
หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

คําส่ังนายทะเบียน 
ที่  ๑๔/๒๕๕๖ 

เรื่อง  กําหนดแบบ  ข้อความและอัตราเบ้ียประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย  (ไมโครอินชัวรันส์)  สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย 
 

 

ตามที่  นายทะเบียนได้มีคําส่ังที่  ๒/๒๕๕๐  เรื่อง  ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ  
ใบรับรองการประกันภัย  และอัตราเบ้ียประกันภัยไปแล้วนั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขายกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย  (ไมโครอินชัวรันส์)  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
นายทะเบียนจึงกําหนดให้แบบ  ข้อความและอัตราเบ้ียประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ  
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย  (ไมโครอินชัวรันส์)  ตามที่แนบท้ายคําส่ังนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ประเวช  องอาจสิทธิกุล 

เลขาธิการ 
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 
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ช่ือ – ทีอ่ยู่บริษทั 

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย  THE SCHEDULE 

รหสับริษทั     
Company Code 

 

การประกนัภัยอุบัติเหตุเดนิทางอุ่นใจ  
สําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

 Travel Accident Insurance (Micro Insurance) 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี : 
Policy No. 

1. ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั : ช่ือและท่ีอยู ่The Policyholder : Name and Address 
 

2. ผูเ้อาประกนัภยั : ช่ือและท่ีอยู ่ The Insured : Name and Address เลขประจาํตวัประชาชน/ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง:  
ID No. /Alien certificate/ Passport No.               
อาย ุ: Age 

3. ผูรั้บประโยชน์ : ช่ือและท่ีอยู ่The Beneficiary : Name and Address 
 
 

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั:  
Relationship to the Insured 
 

4. เสน้ทางการเดินทาง :  
    Journey :                                                                                                           
5. ระยะเวลาประกนัภยั :                               วนั       เร่ิมตน้วนัท่ี                           เวลา                   น.           ส้ินสุดวนัท่ี              เวลา                            น.                                 
   Period of Insurance :                               days       From                                     at                       hours      To                            at                       hours  
6. จาํนวนจาํกดัความรับผดิ : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีใหก้ารคุม้ครองเฉพาะผลของการบาดเจบ็ทางร่างกายในขอ้ท่ีมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัระบุไวเ้ท่านั้น 
    Limit of Liability : This policy affords coverage only with respect to such result from bodily injury for which a sum insured is stated 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
Insuring Agreement 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
Sum Insured (Baht) 

เบ้ียประกนัภยั (บาท) 
Premium (Baht) 

ขอ้    1.   เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
Item 1.    Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total  
              Permanent  Disability  
ขอ้    2.   การรักษาพยาบาลต่ออบุติัเหตุแต่ละคร้ัง 
Item  2.   Medical Expenses Each Accident 

  

                                                                                            เบ้ียประกนัภยัสุทธิ Net Premium 
                                                                                           อากรแสตมป์ Stamps 

                                                                                                      ภาษี Tax 
                                                                                                    เบ้ียประกนัภยัรวม Total Premium 

 

 

 

 

7. ขอ้ตกลงคุม้ครอง / เอกสารแนบทา้ยท่ีแนบติด : 
    Insuring Agreement / Endorsement attached 

 
วนัทาํสญัญาประกนัภยั        วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
Agreement made on         Policy issued on 

 

เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทั โดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัไวเ้ป็นสาํคญั ณ สาํนกังานของบริษทั 
As evidence, the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office 

 
    

     (                                    )           (                                     )                        (                                     ) 
                               กรรมการ - Director               กรรมการ - Director                          ผูรั้บมอบอาํนาจ - Authorized Signature 
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ช่ือ - ทีอ่ยู่บริษัท 
กรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตเุดินทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

 
โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัภยัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีและเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระ ภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้กาํหนดทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  บริษทัใหส้ัญญาดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 คําจาํกดัความ  
ถอ้ยคาํและคาํบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัจะถือเป็นความหมายเดียวกนั

ทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดกต็าม เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1.1 "บริษทั"               หมายความถึง  บริษทัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 

1.2 "ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั" หมายความถึง     บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรม ์
    ประกนัภยัน้ีซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ของผูเ้อา 
    ประกนัภยั 
 

1.3 "ผูเ้อาประกนัภยั"   หมายความถึง     บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
     และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครอง  

    ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
  

1.4 "ตาราง" หมายความถึง     ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
 

1.5 "อุบติัเหตุ"   หมายความถึง    เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย และ 
    ทาํใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
 

1.6 "การบาดเจบ็"   หมายความถึง     การบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึน 
    โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 
 

1.7 "ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง"  หมายความถึง   ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆในอาชีพ 
    ประจาํและอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 
 

1.8 "ความสูญเสียหรือความ หมายความถึง  การบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั โดยอุบติัเหตุและทาํให ้
 เสียหายใดๆ"    ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร

   ส้ินเชิง หรือตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 
 

1.9 "ระยะเวลาการเดินทาง"  หมายความถึง   ระยะเวลาการเดินทางภายในประเทศแต่ละคร้ังของผูเ้อาประกนัภยั 
    ท่ีไดรั้บความคุม้ครองซ่ึงเร่ิมตน้และส้ินสุด ภายในระยะเวลา 
    ประกนัภยั ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบรับรอง การประกนัภยัอุบติัเหตุ 

           เดินทางอุ่นใจสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
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หมวดที ่2 ข้อตกลงคุ้มครอง 
          การประกนัภยัน้ีใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึน ระหวา่งระยะเวลา
การเดินทางและทาํใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี.- 

ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ถา้การบาดเจบ็ท่ีไดรั้บทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั นบัแต่

วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีได้รับทาํให้ผูเ้อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู ้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวติเพราะการบาดเจบ็นั้นเม่ือใดกดี็ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนใหด้งัน้ี  

1.1 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการเสียชีวติ 
1.2 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้น

ไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ ผูเ้อาประกนัภยั 
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

1.3 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 
1.4 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
1.5 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
1.6 100% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
1.7 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 
1.8 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
1.9 60% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั สาํหรับสายตาหน่ึงขา้ง 
การสูญเสียอวยัวะ หมายความถึง การถูกตดัออกจากร่างกายตั้งแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้ และให้หมายความรวมถึงการสูญเสีย

สมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยถาวรส้ินเชิง  และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนวา่ไม่ สามารถกลบัมาใชง้านได้
อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ี เพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ข้อ 2. การรักษาพยาบาล 
ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับทาํให้ผู ้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์              

ตามกฎหมาย หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาลท่ีมีใบอนุญาต  บริษทัจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายไปจริง ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายใน 52 สัปดาห์ นบัแต่วนัเกิดอุบติัเหตุ สําหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจา้งพยาบาลพิเศษ ทั้งน้ีไม่เกิน
จาํนวนเงินท่ีบริษทัตอ้งรับผิดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใช้จาก สวสัดิการของรัฐ    
หรือสวสัดิการอ่ืนใดหรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดเพียงจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาด
เท่านั้น 
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หมวดที ่3 ข้อยกเว้น 
การประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกดิจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี ้
1.1 การกระทาํของผู้เอาประกนัภยัขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

คาํว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา” น้ัน ในกรณท่ีีมีการตรวจเลอืดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลอืด ตั้งแต่ 150 มิลลกิรัม 
เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาํร้ายร่างกายตนเอง 
1.3 การได้รับเช้ือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํา้ ซ่ึงเกดิจากบาดแผล ทีไ่ด้รับมาจากอุบัติเหตุ 
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม  เว้นแต่ท่ีจําเป็นจะต้องกระทํา เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับความคุ้มครองภายใต้

กรมธรรม์ประกนัภยันี ้และได้กระทาํภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกนัภยั 
1.5 การแท้งลูก 
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกดิขึน้ภายใน 7 วนันับจากวนัทีเ่กดิอุบัติเหตุ 
1.7 การเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม  การครอบฟัน ทันตกรรมประดษิฐ์ 
1.8 อาหารเป็นพษิ 
1.9 การปวดหลงั อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลงัเลือ่น (Spondylolisthesis)  กระดูกสันหลัง

เส่ือม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอกัเสบ (Spondylitis)  และภาวะ Spondylolysis  เว้นแต่มีการ
แตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่น  (Dislocation) ของกระดูกสันหลงั อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ
สงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

1.11 การก่อการร้าย 
1.12 อาวุธนิวเคลยีร์ การแผ่รังสี หรือกมัมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลงินิวเคลยีร์  และกรรมวธีิใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลยีร์ ซ่ึงดาํเนินการติดต่อกนัไปโดยตัวของมันเอง 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี ้
2.1 ขณะที่ผู้ เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต 

ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ่รักษาชีวติ)  ขณะกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่น
บันจีจ้ัม๊พ์ ปีนหรือไต่เขาทีต้่องใช้เคร่ืองมือช่วย ดาํนํา้ที่ต้องใช้ถงัอากาศ และเคร่ืองช่วยหายใจใต้นํา้ 

2.2 ขณะทีผู้่เอาประกนัภยัขบัข่ี  หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
2.3 ขณะทีผู้่เอาประกนัภยักาํลงัขึน้หรือกาํลงัลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ิได้จดทะเบียนเพือ่ บรรทุกผู้โดยสาร  และมิได้

ประกอบการโดยสายการบินพาณชิย์ 
2.4 ขณะทีผู้่เอาประกนัภยัขบัข่ีหรือปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 
2.5 ขณะทีผู้่เอาประกนัภยัเข้าร่วมทะเลาะววิาทหรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
2.6 ขณะทีผู้่เอาประกนัภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะทีถู่กจับกมุ หรือหลบหนีการจบักมุ 
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หมวดที ่4 เงื่อนไขและข้อกาํหนดทัว่ไป  
1. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย       
               กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั การเปล่ียนแปลง
ขอ้ความใดๆ ในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และไดอ้อกบนัทึกสลกัหลงัแนบไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัน้ีแลว้จึงจะ
สมบูรณ์ 
 
2. การแจ้งอบัุติเหตุ 
             ผูเ้อาประกนัภยั ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
ถึงการบาดเจบ็โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควร จึงไม่อาจ
แจง้ใหบ้ริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได ้แต่ไดแ้จง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํได ้
 
3. การส่งหลกัฐานความเสียหาย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อาประกนัภยั  ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่
กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจาํเป็นใหแ้ก่บริษทัโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหส่้งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัเสียชีวติ หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งอ่ืนใหส่้งหลกัฐาน ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
แต่การไม่เรียกร้องภายในกาํหนดดงักล่าวไม่ทาํใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องได้
ภายในกาํหนด และไดท้าํการเรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระทาํไดแ้ลว้ 

สาํหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตอ้งส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใชจ่้ายตน้ฉบบัและบริษทัจะคืนตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรอง
ยอดเงินท่ีจ่ายไป เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัอ่ืน แต่ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้าก
สวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใดมาแลว้ ใหผู้เ้อาประกนัภยัส่งสาํเนาใบเสร็จ พร้อมตน้ฉบบัการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการ
ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทัได ้

 
4. การตรวจทางการแพทย์ 

บริษทัมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัในระหว่างท่ีบริษทัพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามท่ีเห็นสมควร
รวมทั้งการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น 

 
5. การจ่ายค่าทดแทน 

ค่าทดแทนสาํหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะ
จ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ การเรียกร้องเพ่ือใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครอง
ในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็นแต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
เอกสารครบถว้นแลว้ 

ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้องค่าทดแทนไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหนา้ท่ีของบริษทั 
ในการน้ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวจะตอ้งใหข้อ้เท็จจริงและความสะดวก
แก่บริษทัตามสมควร    
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 หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิดชดใช้ดอกเบ้ียให้อีกในอตัรา  
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 
6. การจาํกดัความรับผดิรวมตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนสาํหรับผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 รวมกนั ไม่เกินจาํนวน
เงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั และเม่ือมีการจ่ายค่าทดแทนตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 เตม็วงเงินจาํกดัความรับผิดดงัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ ยกเวน้กรณีเสียชีวิต ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ียงัมีผลบงัคบัต่อไป ตลอดระยะเวลา
การเดินทางท่ีเหลือ ทั้งน้ีเฉพาะตามขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 2 (ถา้มี) เท่านั้น 
 
7. การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัฉบับน้ีระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงคแ์ละเห็นควรยติุขอ้พิพาทนั้น โดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลง
ยินยอมและให้ทาํการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
 
8. การส้ินสุดความคุ้มครองโดยอตัโนมัต ิ
 ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัท่ีถูกจองจาํอยูใ่นเรือนจาํหรือ
ทณัฑสถาน 
 
9. เงื่อนไขบังคบัก่อน 

บริษทัอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยัน้ี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกันภยัผูรั้บ
ประโยชนห์รือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้นตามสญัญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
10. การจาํกดัจํานวนเงินเอาประกนัภัย 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องการประกนัภยัน้ี ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งถือกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) ในจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทเท่านั้น หาก ณ วนัท่ีเกิดการเรียกร้องค่าทดแทน ผูเ้อา
ประกนัภยัมีกรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชวัรันส์) มากกว่าหน่ึงฉบบัและจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัรวมกนัเกิน 300,000 บาท บริษทัท่ีเป็นผูรั้บประกนัภยั จะตอ้งรับผิดในการชดใชค่้าทดแทนตามสัดส่วนการรับประกนัภยัของ
แต่ละบริษทั แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 300,000 บาท  
 
 



 

ใบรับรองการประกนัภัยอบัุติเหตุเดนิทางอุ่นใจ สําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) 
ผู้เอาประกนัภัย : ช่ือ..................................................................................................โทรศพัท.์.................................................... 

บตัรขา้ราชการ/บตัรประชาชนเลขท่ี ................................................................................................................ 
กาํหนดอายุผู้เอาประกนัภัย : ผูเ้อาประกนัภยัมีอายไุม่เกิน 70 ปี (ก่อนปี พ.ศ.2480) ขณะขอเอาประกนัภยั  
ผู้รับประโยชน์ : ช่ือ..................................................................................................โทรศพัท.์...................................................... 

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั……………………………………………………......................................... 

อาณาเขตความคุ้มครอง : ภายในประเทศไทย 

ความคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ให้ความคุม้ครองต่อการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง และค่ารักษาพยาบาลอนัสืบเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง
คุม้ครองแต่ละขอ้  

ข้อยกเว้น : กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ไม่คุม้ครองอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุราตั้งแต่ 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป หรือยาเสพติดใหโ้ทษร้ายแรง อาการเจบ็ป่วย การแทง้ลูก การทะเลาะวิวาท การก่อ
อาชญากรรม การฆ่าตวัตายหรือทาํร้ายร่างกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขนักีฬาอนัตราย ขณะโดยสารบน
เคร่ืองบินท่ีไม่ใช่สายการบินพาณิชย ์การจลาจลนดัหยุดงาน ภยัสงคราม การก่อการร้าย ภยัการเมือง อาวุธ
นิวเคลียร์ และหรือกมัมนัตภาพรังสี และอุบติัเหตุขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

แผนความคุ้มครองและเบีย้ประกนัภยั 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
แผนเดนิทาง 1 

จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย  
แผนเดนิทาง 2 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
แผนเดนิทาง 3 

จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 
1. เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 
2. การรักษาพยาบาลต่ออบุติัเหตแุต่ละคร้ัง 10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท 

 

  1 วนั 15 บาท   1 วนั 30 บาท   1 วนั 45 บาท 
  3 วนั 30 บาท   3 วนั 60 บาท   3 วนั 90 บาท 
  5 วนั 40 บาท   5 วนั 80 บาท   5 วนั 120 บาท 
  7 วนั 45 บาท   7 วนั 90 บาท   7 วนั 135 บาท 
  10 วนั 50 บาท   10 วนั 100 บาท   10 วนั 150 บาท 
  14 วนั 60 บาท   14 วนั 120 บาท   14 วนั 180 บาท 

ระยะเวลาเอาประกนัภัย : ตั้งแต่วนัท่ี..............................เวลา..................น. ถึงวนัท่ี................................เวลา....................น. (รวม.........วนั) 
(ระยะเวลาเอาประกนัภยั คาํนวณจากเวลาเร่ิมความคุม้ครองจนครบ 24 ชัว่โมง ใหถื้อเป็น 1 วนั) 

 

แผนความคุ้มครองตามใบรับรองนีต้ามแผนเดนิทาง................................ 
------------------------------------ 

(                                                 ) 
ลงลายมือช่ือผูเ้อาประกนัภยั 

ประทบัตราบริษทั 
ประกนัภยั 

-------------------------------------- 
(                                                ) 
ลงลายมือช่ือผูรั้บประกนัภยั 

 

หมายเหตุ : 1.  ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งถือกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตุเดินทางอุน่ใจสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์)ในจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุด  ไม่เกิน  
                       300,000 บาทต่อคน 
  2.  ความคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ และเง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางอุน่ใจสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอนิชวัรันส์) (รายละเอียดเพิม่เติมท่ี www.oic.or.th) 

 3.  ใบรับรองการประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางอุน่ใจสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาความคุม้ครองตามกรมธรรม ์
     ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางอุ่นใจสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 

Certificate No.TA………......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี................... 

ประทบัตรา ช่ือ - ท่ีอยูบ่ริษทัประกนัภยั 



 
ช่ือ - ทีอ่ยู่บริษัท 

เบีย้ประกนัภัย (ต่อปี) 
สําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยอุบัตเิหตุเดนิทางอุ่นใจสําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) 

 
แผนเดนิทาง 1 

จํานวนเงนิเอาประกนัภัย 100,000.- บาท 
รวมค่ารักษาพยาบาล 10 % ของจํานวน

เงนิเอาประกนัภัย 

แผนเดนิทาง 2 
จํานวนเงนิเอาประกนัภัย 200,000.- บาท 
รวมค่ารักษาพยาบาล 10 % ของจํานวน

เงนิเอาประกนัภัย 

แผนเดนิทาง 3 
จํานวนเงนิเอาประกนัภัย 300,000.- บาท 
รวมค่ารักษาพยาบาล 10 % ของจํานวน

เงนิเอาประกนัภัย 

ระยะเวลา เบีย้ประกนัภัย ระยะเวลา เบีย้ประกนัภัย ระยะเวลา เบีย้ประกนัภัย 

1 วนั 15.- บาท 1 วนั 30.- บาท 1 วนั 45.- บาท 
3 วนั 30.- บาท 3 วนั 60.- บาท 3 วนั 90.- บาท 
5 วนั 40.- บาท 5 วนั 80.- บาท 5 วนั 120.- บาท 

7 วนั 45.- บาท 7 วนั 90.- บาท 7 วนั 135.- บาท 

10 วนั 50.- บาท 10 วนั 100.- บาท 10 วนั 150.- บาท 

14 วนั 60.- บาท 14 วนั 120.- บาท 14 วนั 180.- บาท 
 


