
 

ใบคําขอเอาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล  

แผนสุขภาพแปดเซียน 
รายละเอียดขอมูลของผูขอเอาประกันภัย  
1. ช่ือ (นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) …….….............................................….......… นามสกุล.........................……....................................................................... 
บัตรประชาชน     เลขท่ี.......…........................………….......  เพศ     ชาย     หญิง (กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมใบคําขอ) 
วัน/เดือน/ปเกิด......../........../.........     อายุ...............ป   สวนสูง.................ซ.ม.   น้ําหนัก................ก.ก.   สัญชาติ...……….................................. 
สถานภาพ      โสด        แตงงาน    หมาย      หยา        อื่นๆ ..…............................           จํานวนบุตร.....….……........................ คน 
2. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี..….............. หมูบาน…………….……..….......หมู.....................ซอย...…………............................ถนน.....………............................... 
ตําบล/แขวง..........…..........................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................………………........ รหัสไปรษณีย.................................. 
โทรศัพท (บาน)..........….................โทรศัพทมือถือ....…...................…….โทรสาร............................ E-mail address………..……………………………… 
3. อาชีพ........................................... ลักษณะงานท่ีทําโดยสังเขป ................................................................ ตําแหนง...................……………….....................   

ช่ือสถานท่ีทํางาน..................................................................โทรศัพท (ท่ีทํางาน)..............………...... รายได ตอเดือนตอป .……….............…...... บาท 

ท่ีอยูท่ีทํางาน เลขท่ี.........................อาคาร/หมูบาน…………………… …………ซอย...……...........................…........ถนน…...........……............................. 
ตําบล/แขวง....................................….อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................…………….......... รหัสไปรษณีย..….........………...... 
4. ท่ีอยูซึ่งสะดวกในการติดตอ หรือจัดสงเอกสาร            ท่ีอยูปจจุบัน     ท่ีอยูท่ีทํางาน 
 
การแถลงขอมูลสุขภาพของผูขอเอาประกันภัย 
(กรุณาใสเคร่ืองหมาย √ ลงในตาราง/ชอง พรอมกรอกรายละเอียดตามความจริงทุกประการ หากขอแถลงของผูขอเอาประกันภัยเปนเท็จ หรือปกปดไม
แจงความจริง อาจเปนเหตุใหบริษัทปฎิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยได) 

1. ผูขอเอาประกันภัยขอแถลงขอมูลสุขภาพตลอดจนประวัติการรักษาท้ังในอดีตและปจจุบันดังตอไปนี ้
 

ประวัติสุขภาพ / อาการ / โรค / การรักษา เคย/มี 
ไมเคย 
/ไมมี 

เดือน / ป 
ท่ีมีอาการ 

โรคและอาการ หาย ไมหาย 

-  อาการและความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสมอง ไขสันหลัง        

   โรคลมชัก อาการปวดศรีษะเร้ือรัง  โรคความจําเสื่อม 

    อัลไซเมอร โรคพารกินสัน 

      

-  อาการชาเร้ือรังตามแขน ขา ตามตัว หรือ 

   อาการออนแรง อัมพฤกษ อัมพาต การเคลื่อนไหว 

    ของรางกายผิดปกติ 

      

- โรค / ความผิดปกติของ ตา หู คอ จมูก       

- โรค / ความผิดปกติของระบบหายใจ เชน ปอด  

   โพรงจมูก ไซนัส โรคหอบหืด ภูมิแพอากาศ             

   ไอเปนเลือด เลือดกําเดาไหลเปนประจํา 

      

- โรคหัวใจหรือความผิดปกติของหัวใจและ 

   หลอดเลือดหัวใจ อาการเจ็บแนนหนาอก 

      

-  โรคความดันโลหิตสูง       

-  โรคเบาหวาน       

-  ภาวะไขมันในเลือดสูง       

-  โรคเลือด เม็ดเลือด และภูมิคุมกัน โรคเอดส 

    และโรคเอสแอลอ ี

      

-  โรคตอมไรทอ โรคตอมไทรอยด (กรุณาระบุชนิด)       

- โรค/ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และ 

   ชองทอง หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส  

   กรดไหลยอน อาเจียนเปนเลือด 

      

-  โรค / ความผิดปกติของตับ ถุงน้ําดี ตับออน โรคดีซาน       
 



 

ประวัติสุขภาพ / อาการ / โรค / การรักษา 
 

เคย/มี ไมเคย 
/ไมมี 

เดือน / ป 
ท่ีมีอาการ 

โรคและอาการ หาย ไมหาย 

- โรค / ความผิดปกติของระบบขับถาย เชน อุจจาระเปน   

   เลือด หรือทองผูกสลับกับทองเสีย (เร้ือรัง) 

   โรคทวารหนัก ริดสีดวงทวาร 

      

- โรค/ความผิดปกติระบบทางเดินปสสาวะ โรคไต 

   ทอไต ทอทางเดินปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ  

   โรคนิ่ว ปสสาวะเปนเลือด 

      

-  ความผิดปกติของเตานม (ท้ังเพศหญิง / เพศชาย)       

-  โรค / ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุหญิง เชน มดลูก   

    รังไข ทอนําไข ชองคลอด อวัยวะสืบพันธุภายนอก 

    โรคเย่ือบุมดลูกเจริญผิดท่ี  และระด ู(ประจําเดือน) 

      

-  โรค / ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุชาย เชน 

    ตอมลูกหมาก อัณฑะ ทออัณฑะ 

    และอวัยวะสืบพันธุภายนอก 

      

- โรค / ความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ 

   ขอ เอ็น หมอนรองกระดูก โรคออฟฟศซินโดรม 

      

-  โรคผิวหนัง ภูมิแพผิวหนัง / การแพยา / แพอาหาร       

-  ถุงน้ํา (ซีสต) กอน เนื้องอก (ชนิดไมรายแรง)       

-  มะเร็งทุกชนิด       

-  โรคจิต โรคประสาท โรคซึมเศรา โรคจิตเภท 

    ดาวนซินโดม ไบโพลา การทํารายตนเอง  

      

- โรค / ความผิดปกติแตกําเนิดหรือพันธุกรรม 

   โรคออทิสติก ความพิการ ทุพพลภาพ (โดยกําเนิด/  

    อุบัติเหตุ) ความผิดปกติดาน พัฒนาการ  

    และการเจริญเติบโต 

      

-  ทานมีประวัติสุขภาพ อาการ โรคความผิดปกติใดๆ 

   หรือการรักษา ใดๆ นอกเหนือจากรายการในตาราง 

   นี้หรือไม 

      

(หากทานไมสามารถแถลง/ระบุรายละเอียดไดครบถวน กรุณาแนบเอกสารทางการแพทยหรือเอกสารประกอบอื่นท่ีมีอยูเพ่ิมเติม) 

2.ในกรณีท่ีทานตอบวาเคย/มีกรุณาแถลงรายละเอียด ดังตอไปนี ้

    การรักษาท่ีทานไดรับ (หากไดรับการผาตัด / ตัดออก / การบาดเจ็บ กรุณาระบุ อวัยวะและขางท่ีไดรับการรักษา/ บาดเจ็บ) 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….........…...........................              
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..….……………. 
รับการรักษาเม่ือใด………………………….........ประเภท   ผูปวยใน   ผูปวยนอก  ระยะเวลาท่ีรับการักษา……….................………………................ 

ช่ือสถานท่ี/โรงพยาบาลท่ีรับการรักษา ……………………………..………….…...…………………………………………………………..…….…..……. 

ปจจุบันทานยังมีความจําเปนตองรับการรักษาตอเนื่องอีกหรือไม       ไม        มี กรุณาระบุรายละเอียด.……………………...………....................…..... 

 …............................................................................................…………………..........................(หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

3.ปจจุบันทานอยูระหวางรับการรักษา หรือพักฟนอันเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยอยูหรือไม 

ไมมี มี  (หากมี กรุณาระบุรายละเอียด การเจ็บปวย/ การรักษา/ สถานท่ี ท่ีรับการรักษา)          

.............................................................................................................…………………............................................................................................................ 

4.ใน 5 ปท่ีผานมา ทานเคยไดรับการตรวจวินิจฉัย เชน ตรวจเลือด ปสสาวะ เอ็กซเรย เอ็กซเรยคอมพิวเตอร ตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสงตรวจช้ิน

เนื้อทางดานพยาธิวิทยา การตรวจอัลตราซาวด การตรวจคลื่นหัวใจ และอื่นๆ หรือไม 

ไมเคย เคย  (หากเคย กรุณาระบุผลการตรวจ/สาเหตุท่ีตรวจ)...................….......................................................……………………………………….. 

.........................................................…………………..................................................................... (หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

 



 

5.ใน 3 ปท่ีผานมา ทานไดรับการตรวจสุขภาพ หรือไม  

ไมมี  

 มี (หากมีกรุณาระบุคร้ังลาสุด) เดือน/ป………………....…ช่ือสถานท่ีหรือโรงพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพ .…………………….………………………....… 

ผลการตรวจสุขภาพ (ตรวจความดันโลหิต ตรวจเลือด อาทิเชน ระดับน้ําตาลในเลือด/ไขมันคอเลสเตอรอล/ไขมันไตรกลีเซอไรด/        

การทํางานของตับหรือไตและการตรวจปสสาวะ) ………………………………..……………………………...………………………….………….…...…  

……………………………………….………...………………………………………...… (พรอมท้ังแนบเอกสารผลการตรวจสุขภาพ)   

จากการตรวจสุขภาพ ทานไดรับคําแนะนําและเขารับการรักษาเพ่ิมเติมอยางไร กรุณาระบุรายละเอียด 

………………………………...……….…..………………....................................................................................................................................................... 

…………………………………..…………………………………………………….… (หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

6.ปจจุบันทานมีภาวะหรืออาการความผิดปกติ หรือโรค ท่ียังไมไดรับการวินิจฉัย หรือรักษา หรือปรึกษาจากแพทยหรือ  จากผูเช่ียวชาญดานการแพทย

ทางเลือกหรือไม 

ไมมี มี (หากมี กรุณาระบุภาวะหรืออาการความผิดปกติ หรือโรค)……….......……………..................………............................................................ 

................................……………………......................................................................………….... (หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

7.ทานเคยไดรับคําแนะนําจากแพทยเพ่ือรับการรักษา หรือรับการผาตัด หรือการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมอื่น หรือมีการเจ็บปวยอื่นใด  ซึ่งยังไมไดกระทําหรือ

รักษาอีกหรือไม         

ไมเคย/ไมมี เคย/มี(หากเคย กรุณาระบุรายละเอียด)………………………..…...…………………..…………………………………………..…….…... 

............................................................................................................………………….............(หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

8.ทานเคยรับการรักษา หรือรับการผาตัด หรือการบําบัดโรคหรืออาการผิดปกติ หรือการตรวจวินิจฉัยใดๆ จากแพทยทางเลือกหรือผูเช่ียวชาญดาน

การแพทยทางเลือกหรือไม เชน วิธีการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน หรือแพทยทางเลือกแบบตะวันตก  การนวด-กดจุด ฝงเข็ม 

ยาสมุนไพร การจัดกระดูก เปนตน 

ไมเคย/ไมมี  เคย/มี   (หากเคย กรุณาระบุรายละเอียด)……………………………………….……..………………………..…….……………………... 

..............................................................................................................…………………..….... (หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

9.โปรดระบุอาการหรือโรคคร้ังลาสุดท่ีทานไดรับการรักษา ………………………………..………………………………………..……………..…………. 

เดือน/ป………………..…………..….. ช่ือสถานท่ี/โรงพยาบาลท่ีรับการรักษา ………………………………………………………….……...……..…...…  

(หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

10.ปจจุบันทานมีการรับประทานยาหรือฉีดยาเปนประจําหรือไม     ไมมี มี (กรุณาระบุช่ือยาและโรคหรือเหตุผล)      

.........................................................................……………………..………….......................................................................................................................... 

11.โปรดระบุช่ือสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ท่ีทานใชบริการใน3ปท่ีผานมา  

1. ………………………………………….… รักษาอาการ / โรค ………………………...…………………..…….………………………….…. 

2. .…………………………………………… รักษาอาการ / โรค ………………………………...…………..…….………………...……….….  

3. .…………………………………………… รักษาอาการ / โรค ………………………………...…………..…….…………….……..…….….  

(หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

12.สําหรับสุภาพสตรี ปจจุบันทานกําลังต้ังครรภอยูหรือไม ไม ใช   กรุณาระบุอายุครรภ.....…..…………...……......... เดือน 

13.ทานดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมแอลกอฮอลหรือไม     

ไมดื่ม           ดื่ม  ชนิด....................ปริมาณ.....................ขวด/คร้ัง   ความถี.่...........คร้ัง/สัปดาห       ดื่มนาน.…….......ป 

14.ทานสูบบุหร่ีหรือซิการหรือไม   ไมสูบ   สูบ วันละ …………..มวน 

15.ทานเคยเสพสารเสพติดท่ีใหโทษรายแรงหรือไมไม  ใช           

16.ทานเคยไดรับการปฏิเสธการรับประกัน/ปฎิเสธการชดใชคาสินไหม/การยกเลิกกรมธรรมประกันภัย/การปรับขึ้นเบ้ียประกันภัยหรือ    การ 

ยกเวนความคุมครอง การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตใดหรือไม  (หากระบุไม 

ครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม) 

ไมเคย           

เคย    กรุณาระบุ 

         1. รายละเอียด/โรค………....…...................................... ช่ือบริษัท ............................…...........……........… 

         2. รายละเอียด/โรค………....…..........................…........ ช่ือบริษัท ............................…...........……........… 

17. ปจจุบันทานมีประกัน หรืออยูระหวางการขอเอาประกันกับบริษัทอื่นหรือไม        

ไมมี  มี (กรุณาระบุรายละเอียด ตอไปนี้) 



 

ประกันสุขภาพ     บริษัท.............................…......…......….... จํานวนเงินเอาประกันภัย..….………..….....................บาท                 

ประกันอุบัติเหตุ   บริษัท........................….....…......……....... จํานวนเงินเอาประกันภัย....…………..........................บาท           

ประกันชีวิต                บริษัท...................................….....….... จํานวนเงินเอาประกันภัย....……….….......…...............บาท   

ประกันชดเชยรายได  บริษัท.............……..................….......…จํานวนเงินเอาประกันภัย…..…..…..…........................บาท             

(หากระบุไมครบถวน กรุณาแนบเอกสารเพ่ิม)       
* หมายเหตุ: รายละเอียดท่ีกรอกในใบสมัครมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน เพ่ือใหไดขอมูลสุขภาพท่ีถูกตองท่ีสุดของทาน 

ขอมูลของผูรับประโยชน กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ทายาทตามกฏหมาย 

กรณีระบุช่ือผูรับประโยชน :ช่ือ-นามสกุล…………………………………..…ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย………………...…… 

: ช่ือ-นามสกุล……………………………..……ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย…………………...…… 

ความคุมครองท่ีผูขอเอาประกันภัยเลือก 

1.  ช่ือแผน/แบบ ท่ีทานตัดสินใจเลือก       

1.1 แบบกําหนดผลประโยชนสูงสุดตอครั้งตอโรค    เซียน 1            เซียน 2           เซียน 3 เซียน 4  เซียน 5  

1.2 แบบกําหนดผลประโยชนสูงสุดตอป                   เซียน 6 Plus เซียน 7 Plusเซียน 8  Plus 

2. ความคุมครองเพ่ิมเติมผูปวยนอก                 Basic               Standard       Premier         

อื่นๆ โปรดระบุ ………..……..……............………….. 

3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย:  เริ่มตนวันท่ี …...........….........…......... เวลา ....….…....... น. ส้ินสุดวันท่ี …..…...….................... เวลา 16.30 น. 

(ท้ังนี้ความคุมครองดังกลาวยังไมมีผลบังคับใช  จนกวาจะไดรับการพิจารณาและยืนยันจากบริษัท) 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอแถลงขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอแถลงของขาพเจาเปนเท็จ หรือปกปดไมแจงความจริง ขาพเจายินยอมให

บริษัทบอกลางสัญญานี้ได และขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีปรากฏในกรมธรรมท้ังหมด และยินยอมรับผิดชอบคาใชจายท่ีไดเกิดขึ้นแลว อัน

เนื่องมาจากการแถลงเท็จ หรือการปกปดไมแจงความจริง หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในกรมธรรมของขาพเจาทุกประการ 

 โดยหนังสือฉบับนี้ หรือสําเนาหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหแพทย โรงพยาบาลหรือองคการอื่นใดท่ีมีบันทึก หรือทราบเรื่องเกี่ยวกับขาพเจา 

หรือสุขภาพของขาพเจา มอบขอมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล และสภาพรางกายของขาพเจา รวมถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจทดสอบผลเลือด

เพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส HIV ใหแก บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากบริษัทฯ (สําเนาหนังสือฉบับนี้มีผลและสมบูรณ

เชนเดียวกันกับตนฉบับ)   

 “ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม” 
       

มีความประสงคและยินยอมใหบริษัทประกันวินาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี

กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตาม

กฎหมายวาดวยภาษีอากรโปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีท่ีไดรับจากกรมสรรพากร เลขท่ี ……............................................. 

ไมมีความประสงค 
  
 ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 

เอกสารนี้ไมใชสัญญาประกันภัย ทานจะไดรับความคุมครองเม่ือไดรับการยืนยันจากบริษัทแลว  
   
    
 

   ลงช่ือ …………………………………….………………ผูขอเอาประกันภัย 

           ( ………………………………………….……….. ) 

    วันท่ี …………../……………/………….. 
 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) : 

ใหผูขอเอาประกันภัยตอบคําถามขางตนตามความเปนจริงทุกขอ มิฉะน้ันบริษัทอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตาม 

สัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 
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