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ถอยแถลงของผูขอเอาประกันภัยที่ใหแกแพทยผูตรวจสุขภาพ

สำหรับผูขอเอาประกันภัย อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ผูขอเอาประกันภัย ตองตอบคำถามตามความเปนจริง
ทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิต
ปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 865

1  ชื่อและนามสกุล ..................................................................................

2  (ก) ทานมีแพทยประจำตัวหรือสถานพยาบาลที่ทานใชบริการเปนประจำหรือไม ❏  มี  ❏  ไมมี ถามีโปรดระบุรายละเอียด

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

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

 (ข) วันที่ทานพบแพทยเพื่อปรึกษาหรือตรวจรักษาครั้งสุดทาย.......................................................................................................................................................................

  ชื่อแพทย/สถานพยาบาล....................................................... สาเหตุ/โรคที่เปน........................................................................................................................................

ขอ. 3-9 ถาเคยหรือมี โปรดระบุรายละเอียดอาการหรือโรค ชื่อแพทยหรือสถานพยาบาลที่รักษา วันเดือนปที่รักษาและผลของการตรวจและรักษาในชอง ดานขวามือ

3  (ก) ทานสูบหรือเคยสูบบุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม ถาสูบหรือเคยสูบ ระบุปริมาณที่สูบ  ❏  ❏
  ตอวัน สูบมานานเทาไร ถาเลิกสูบ เลิกสูบมานานเทาไร

 (ข) ทานดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือไม ถาดื่มหรือเคยดื่ม ระบุความถี่ ชนิดและ  ❏  ❏
  ปริมาณเครื่องดื่มที่ดื่มแตละครั้ง ถาหยุดดื่ม หยุดมานานเทาไร

 (ค) ทานเสพหรือเคยเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดหรือไม ถาเคยเสพ ระบุชนิดและปริมาณการเสพตอครั้ง   ❏  ❏
  ถาเลิกเสพแลว เลิกเมื่อไร   

 (ง) ในระยะ 6 เดือนที่ผานมา น้ำหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาเปลี่ยน ระบุเพิ่มหรือลด  ❏  ❏
  กี่กิโลกรัมและสาเหตุที่เปลี่ยนแปลง

4  ทานเคยมี หรือกำลังมีอาการ หรือเคยไดรับการวินิจฉัย หรือการรักษา หรือตั้งขอสังเกตจากแพทยวาปวยเปนโรค 

 ดังตอไปนี้หรือไม

 (ก) หอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไอเรื้อรัง ไอเปนเลือด โรคปอด/ปอดอักเสบ วัณโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโปงพอง ❑ ❑
  หยุดหายใจขณะหลับ

 (ข) ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เสนเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือด เจ็บหรือแนนหนาอก ใจสั่น  ❑ ❑
  ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ เหนื่อยงายผิดปกติ 

 (ค) กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แผลในทางเดินอาหาร ถายอุจจาระเปนเลือด ฝคัณฑสูตร ริดสีดวงทวาร  ❑ ❑
  ปวดทองเรื้อรัง ทองผูกเรื้อรัง กรดไหลยอน ลำไสอักเสบเรื้อรัง  

 (ง) ดีซาน (ตัวเหลืองตาเหลือง) โรคตับหรือทางเดินน้ำดี ตับออนอักเสบและถุงน้ำดีอักเสบ  ❑ ❑
 (จ) ตรวจพบมีเลือด ไขขาว และหรือน้ำตาลในปสสาวะ โรคนิ่ว โรคไต ถุงน้ำในไต   ❑ ❑
  ความผิดปกติและโรคเกี่ยวกับตอมลูกหมาก  

 (ฉ) โรคเบาหวาน โรคไทรอยด โรคของตอมใตสมอง โรคของตอมหมวกไต  ❑ ❑
 (ช) โรคชัก โรคหลอดเลือดในสมอง อัมพาต อัมพฤกษ กลามเนื้อออนแรง ปวดศีรษะเรื้อรัง โรคจิตเวช  ❑ ❑
  ซึมเศรา โรคความจำเสื่อม โรคสมองและเยื่อหุมสมองหรือโรคระบบประสาท

 (ซ) เนื้องอก กอนหรือถุงน้ำ มะเร็ง หรือมีอวัยวะสวนเกิน กอน หรือติ่งเนื้อในรางกาย  ❑ ❑
 (ญ) โรคเกาท ขออักเสบ หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือทับเสนประสาท ความผิดปกติและโรคเกี่ยวกับกระดูก  ❑ ❑
  ขอและกลามเนื้อ ปวดขอเรื้อรัง 

 (ฎ) โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus)  ❑ ❑
 (ฏ)  การมองเห็นผิดปกติ สายตาพิการ โรคจอประสาทตา โรคตอหิน โรคตอกระจก การไดยินผิดปกติ โรคประสาทหูเสื่อม ❑ ❑
  ติดเชื้อในหูชั้นกลาง การพูดผิดปกติ ไซนัสอักเสบ

 (ฐ) อาการหรือโรคโลหิตจาง โรคเลือด จ้ำเลือด มามโต  ❑ ❑
 (ฑ) มีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจและอยางอื่น หรือเคยเขารับการรักษาเปนคนไขในโรงพยาบาล  ❑ ❑
  ดวยการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ

5  ทานมีสวนรวมในอาชีพหรือกีฬาที่มีความเสี่ยง เชน ขับเครื่องบิน โดยสารเครื่องบินที่มิใชสายการบินพาณิชย   ❑ ❑
 ดำน้ำลึก แขงรถยนต จักรยานยนต โดดรม แขงเรือเร็ว สกี เจ็ทสกี ชกมวย แขงมา ฯลฯ หรือไม

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ อายุ...............ป

มี/เคย ไมมี/ไมเคย
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(ลงชื่อ).......................................................................... 

 (.....................................................................................)

แพทยผูตรวจ
Medical License No ..........................................................

6   เอดส

         (ก) ทานหรือบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือพี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา) เคยไดรับการรักษา  ❏  ❏
  หรือคำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดสหรือ อาการที่สัมพันธกับโรคเอดส หรือไม

       (ข) ทานเคยไดรับการตรวจหาเชื้อเอดสหรือไม ถาเคยระบุผลของการตรวจและวันที่ไดรับการตรวจ  ❏  ❏
       (ค) ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา ทานมีอาการออนเพลีย น้ำหนักตัวลด ทองเสียเรื้อรัง ตอมน้ำเหลืองโต  ❏  ❏
  และมีโรคผิวหนังเรื้อรัง หรือไม

7 ในชวงเวลา 5 ป ที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจเลือด ปสสาวะ เอกซเรย รวมทั้ง CT คลื่นไฟฟาหัวใจ  ❏  ❏
 อัลตราซาวด ตรวจมะเร็ง ตรวจชิ้นเนื้อหรือการตรวจพิเศษอื่นๆ หรือไม (โปรดระบุผล)

8 บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา หรือพี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา) ของทาน ปวยหรือถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็ง  ❏  ❏
เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง วัณโรค ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคจิตเวช โรคเลือด โรคเกี่ยวกับระบบประสาท

        และสมอง หรือโรคทางกรรมพันธุ หรือไม (โปรดระบุเพียงชื่อโรค)

9 เฉพาะผูขอเอาประกันภัยที่เปนเพศหญิง

 (ก) ทานกำลังตั้งครรภหรือไม ถาตั้งครรภ ระบุอายุครรภ (กี่สัปดาห/เดือน)  ❏  ❏
 (ข) ทานเคยมีอาการแทรกซอนจากการตั้งครรภครั้งนี้หรือครั้งกอนๆ หรือไม ถามี ระบุรายละเอียด  ❏  ❏
 (ค) ทานเคยสังเกตหรือเคยถูกตรวจพบวามีเนื้องอก กอน หรือถุงน้ำ ที่เตานม หรือไม  ❏  ❏
 (ง) ทานเคยไดรับการตรวจและแนะนำใหรับการตรวจเตานมโดยเอกซเรย (Mammogram) ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ  ❏  ❏
 หรือทำอัลตราซาวดอุงเชิงกรานหรือการตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) หรือไม ถาเคย ระบุ วันที่ตรวจ

 สถานที่ตรวจและ ผลการตรวจ

มี/เคย ไมมี/ไมเคย



เขียนที่.............................................................                           วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ................. เวลา...............                                     

(ลงชื่อ).............................................................. (ลงชื่อ)..............................................................

    (............................................................)            (............................................................)

        พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต                                                                                              ผูขอเอาประกันภัย

   

(ลงชื่อ).............................................................. (ลงชื่อ)..............................................................

    (............................................................)            (............................................................) 

                                     พยาน 

หมายเหตุ :

1. กรณีพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อจะตองมีพยานลงนามรับรองลายพิมพนิ้วมือ 2 ทาน

2. พยานถือวาเปนการรับรองลายมือช่ือของผูขอเอาประกันภัย/ผูใหความยินยอมในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัย

สแกนเพื่ออานรายละเอียด
นโยบายความเปนสวนตัว
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เขียนที่.............................................................                           วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ................. เวลา...............                                     

ขอความยืนยันถอยแถลงและการใหความยินยอม

 1. ขาพเจาขอยืนยันวา ทุกถอยแถลงในหนังสือฉบับน้ี รวมถึงถอยแถลงท่ีไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจา

ไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย

2. ขาพเจาและ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีขอมูลสุขภาพความพิการ พฤติกรรม

ทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของขาพเจา และ/หรือผูเยาว ที่ผานมา หรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาว ใหแกบริษัทหรือผู

แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยได

 3. ขาพเจาและ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม

เชื้อชาติ ของขาพเจา และ/หรือผูเยาว ตอบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทนายหนาประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยตอหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย 

บุคลากรทางการแพทย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย

4. ขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาเพิกถอนความยินยอมตามขอ 2. หรือขอ 3.ที่ใหไวกับบริษัท จะมีผลกระทบตอการพิจารณารับประกันภัย การจายเงินตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือการใหบริการใดๆที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัย อันจะสงผลใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาพเจาไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

 5. ขาพเจารับทราบวา บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่ออนไหวของขาพเจา เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณา

รับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทที่ปรากฏใน www.muangthai.co.th/th/privacy-policy
รวมทั้งรับทราบวา บริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

รายละเอียด การเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยของสำนักงาน คปภ.ปรากฏตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน คปภ.ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th
 6. เมื่อขาพเจาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของขาพเจาใหแกบริษัทเพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตาม

กรมธรรมประกันภัย

 (1) ขาพเจารับรองและรับประกันวาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ขาพเจาใหแกบริษัทและจะแจงบริษัท หากมีการ 

  เปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ไดใหไว (หากมี)

 (2) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดรับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ /หรือโอนขอมูลสวนบุคคล

  ของบุคคลอื่นนั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับ

 (3) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดแจงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทแกบุคคลอื่นนั้นแลว www.muangthai.co.th/th/privacy-policy
  นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท ซึ่งมีการแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลตอสำนักงานคณะกรรมการ

  กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต

  และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล

  ของบุคคลอื่นตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th
  (4) ขาพเจารับรองและรับประกันวาบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอน

  ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

  สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีการแกไขเปนครั้งคราว รวมถึงวัตถุประสงคทั้งหมดที่กำหนดไวในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวของ

  กับการเอาประกันภัย

ผูใหความยินยอมในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม/

ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัย

(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

(กรณีผูขอเอาประกันภัย อายุมากกวา 10 ปแตไมถึง 20 ป

ใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัยลงนามในสวนนี้เพิ่มเติม)
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MEDICAL EXAMINER ,S REPORT FOR INSURANCE APPLICANT AGED 15 YEARS AND OVER

I hereby certify that I have examined at ………………………………on this date…../……/…….time………………Signature………………………………………………M.D.

(………….……...........................................………...….)
Medical License No. …………...………………………

Applicant’s name…………………………………………………………… Sex……………Age……………Marital status……………….…Occupation…………………

10  Height (Cm)……………………Weight (Kg)……………………Chest force inspiration (Cm)……………………
 Chest force expiration (Cm)…………………… Abdomen (Cm)……………………  

11 (a)  Is the applicant personally known to you? If yes, for how long?   ❏  ❏

 (b)  Have you attended applicant professionally? If yes, for what illness and when?   ❏  ❏

(c)  General appearance ❏  Strong ❏ Weak ❏ Obese ❏  Moderate ❏  Thin

    

  Pale ❏  Yes ❏  No Icteric ❏  Yes ❏  No Edema  ❏  Yes  ❏  No

 (d) Does he/she look older than his/her age?   ❏  ❏
 (e) Do you suspect any abnormal mentality or behavior? If yes, please describe.   ❏  ❏
 (f) Do you suspect any alcohol, drug, narcotic abuse or addiction? If yes, please specify.   ❏  ❏

12 Do you find or suspect any evidence of present or past diseases or abnormalities of
 (a)  Respiratory system (including abnormal breath sounds and dullness on percussion)?   ❏  ❏
 (b)  Central nervous system (including reflexes, gait and paralysis)?  ❏  ❏
 (c)  Genito-urinary system?   ❏  ❏
 (d)  Abdomen (including abnormal masses such as tumor, liver or kidney or spleen enlargement,hernia and hemorrhoids)?  ❏  ❏
 (e)  Skin, muscle, spine, bone and joints (including deformity)?   ❏  ❏
 (f)  Eyes (including visual acuity), Ears (including hearing loss and ear discharge), Nose or throat?  ❏  ❏
 (g)  Thyroid or other endocrine glands?  ❏  ❏
 (h)  Blood or blood forming organs?  ❏  ❏
 (i)  Breast (including lump or lesion in the breast)?  ❏  ❏

13 (a)  Does he/she have any visible growth, tumor or enlargement?   ❏  ❏
 (b)  Is there any significant change in his/her appetite, weight and bowel habits?  ❏  ❏

14  Blood pressure (If >140/90 mmHg, reexamine  15.  Pulse at rest (If >90/min, reexamine after
 after resting for 5 minutes.)   resting for 5 minutes or If <60/min, reexamine
                                             (1)                   (2)   after exercise for 5 minutes.)      (1)                (2)

 Systolic   Rate/min.
 Diastolic   Regularity               Yes                            No

16  Cardiovascular System
 (a) Apex beat at…………………..….(State intercostal space and relation to mid-clavicular line)
 (b) Cardiac enlargement   ❏  ❏
 (c) Cardiac murmur (If yes, please describe location, timing, intensity, transmission.)  ❏  ❏
 (d) Do you suspect any abnormality in the heart or vascular system? If yes, please specify.   ❏  ❏

17  Urinalysis : Appearance (color, turbidity)      Sp.Gr.      Protein      Sugar      Occult Blood      Others(specify)

 …………………………………………       ………      ………      ……       ……………       ………………

18 (a) Are you aware of any unfavorable factors likely to affect the applicant’s health?   ❏  ❏
 (b)  Do you recommend any additional examinations, tests or reports? If yes, please specify.  ❏  ❏

Yes No If yes, please specify

2-02-05-2444


