
 

 

 

                                                                                    ปรบัปรุง วนัที! "# มิ.ย. $"$$ 

 

 

ใบรับแจ้งเรียกร้อง  สินไหมมรณกรรม 
 

เลขที!รบัแจง้   ........................................................... วนัที!  .............................................................. สาขา  ..................................................................... 
ชื!อ – นามสกลุผูแ้จง้ ฯ  .............................................................................  โทรศพัท ์.............................................. E-mail ….…………………..………… 

ชื!อ – นามสกลุผูเ้อาประกนั ….….................................................................กรมธรรมฉ์บบัที!..................................... โทรศพัท.์........................................... 
 

กรุณาทาํเครื!องหมายในช่อง  þ   หน้ารายชื!อเอกสารที!ได้มีการนําส่งเท่านั"น  
เอกสารที!ต้องยื!นเพื!อประกอบการเรียกร้องสินไหมแต่ละประเภท  มีดังนี"  (กรณีเอกสารไม่ถกูตอ้งสมบรูณ ์ กรุณาส่งคืนเพื!อใหแ้กไ้ขใหม่ใหถู้กตอ้ง) 
 

ลาํดับ �  กรณีเสียชีวิต ด้วยสาเหตุจากโรค หรือเจ็บป่วย จาํนวน/ฉบับ หมายเหตุ 

! 1 กรมธรรมป์ระกนัชีวิตตน้ฉบบั   

! 2 สาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั หรือสตูิบตัร กรณีเป็นผูเ้ยาว ์และผูร้บัผลประโยชนร์บัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

! 3 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภยั ฉบบัประทบัตรา “ตาย” และผูร้บัผลประโยชนพ์รอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 

  

! 4! สาํเนาใบมรณบตัร ที!รบัรองสาํเนา โดยมีเจา้หนา้ที!อาํเภอ/ เขตลงนามรบัรองพรอ้มประทบัตราอาํเภอ/เขต   

! 5 ใบรบัรองแพทยผ์ูร้กัษาผูต้าย ในการรกัษาครั%งสดุทา้ย  (แบบอา้งสิทธิ ข.)   

! 6 สาํเนาประวตัิการรกัษา หรือหนงัสือรบัรองการตาย หรือใบแจง้การตาย 
 

  

! 7 แบบฟอรม์ผูอ้า้งสิทธิ (แบบอา้งสิทธิ ก.) โดยใชค้าํรอ้ง 1 ฉบบัต่อผูร้บัประโยชน ์1 คน 
 

  

! 8 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชนท์กุคน   รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

! 9 สาํเนาบตัรประชาชน หรือสตูิบตัร (กรณีเป็นผูเ้ยาว)์ ของผูร้บัประโยชนท์กุคน   รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

! 10 หนงัสือยินยอมและมอบอาํนาจขอรายงานแพทย ์    ลงนามยินยอมโดยทายาทโดยธรรม  จาํนวน 3 ชดุ   

! 11 สาํเนาบตัรประชาชน   และรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยของทายาทผูใ้หค้วามยินยอม  จาํนวน 3 ชดุ   

! 12 
กรณีผูเ้อาประกนัภยั/ผูร้บัประโยชน/์ทายาทโดยธรรม มีการเปลี!ยนชื!อหรือนามสกลุใหแ้นบหลกัฐาน 

การเปลี!ยนแปลงชื!อ-สกลุ 
  

 

ลาํดับ 
�  กรณีเสียชีวิตจากเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ  ถูกฆาตกรรม  ตายไม่ทราบสาเหตุ  ให้นําส่ง
เอกสารเพิ!มเติมจากกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรค   ดังนี" 

จาํนวน/ฉบับ หมายเหตุ 

! 13 สาํเนาบนัทึกประจาํวนั รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ที!ตาํรวจเจา้ของทอ้งที!   

! 14 
สาํเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ/รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพิสูจนศ์พ)  รบัรองสาํเนาเอกสารถูกตอ้ง
โดยเจา้หนา้ที!ตาํรวจเจา้ของทอ้งที! 

  

 

ลาํดับ 
� กรณีเสียชีวิต โดยผลของกฎหมาย(บุคคลสาบสูญ)  เอกสารเพิ!มเติมจากกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุ
จากโรค ให้นําส่งเอกสารต่อไปนี"แทนใบมรณบัตร ดังนี" 

จาํนวน/ฉบับ หมายเหตุ 

! 15 คาํสั!งศาลที!สั!งใหเ้ป็นคนสาบสญู   

 

เอกสารอื!นๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................................................................................................................................ 
ลงชื!อผู้รับแจ้ง/เจ้าหน้าที!สาขา........................................................................... ลงชื!อผู้แจ้ง.......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

  

Death Claim 

E-mail………………………………… 

บริษัทฯ  จะดาํเนินการพิจารณาการชดใชเ้งินสินไหมทดแทนภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัที! บริษัทฯ ไดร้บัเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมครบถว้น    ใน
กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการเรียกรอ้งเพื!อใหบ้ริษัทชดใชส้ินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามเงื!อนไขความคุม้ครอง   บริษัทอาจจะขยายระยะเวลาที!กาํหนดไวต้ามความ
จาํเป็น และผูเ้อาประกนัภยัตอ้งใหข้อ้เท็จจริงแก่บริษัท  ทั%งนี %บริษัทจะใชเ้วลาและแจง้ผลใหท้ราบภายในกาํหนด 90 วนันบัจากวนัที!บรษิัทไดร้บัเอกสารประกอบครบถว้น
แลว้ 



 

ปรบัปรุง วนัที! "# มิ.ย. $"$$ 

 

แบบอา้งสิทธิ ก. 

คาํแถลงของผู้อา้งสิทธ ิ

( ใหก้รอกขอ้ความโดยบุคคลซึ!งมีสิทธิตามกฎหมายในเงินประกนัตามกรมธรรม ์) 
กรมธรรมฉ์บบัที! ............................................................... จาํนวนเงินที!ประกนัไว ้........................................ บาท 

   คาํถาม                        คาํตอบ 

๑ บอกชื!อ (เต็ม) อาชีพหรือการงาน  อาย ุ และที!อยู่ของบคุคลที!อา้งสิทธิตาม    ๑. ชื!อ ............................................................................................. 
กรมธรรม ์ พรอ้มกบัความเกี!ยวขอ้งกบัผูต้าย          อาชีพ ................................................................. อาย ุ................ 

              ที!อยู่ที!ติดต่อ ................................................................................. 
                                                                                                          อีเมล ์........................................................................................... 
             โทรศพัท ์........................................... ความเกี!ยวขอ้ง .................... 

๒ ท่านเป็นผูร้บัประโยชนต์ามกรมธรรมห์รือไม่? ถา้ไม่ ท่านใชส้ิทธิประการ    ๒. ................................................................................................... 
ใดในการเรียกรอ้งค่าชดใชร้ายนี %                                                                         ................................................................................................... 

๓ (ก) บอกชื!อ อาชีพครั%งสดุทา้ยและที!อยู่ครั%งสดุทา้ยของผูต้าย     ๓. (ก)  ชื!อ ........................................................................................ 
               อาชีพครั%งสดุทา้ย .........................................................................
               ที!อยู่ครั%งสดุทา้ย ........................................................................... 

(ข) ที!ที!ตายและวนัที!ตาย ระยะเวลาของการป่วยครั%งสดุทา้ย สาเหตทุี!ทาํให ้          (ข) ที!ที!ตาย ..................................................................................  
ตายทนัที และอายขุณะตายของผูเ้อาประกนั                                                      วนัที!ตาย ...................................................................................... 
                                                                                                                        ระยะเวลาของการป่วยครั%งสดุทา้ย ................................................ 
                                                                                                                         สาเหตทุี!ตายในทนัที ................................................................... 
                 อายขุณะตาย ............................................................................. 

๔ ผูต้ายมีประกนัชีวติไวอี้กหรือไม่? ถา้มี บอกชื!อบริษัท ปีและเลขที!กรมธรรม ์      ๔. ..................................................................................................... 
๕ (ก) ผูต้ายไดป่้วยครั%งสดุทา้ยดว้ยโรคอะไร และตั%งแต่เมื!อใด                             ๕.(ก) ................................................................................................ 

(ข) การป่วยครั%งสดุทา้ยมีอาการอย่างไร                                                            (ข) ................................................................................................ 
๖ ชื!อแพทยผ์ูร้กัษาระหว่างป่วยครั%งสดุทา้ย                                                        ๖. .................................................................................................... 

        

ชื!อและที!อยู่ของแพทย ์  เชื %อโรค 

๗ ชื!อและที!อยู่ของแพทยท์ี!ไดร้บัการปรกึษาระหวา่งสามปีสดุทา้ย (๑) ..................................................     (๑) ..................................................... 
โปรดแจง้ดว้ยว่าแพทยค์นใดบอกว่าป่วยเป็นอะไร                             ..................................................       ..................................................... 
       (๒) .................................................     (๒) ..................................................... 
            ..................................................                ..................................................... 

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ หรือบริษัทประกันภัยอื!น  บุคคลที! เกี!ยวข้อง หรือสถานพยาบาลซึ!งมีประวัติสุขภาพของผู้เสียชีวิต 

ที!ผ่านมาหรือจะมีขึ "นต่อไปในอนาคต เปิดเผยขอ้เท็จจริงให้แก่บริษัท หรือผูแ้ทนของบริษัท เพื!อการขอเอาประกันภัยห รือการจ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด ้
ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้เท็จจริงเกี!ยวกบัสุขภาพและขอ้มูลของผูเ้สียชีวิตต่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อ
บุคคลที!เกี!ยวขอ้ง หรือต่อหน่วยงานที!มีอาํนาจตามกฎหมาย หรือบุคลากรทางการแพทย ์เพื!อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม ์หรือ
ผลประโยชนท์างการแพทยไ์ด ้อนึ!งสาํเนาใบหนงัสือใหค้วามยินยอมนี "ใหถ้ือว่ามีผลบงัคบัไดเ้ช่นเดียวกบัตน้ฉบบั 

หมายเหตุ  กรณีที!ผู ้มีสิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย มิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลศาสนาหรือหมู่โลหิต ที!ปรากฎบนสําเนา 

บตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ บริษัทจะดาํเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดขอ้มลูเพื!อคุม้ครองขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 

ลายมือชื!อ .........................................................................  ผูร้บัประโยชน/์ผูใ้ชส้ิทธิแทนผูร้บัประโยชน ์

                    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ........................................................................................ ไดล้งชื!อต่อหนา้ขา้พเจา้(พยาน) 
   ณ วนัที! .....................  เดือน  ........................................... พ.ศ. ......................... 

ลายมือชื!อ ......................................................................... พยาน   ลายมือชื!อ..................................................................... พยาน  
นาม (ตวับรรจง) ..................................................................   นาม (ตวับรรจง) ................................................................... 



 

ปรบัปรุง วนัที! "# มิ.ย. $"$$ 

 

           แบบอา้งสิทธิ ข. 

 

ใบรับรองของแพทยผู้์รักษา 
การอา้งสิทธิตามกรมธรรมฉ์บบัที! ........................................................... ในชีวิตของ (ผูเ้อาประกนั) ............................................ 

( รบัรองโดยแพทยผ์ูร้กัษาผูต้ายในการป่วยครั%งสดุทา้ย ) 
           ๑. ชื!อ .............................................................................................. 
๑ ชื!อเต็ม , ที!อยู่ และอายขุองผูเ้อาประกนั             ที!อยู่ ............................................................................................  

                อาชีพ .......................................................................................... 
               อาย ุ ............................................................................................ 

๒ วนัที!และที!ที!ตาย            ๒. วนัที!ตาย....................................................................................... 
                                                                           ที!ที!ตาย ....................................................................................... 

๓ (ก) สาเหตอุนัแทจ้ริงที!ทาํใหต้าย                                                ๓. (ก)  ระยะแรก ............................................................................... 
    (เมื!อกล่าวถึงโรค หรือ สาเหตอืุ!นของความตายโปรดใชค้าํในทางวิชาการ)                    ระยะหลงั ................................................................................ 
    (ข) ไดเ้จ็บป่วยดว้ยโรคนี %มานานเท่าใด?              (ข) ............................................................................................... 

(ค) เป็นการยืนยนัดว้ยการตรวจภายหลงั ตายหรือไดท้ราบอาการ และอาการ         (ค) .............................................................................................. 
ปรากฏใหเ้ห็นระหวา่งมีชีวิต? 

(ง) อาการป่วยเป็นอย่างไร และสงัเกตเห็นครั%งแรกเมื!อใด?                (ง) .............................................................................................. 
(จ) ท่านไดร้กัษาเขาอยู่ ตลอดระยะเวลาหรือไม่? ถา้ไม่โปรดกล่าวดว้ยวา่                (จ) .............................................................................................. 
ระยะใด?        ............................................................................................. 

๔ สาเหตทุี!ทาํใหต้ายนี % สืบเนื!องมาจากโรคหรือการป่วยอะไรอยู่ก่อน  โปรด      ๔. .................................................................................................... 
   แจง้รายละเอียด 

    (ก) วนัที!ที!สงัเกตเห็นเช่นนั%นครั%งแรก              (ก) ............................................................................................... 
    (ข)ใครรกัษา                (ข) ................................................................................................ 
๕ เขามีนิสยั ชอบเสพยส์รุามึนเมาเสมอหรือไม่? ท่านมีเหตผุลที!จะคะเน หรือ          ๕. .................................................................................................... 
   สงสยัหรือไม่ ว่าโรคในกรณีของเขานี % เป็นสาเหต ุจากการเสพสรุาของเขา            
๖ (ก) ท่านเป็น แพทยป์ระจาํของผูต้ายหรือไม่?         ๖ (ก) ............................................................................................... 
    (ข) ถา้เป็น (๑)เวลานานเท่าใด และ (๒) ในระหว่างสามปีก่อน การป่วย                  (ข) ๑. .......................................................................................... 
    ครั%งสดุทา้ย ท่านไดร้กัษาโรคอะไรใหแ้ก่ผูต้าย และ รกัษาเมื!อใด             ๒. ......................................................................................... 
    (ค) มีแพทยอื์!นรว่มปรกึษากบัท่าน หรือรว่มรกัษากบัท่านระหวา่งป่วย           (ค) .............................................................................................. 
    ครั%งสดุทา้ยหรือไม่? ถา้มีโปรดบอกชื!อและที!อยู่ดว้ย 

๗ ไดมี้การตรวจสอบ ตามพิธีการชนัสตูรพลิกศพหรือไม่?         ๗. ...................................................................................................            
     ถา้มีผลเป็นอย่างไร 

ขา้พเจา้ …................................................................................ แพทยผ์ูร้กัษาผูต้ายตามที!ระบไุวข้า้งตน้ขอรบัรองว่า คาํแถลงขา้งบนนี %เป็น
ความจริงและถกูตอ้งตามความรูท้ี!ดีที!สดุตามความเชื!อของขา้พเจา้ 

   (ลายมือชื!อ).....................................................................................   
   คณุวฒิุ ........................................................................................... 
   ที!อยู่ทางไปรษณีย ์............................................................................ 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า .................................................................................................. ไดล้งชื!อต่อหนา้ขา้พเจา้ 

   ณ วนัที! .........................  เดือน  ....................................................... พ.ศ. ............................ 
 

ลายมือชื!อ ......................................................................... พยาน              ลายมือชื!อ ......................................................................... พยาน  
นาม (ตวับรรจง) .................................................................              นาม (ตวับรรจง) ................................................................. 
อาชีพ ................................................................................              อาชีพ ................................................................................ 
ที!อยู่ ..................................................................................              ที!อยู่ .................................................................................. 

โทรศพัท ์............................................................................              โทรศพัท ์............................................................................. 



 

 ปรบัปรุง วนัที! "# มิ.ย. $"$$ 

 

 

หนังสือยินยอมและมอบอาํนาจ 

การขอรายงานแพทย ์

 

 

  ขา้พเจา้  ........................................................................ อาย ุ.................. ปี  ที!อยู่ ........................................ 
................................................................................................................................................................................... 
  ดว้ย ..................................................................... ไดร้บัการตรวจและรกัษาที!สถานพยาบาลแห่งนี %  และผูป่้วย
ไดเ้อาประกันชีวิตไวก้ับบริษัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน)   ซึ!งบรษิัทฯ    มีความจาํเป็นตอ้งขอทราบรายละเอียด
และประวตัิการเจ็บป่วยจากแพทยผ์ูร้กัษา  โดยหนงัสือฉบบันี%   ขา้พเจา้ซึ!งมีความเกี!ยวขอ้งเป็น  ................................ .......  
ตามเอกสารหลกัฐานดงัแนบ   ขอใหค้วามยินยอมไว ้ ณ  ที!นี %  แก่โรงพยาบาล , แพทย ์, คลินิก , สถาบนั     หรือบคุคลหนึ!ง
บคุคลใด   ใหแ้จง้รายละเอียดต่างๆ  หรือถ่ายสาํเนาประวตัิการตรวจรกัษาทั%งหมดของ .................................................... 
แก่   บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จาํกัด (มหาชน)  หรือผูแ้ทนของบริษัทฯ   เป็นผูม้ีอาํนาจดาํเนินการขอทราบรายละเอียด 
ตามที!บรษิัทฯตอ้งการแทนขา้พเจา้ เพื!อใชใ้นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนไดด้ว้ยความถกูตอ้งและเป็นธรรม 

 

  อนึ!ง  สาํเนาภาพถ่ายใบยินยอมการขอรายงานแพทยฉ์บบันี%  ใหถื้อว่ามีผลบงัคบัไดแ้ละสมบรูณเ์ท่ากบัตน้ฉบบั 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

       

           (                                                    ) 
             ผูร้บัประโยชน ์/ ทายาทผูเ้อาประกนั 

 

 

 

ลงชื!อ                                                        พยาน / ตวัแทน     ลงชื!อ                                                       พยาน / ตวัแทน 

          (                                                   )                                (                                                   ) 
 

 

 

 

 

 

 

กรุณา  แนบสาํเนาบตัรประชาชนผูร้บัประโยชน ์/ ทายาทผูเ้อาประกัน พรอ้มทั%งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

CLM. CONSENT HEIR 
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แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตน ขณะเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 

สำหรับตัวแทน/สาขา (KYC Statement for Death Claims) 
 

         ทำที่ ____________________________________

                                 ____________________________________ 

           วันที่ ______________________ 

   

เรียกร้องสินไหม   กรมธรรม์ประกันชีวิต/อุบัติเหตุส่วนบุคคล     กรมธรรม์ประกันกลุ่ม  กรมธรรม์ประกันสินเชื่อ 

ชื่อผู้เอาประกันภัย______________________________________ ชื่อนายจ้าง/องค์กร ______________________________________ 

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ______________________________________________________________________________________ 

ใบรับรองการประกันภัยเลขที่ ___________________________________________________________________________________ 

  

 ข้าพเจ้า _________________________________ รหัสตัวแทน ____________________  รหัสหน่วย ___________________ 

ได้ดำเนินการพิสูจน์ทราบตัวตนของ 
 ผู้รับประโยชน์ 
 บิดา / มารดา / ผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ 

 ทายาทโดยชอบธรรมของผู้เอาประกันภัย 
 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่บัตรประชาชน 

เอกสารแสดงตัวตน  ภาพถ่ายผู้รับ
ประโยชน ์

คู่กับบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

➂ 

สำเนา 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

หน้า-หลัง  ➀ 

สำเนา 
ทะเบียนบ้าน 

 

➁  

1.      

2.      

3.      

4.      
 

 หมายเหตุ :  ในช่องเอกสาร ➀, ➁ และ ➂  กรุณาระบุ ( ) เฉพาะรายการที่ได้ดำเนินการ รวมถึงให้บุคคลที่ได้รับการพิสูจน์
      ทราบตัวตนนั้น “ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ➀, ➁ และ ➂ ” และนำส่งเอกสารเข้ามายังบริษัทฯ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพิสูจน์ทราบตัวตนของบุคคลของผู้ขอทำธุรกรรม และ/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองท่ีอำนาจ
กระทำการแทนผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์) หรือทายาทโดยชอบธรรมของผู้เอาประกันภัยแล้ว และขอยืนยันข้อมูลตามเอกสารแสดงตน ทั้งนี้ได้
เปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางแล้วเป็นลูกค้ารายนั้นจริง พร้อมทั้งได้
ถ่ายภาพผู้ขอทำธุรกรรมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและนำส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

           ลงชื่อ  __________________________ ผู้ทำการพิสูจน์ทราบตัวตน 

                  ( __________________________) ตัวบรรจง 
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ตัวอย่างการถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


