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว 

2) เมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้ครบก าหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 
3) เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย สัญญา

เพิ่มเติมฉบับนี้ย่อมจะสิ้นผลบังคับนับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  เว้นแต่ กรณีที่มีการกู้ยืมช า ระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

4) ณ วันครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ ..............ปี 
5) เมื่อผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
6) เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามเงื่อนไขการ

จ่ายผลประโยชน์ที่ก าหนดตามหมวด 2 
7) เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ตาม 8. การบอกเลิกสัญญา 

 การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิการเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผลบังคับของ
สัญญาเพิ่มเติมนี้ 
 

8. การบอกเลิกสัญญา 
     ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท โดย

บริษัทจะจ่ายมูลค่าเวนคืนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ (ถ้ามี) ในกรณีที่ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนของสัญญาเพิ่มเติม บริษัทจะ
อนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว 

    

9. การต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) 
             หากสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับลงเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา
ผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอต่อ
อายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ โดยการแจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทพร้อมแสดงหลักฐานพิสูจน์ความ
สมบูรณ์แห่งร่างกายโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะต่ออายุได้โดยความยินยอมของบริษัทและผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัย ตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น   
 

Comment [RS/รศ10]:  

แก้ไขค าว่า “นั้น” เป็น “คร้ังสุดท้าย” เพื่อความ
ชัดเจน 



      10. ข้อยกเว้น 
      สญัญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ 

10.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรค
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญา
เพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญา
เพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น   

เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดย
ไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว  

2) การฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้น  
3) สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือน าสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือ

วิกลจริต หรือไม่ก็ตาม 
4) ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าของ

แพทย์  
5) การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพิ่มเติม
นี้ เป็นที่เข้าใจว่าการติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส 
หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเชื้อที่ท าให้เกิดโรคปอด
บวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ท าให้เกิดโรคล าไส้อักเสบหรือเรื้อรัง 
(Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated 
Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเนื้อ
งอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System 
Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คนที่เป็น เสียชีวิตอย่างกะทันหัน 
เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) ที่ท าให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) 

10.2 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
2) การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูก

จับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
 3) สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ 

สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย 
 4) การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่

มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร  และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 



5) การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ 
6)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร 

และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 
7) ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วใน

ขณะที่ท าสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ  
8) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก

สาเหตุภายใต้เงื่อนไขขอ้หนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรอื 
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากับ

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได้  ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือใน

กรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได ้
หมายเหตุ :- บริษัทสามารถก าหนดข้อยกเว้นน้อยกว่าได้ 
 

หมายเหตุ :- กรณีเป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ สามารถปรับค าว่า “เบี้ยประกันภัย” เป็น “ค่าการประกันภัย” ได้ 
             
  

Comment [RS/รศ11]: เพ่ิมหมายเหตุเน่ืองจาก 
กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน หรือกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบ 
ยนิูเวอร์แซลไลฟ์ จะไม่ใชค้ าวา่ “เบ้ียประกนัภยั” แต่
ใชค้ าวา่ “ค่าการประกนัภยั” แทน 

และค าวา่เบ้ียประกนัภยัปรากฏในหลายๆ ขอ้ของ
เง่ือนไขทัว่ไป จึงเขียนหมายเหตุไวข้า้งทา้ยน้ีแทน
เพ่ือใหค้รอบคลุมเง่ือนไขทัว่ไปทุกขอ้ 



ส่วนที่ 2 

ใบรบัรองการค านวณอัตราเบี้ยประกันภยัและอตัรามูลค่ากรมธรรม์ประกันภยั 
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภยั 

 

       ข้ าพ เ จ้ า  …………………………………………………. นั กคณิตศาสตร์ ป ระกั นภั ยของบริษั ท 
……………………………………………………………….. และเป็นผู้มีสิทธิรับรองรายงานการค านวณความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ตามความในมาตรา ๘๓/๒ ประกอบกับมาตรา ๘๓/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามใบอนุญาตเลขที่ ……………….. 
ตั้งแต่วันที่ ………….………….…… ถึงวันที่ ………………..………… ขอรับรองว่าอัตราเบี้ยประกันภัย แบบ และข้อความ 
จ านวน ……….…. หน้า อัตรามูลค่าตามกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน ………………….… หน้า พร้อมแผ่น Compact 
Disc (CD) จ านวน …..…………….. แผ่น ของแบบ ……………………..….…………………………. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ 5 ของค าสั่งนายทะเบียนที่ ............................................ และได้ค านวณถูกต้องตามสูตรที่ใช้ในการค านวณท่ี
ก าหนดไว้ในสมุดอัตราเบี้ยประกันภัยนี้ และสูตรการค านวณดังกล่าวก าหนดอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและสอดคล้องกับข้อก าหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์ของแบบประกันภัยดังกล่าว  

 

 

 
   ลงชื่อ ......…………….....………………….… 

                               (                 ) 
 
 
  



ส่วนที่ 3 

ใบรบัรองการค านวณอัตราเบี้ยประกันภยัและอตัรามูลค่ากรมธรรม์ประกันภยั 
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภยั 

 

       ข้ าพ เ จ้ า  …………………………………………………. นั กคณิตศาสตร์ ป ระกั นภั ยของบริษั ท 
……………………………………………………………….. และเป็นผู้มีสิทธิรับรองรายงานการค านวณความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ตามความในมาตรา ๘๓/๒ ประกอบกับมาตรา ๘๓/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามใบอนุญาตเลขที่ ……………….. 
ตั้งแต่วันที่ ………….………….…… ถึงวันที่ ………………..………… ขอรับรองว่าอัตราเบี้ยประกันภัย แบบ และข้อความ 
จ านวน ……….…. หน้า อัตรามูลค่าตามกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน ………………….… หน้า พร้อมแผ่น Compact 
Disc (CD) จ านวน …..…………….. แผ่น ของแบบ ……………………..….…………………………. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ 6 ของค าสั่งนายทะเบียนที่ ............................................ และได้ค านวณถูกต้องตามสูตรที่ใช้ในการค านวณท่ี
ก าหนดไว้ในสมุดอัตราเบี้ยประกันภัยนี้ และสูตรการค านวณดังกล่าวก าหนดอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและสอดคล้องกับข้อก าหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์ของแบบประกันภัยดังกล่าว  

 

 

 
   ลงชื่อ ......…………….....………………….… 

                               (                 ) 
 
 

  



ส่วนที่ 4 
 

ใบรบัรองโดยแพทย์ว่าเปน็ค านิยามโรคร้ายแรงทีถู่กต้องทางการแพทย ์
  

ตามที่ บริษัท......................................ได้ย่ืนขอรับความเห็นชอบ.................................................. 

ข้าพเจ้า ............................................ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่...................................................... 

แพทย์ที่ปรึกษาของบริษัท................................................ขอรับรองว่าค านิยามโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้เป็นค านิยาม        

ที่ถูกต้องทางการแพทย์ 

ระบุชื่อโรคร้ายแรง         หมายถึง      ......................................................................................... 

         ......................................................................................... 

     ......................................................................................... 
 
 
       (….................ชื่อแพทย์...............….) 
                   ต าแหน่งแพทย์ 

 
  



ส่วนที่ 5 
 

รายงานข้อมูลสถิติการรับประกันภยัสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง  
 

บริษัท................................................... 

ข้อมูล ณ สิ้นปี.......................................... 

แบบสัญญาเพิ่มเติม........................................................ 
 

ตารางที่ 1 : สถิติการรับประกันภัย 

ชื่อแบบประกันภยั  จ านวน 
กรมธรรม์  

จ านวนเงิน                
เอาประกันภัย 

(บาท) 

เบี้ยประกันภยั 
(บาท) 

ค่าสินไหมทดแทน เรื่อง
ร้องเรียน 
(ครั้ง) 

จ านวน
ราย 
(คน) 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 
       
       
       
       
       
       

 
ตารางที่ 2 : เรื่องร้องเรียน 

ล าดับ เรื่อง แนวทาง 
การจัดการ 

ผลลัพธ์ของ 
การจัดการ 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

หมายเหต ุ

      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ :  ให้จัดท ารายงานเป็นรายปี ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (excel file) และย่ืนภายในเดือนมีนาคมของปี
ถัดไป ในรูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี (compact dis : CD) 
 
 


