
เอกสารถอดรหสั Memo (คน้หากดปุ่ ม Ctrl + F)

รหสั Short Desc. (SMS) ความหมาย

FAF กรอกใบคําขอเปลยีนแปลง กรอกใบคําขอเปลยีนแปลง........................(ดูรายละเอยีดขอ้ความ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

HRP ส่งบนัทกึสุขภาพผูเ้ยาวท์ุกหน้า บนัทกึสุขภาพผูเ้ยาวค์รบทุกหน้า

HRD บนัทกึสุขภาพเดก็-หน้าแรกคลอด ส่งบนัทกึสุขภาพผูเ้ยาว ์-หน้าบนัทกึทารกแรกเกดิ

HRG บนัทกึสุขภาพเดก็-หน้าบนัทกึเจรญิเตบิโต ส่งบนัทกึสุขภาพผูเ้ยาว ์- หน้าบนัทกึเจรญิเตบิโต

HRV บนัทกึสุขภาพเดก็-หน้ารบัวคัซนี ส่งบนัทกึสุขภาพผูเ้ยาว ์- หน้าบนัทกึการรบัวคัซนี

ANC ส่งสําเนาบนัทกึการฝากครรภ์ สําเนาบนัทกึการฝากครรภ์ (ANC) ของผูข้อเอาประกนัภยัทรีะบุผลการตรวจเลอืด Anti-HIV, HBsAg, VDRL, CBC

ANB ส่งผลตรวจเลอืดการฝากครรภ์ นําส่งผลการตรวจเลอืดการฝากครรภ์ ไดแ้ก่ Anti-HIV, HBsAg, VDRL, CBC

PRE นําส่งเบยีประกนั กรุณาชําระเบยีประกนัภยั   ……….. บาท   ...(ดูรายละเอยีดขอ้ความ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

ADP ชาํระเบยีประกนัเพมิ กรุณาชําระเบยีประกนัภยัเพมิ ………. บาท  ...(ดูรายละเอยีดขอ้ความ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

RAA พจิารณาพรอ้มใบคําขอฯ บรษิทัพจิารณาพรอ้มใบคําขอเอาประกนั เลขท ี.......    ...(ดูรายละเอยีดขอ้ความ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

SIL ส่งเอกสารประกอบการเสนอขายกธ. ส่งเอกสารประกอบการเสนอขายกธ.

HRJ ทะเบยีนบา้น,สูตบิตัรผูเ้ยาว์ สําเนาทะเบยีนบา้นหรอืสูตบิตัรของผูเ้ยาว์

TED เบอรโ์ทรซําตวัแทน/ผอป.ท่านอนื กรอกใบคําขอเปลยีนแปลงเพอืเปลยีนแปลงเบอรโ์ทรตดิต่อ เนืองจากเบอรโ์ทรซํากนักบัเบอรข์องตวัแทน/ผูเ้อาประกนัท่านอนื

IDA สําเนาบตัรประชาชนพร้อมเซน็กํากบั สําเนาบตัรประชาชนของผูข้อเอาประกนัมาใหม่พรอ้มเซน็รบัรองสําเนา

IDP สําเนาบตัรประชาชนผูช้าํระเบยี สําเนาบตัรประชาชนของผูช้าํระเบยีประกนัภยัพรอ้มเซน็ตร์บัรองสําเนา

IDS บตัรหมดอายุหรอืไม่มลีายเซน็
ส่งสําเนาบตัรประชาชนของผูข้อเอาประกนัมาใหม่พรอ้มเซน็รบัรองสําเนา เนืองจากบตัรหมดอายุหรอืเอกสารทสี่งมาไม่มลีายเซน็ตร์บัรอง

สําเนา

ID1
รูปบตัรประชาชนตวัจรงิวางบน A4 พรอ้ม

ลายเซนต์

ผูข้อเอาประกนั ส่งรูปถ่ายบตัรประชาชน วางบนกระดาษA4 เขยีนขอ้ความ "สําหรบัการซอืกรมธรรมใ์บคําขอเลขท.ี.., เซน็ ชอื-สกุล, เขยีน 

ชอื-สกุล ตวับรรจง (เขยีนดว้ยลายมอืจรงิ,รูปชดัเจน)

ID2
ผูช้าํระเบยี ส่งรูปบตัรประชาชนตวัจรงิวาง

บน A4 พรอ้มลายเซน็

ผูข้อชาํระเบยี ส่งรูปถ่ายบตัรประชาชน วางบนกระดาษA4 เขยีนขอ้ความ "สําหรบัการซอืกรมธรรมใ์บคําขอเลขท.ี.., เซน็ ชอื-สกุล, เขยีน ชอื-

สกุล ตวับรรจง (เขยีนดว้ยลายมอืจรงิ,รูปชดัเจน)

ID0
รูปบตัรประชาชนตวัจรงิวางบน A4 พรอ้ม

ลายเซนต์

หรือ ส่งรูปถ่ายบตัรประชาชน วางบนกระดาษA4 เขยีนขอ้ความ "สําหรบัการซอืกรมธรรมใ์บคําขอเลขท.ี.., เซน็ ชอื-สกุล, เขยีน ชอื-สกุล ตวั

บรรจง (เขยีนดว้ยลายมอืจรงิ,รูปชดัเจน)

IDX ระบุ ขอ้ความ บนกระดาษA4....
เขยีนขอ้ความบนกระดาษA4 ระบุ"สําหรบัการซอืกรมธรรมเ์ลขท.ี....,เขยีน ดว้ยลายมอืจรงิ,รูปชดัเจนและอ่านขอ้มูลบตัรได้,เป็นรูปถ่ายตน้ฉบบั

ไม่ผา่นการแกไ้ขดดัแปลงเพมิเตมิรูปมาก่อน)

PIA รูปถ่าย ผูเ้อาประกนั/ผูช้าํระเบยี(ผูใ้หญ่)
ส่งรูปถ่ายหน้าตรง ของผูข้อเอาประกนั หรอืผูช้าํระเบยีพรอ้มถอืบตัรประชาชนตวัจรงิ(รูปถ่ายทเีหน็ใบหน้าและบตัรชกัดเจนไม่ปิดบงัใบหน้า

,เป็นรูปถ่ายตน้ฉบบัไม่ผา่นการแกไ้ขดดัแปลงรูปมาก่อน)

PIB รูป ผูเ้ยาว ์คู่กบั บดิา/มารดา
ส่งรูปถ่าย ของ ผูเ้ยาว ์คู่กบับดิา/มารดาหรอืผูช้าํระเบยี กรณใีบคําขอฯเดก็ (รูปถ่ายคู่ เหน็ใบหน้าชดัเจน เป็นรูปถ่ายตน้ฉบบัไม่ผา่นการแกไ้ข

ดดัแปลงเพมิเตมิรูปมาก่อน)

IDB สําเนาบตัรประชาชนผูร้บัประโยชน์ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัประโยชน์

DPR หลกัฐานพสิูจน์ความสมัพนัธผ์รป.
หลกัฐานเพอืพสิูจน์ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบัผูร้บัประโยชน์(กรณพีสิูจน์ความสมัพนัธไ์ม่ไดใ้หเ้ปลยีนผูร้บัประโยชน์เป็นบุคคลที

พสิูจน์ไดแ้ทน)

CNF ส่งหลกัฐานการเปลยีนชอื-สกุล หลกัฐานการเปลยีนชอื-สกุลของผูเ้อาประกนั

CLS ส่งใบคําขอฯใหม่(ผอป.ไม่ไดเ้ซน็) ส่งใบคําขอฯเขา้มาใหม่โดยใหผู้ข้อเอาประกนัเซน็รบัรองในใบคําขอเอาประกนัภยั

AGS ส่งApp.มาใหม่(ตวัแทนไม่ไดเ้ซน็ ส่งใบคําขอฯเขา้มาใหม่โดยใหต้วัแทนผูท้มีใีบอนุญาตตวัแทนเซน็ตช์อืในใบคําขอเอาประกนัภยั

CDO รบัรองสําเนาถูกต้องในสําเนาบตัร เซน็ตช์อืรบัรองสําเนาถูกตอ้งในสําเนาบตัรประชาชนใหเ้หมอืนกนัในใบคําขอเอาประกนั

RCS เซน็ชอืใหม่ในใบตอบรบัขอ้เสนอ เซน็ชอืในใบขอ้เสนอใหม่อกีครงัใหเ้หมอืนในใบคําขอเอาประกนั หรอื ใบตรวจสุขภาพ

RAS ใหเ้ซน็ชอือกีครงัในใบคําขอ เซน็ชอืในใบคําขอเอาประกนัภยั อกีครงัใหเ้หมอืน ใบตรวจสุขภาพ หรอื ใบยนิยอมตรวจหาเชอืไวรสัเอดส์

SIN ระบุชอืใตล้ายพมิพน์วิมอื ใหร้ะบุว่าเป็นลายพมิพน์ิวมอืใด  มอืขา้งไหน  ของผูข้อเอาประกนัภยัในใบคําขอฯ / สําเนาบตัรประชาชน (พยาน 2 คน เซน็กํากบั)

ALS ผบ.หน่วยเซน็ชอืใบรายงานตวัแทน ใหผู้บ้รหิารตวัแทนทมีใีบอนุญาต (license) เซน็ชอืในใบคําขอฯ / ใบรายงานตวัแทน

RDS เซน็ชอืในแบบสอบถามใหม่ เซน็ชอืในแบบสอบถามอกีครงัใหเ้หมอืนกบัในใบคําขอเอาประกนัภยั หรอื ใบตรวจสุขภาพ

HWQ แบบสอบถามยนืยนันําหนกัส่วนสูง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการยนืยนันําหนกัและส่วนสูง

PRS ส่งApp.ใหม่(ใหบ้ดิา/มารดาเซน็)
ส่งใบคําขอฯเขา้มาใหม่โดยใหบ้ดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย เซน็ชอืใหค้วามยนิยอมในใบคําขอเอาประกนั เนืองจากผูข้อ

เอาประกนัยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ

APD ระบุวนัทใีบคําขอเอาประกนั ระบุวนัท ีเดอืน ปี ในใบคําขอเอาประกนัภยั

TEL ระบุเบอรโ์ทรฯอย่างน้อย 1 เบอร์ ระบุหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่ออย่างน้อย 1 เบอรใ์นใบคําขอเปลยีนแปลง

APE ส่งใบคําขอฯฉบบัใหม่(หมดอาย)ุ นําส่งใบคําขอเอาประกนัภยัฉบบัใหม่ เนืองจากใบคําขอฯเดมิหมดอายุ (ลงวนัทเีป็นปัจจุบนั)

A01 ตอบคําถามขอ้1.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 1. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A02 ตอบคําถามขอ้2.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 2. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A03 ตอบคําถามขอ้3.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 3. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน
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A05 ตอบคําถามขอ้5.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 5. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A06 ตอบคําถามขอ้6.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 6. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A07 ตอบคําถามขอ้7.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 7. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A08 ตอบคําถามขอ้8.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 8. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A09 ตอบคําถามขอ้9.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 9. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A10 ตอบคําถามขอ้10ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 10. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A11 ตอบคําถามขอ้11ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 11. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A12 ตอบคําถามขอ้12ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 12. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A13 ตอบคําถามขอ้13ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 13. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A14 ตอบคําถามขอ้14ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 14. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A15 ตอบคําถามขอ้15ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 15. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A16 ตอบคําถามขอ้16ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 16. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A17 ตอบคําถามขอ้17ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 17. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A18 ตอบคําถามขอ้18ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 18. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

A19 ตอบคําถามขอ้19ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 19. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B01 ตอบคําถามขอ้1.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 1. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B02 ตอบคําถามขอ้2.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 2. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B03 ตอบคําถามขอ้3.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 3. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B05 ตอบคําถามขอ้5.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 5. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B06 ตอบคําถามขอ้6.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 6. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B07 ตอบคําถามขอ้7.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 7. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B08 ตอบคําถามขอ้8.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 8. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B09 ตอบคําถามขอ้9.ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 9. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B10 ตอบคําถามขอ้10ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 10. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B11 ตอบคําถามขอ้11ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 11. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B12 ตอบคําถามขอ้12ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 12. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B13 ตอบคําถามขอ้13ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 13. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B14 ตอบคําถามขอ้14ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 14. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B15 ตอบคําถามขอ้15ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 15. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B16 ตอบคําถามขอ้16ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 16. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B17 ตอบคําถามขอ้17ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 17. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B18 ตอบคําถามขอ้18ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 18. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B19 ตอบคําถามขอ้19ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 19. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B20 ตอบคําถามขอ้20ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 20. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

B21 ตอบคําถามขอ้21ในแบบสอบถามใบคําขอ ตอบคําถามขอ้ 21. ในแบบสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัใบคําขอฯ เนืองจากไม่มรีะบุไวใ้นใบคําขอฯหรอืระบุไม่ชดัเจน

COA กรอกรายละเอยีดในใบคําขอ กรอกขอ้มูลในใบคําขอเอาประกนัใหค้รบถว้นสมบูรณ์

CSA เซน็ชอืกํากบัการแกไ้ขในใบคําขอ ผูเ้อาประกนั (ผูช้าํระเบยีกรณเีป็นใบคําขอผูเ้ยาว)์ ลงลายมอืชอืกํากบัการแกไ้ขในใบคําขอฯ ในส่วนทมีกีารแกไ้ข ลบ หรอืขดีฆา่

RPB ใหผู้ช้าํระเบยีเป็นบดิา-มารดา เปลยีนผูช้าํระเบยีเป็นบดิา / มารดา / ผูป้กครองโดยชอบธรรมเท่านนั และนําส่งใบคําขอฯชดุใหม่โดยระบุขอ้มูลเป็นของผูช้าํระเบยีคนใหม่

WNS ส่งใบคําขอฯใหม่(ไม่มพียานเซน็) ส่งใบคําขอฯเขา้มาใหม่โดยใหพ้ยาน 1 ท่าน เซน็รบัรองในใบคําขอเอาประกนั

TXQ แบบสอบถามสทิธปิระโยชน์ทางภาษี แบบสอบถามสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

BOP หนงัสอืผา่นแดน/หนงัสอืเดนิทาง สําเนาหนงัสอืผา่นแดนหรอืหนงัสอืเดนิทางทพีสิูจน์ไดว้า่ตรงกบัวนัททีเีซน็ชอืในใบคําขอ

HRA สําเนาทะเบยีนบา้นผูข้อเอาประกนั สําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อเอาประกนัภยั พรอ้มเซน็รบัรอง

ADF หนงัสอืยนิยอมเปิดเผยประวตัิ ใหผู้เ้อาประกนัส่งหนงัสอืยนิยอมเปิดเผยประวตักิารรกัษา 1 ฉบบั

AGD ยนิยอมไม่รบัสทิธสิ่วนลดเบยีฯ เซน็ยนิยอมการอนุมตัริบัประกนัโดยไม่มสี่วนลดเบยีประกนัเนืองจากตวัแทนบรษิทัฯ ในใบคําขอเปลยีนแปลง

AGR กรุณาส่งใบรายงานตวัแทน กรุณาส่งใบรายงานตวัแทนมายงับรษิทัโดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบรูณ์

BNF ระบุผูร้บัประโยชน์ ระบุผูร้บัประโยชน์ทพีสิูจน์ความสมัพนัธใ์นใบคําขอเปลยีนแปลง

CAF หนงัสอืรบัรองเป็นบุตรบุญธรรม สําเนาหนงัสอืรบัรองเป็นบุตรบุญธรรม

CBF เปลยีนผูร้บัประโยชน์ เปลยีนผูร้บัประโยชน์เป็นบุคคลทพีสิูจน์ความสมัพนัธไ์ด้

CCR ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิ ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิในใบคําขอเปลยีนแปลง



เอกสารถอดรหสั Memo (คน้หากดปุ่ ม Ctrl + F)

รหสั Short Desc. (SMS) ความหมาย

CMP เปลยีนงวดการชาํระเบยีประกนั เปลยีนงวดการชาํระเบยีในใบคําขอเปลยีนแปลง

COR กรอกขอ้มูลในใบรายงานตวัแทน กรุณากรอกขอ้มูลในใบรายงานตวัแทนใหค้รบถว้นสมบูรณ์

CPP ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทางทุกหน้า ใหผู้ข้อเอาประกนัส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทางครบทุกหน้า-หน้าต่ออายุจนถงึปัจจุบนั พรอ้มเซน็รบัรองสําเนา

CSF ส่งหนงัสอืยนิยอมมอบอํานาจ หนงัสอืยนิยอมมอบอํานาจใหเ้ปิดเผยประวตักิารรกัษา

CVS ส่งสําเนาวซ่ีา สําเนาวซ่ีาทตี่ออายุถงึปัจจุบนั

DAF ส่งหนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชี หนงัสอืแจง้ความจํานงชาํระเบยีประกนัภยัโดยหกับญัชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

FAT กรอกแบบฟอรม์ FATCA กรอกเอกสารการรบัรองสถานะและคําขอยนิยอมเพอืปฏบิตัติามกฏหมาย Foreign Account Tax Compliance Act(กฏหมาย FATCA)

GID ส่งสําเนาบตัรขา้ราชการ สําเนาบตัรขา้ราชการพรอ้มเซน็รบัรอง

HRB สําเนาทะเบยีนบา้นผูร้บัประโยชน์ สําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์

HVC หนงัสอืยนิยอมใหต้รวจ Anti-HIV หนงัสอืยนิยอมใหด้าํเนินการตรวจหาภูมติา้นทานเชอืไวรสัเอชไอว ี ทมีลีายเซน็ของแพทยผ์ูต้รวจและผูข้อเอาประกนัเซน็ชอืกํากบั

MAP แผนททีอียู่ของผูเ้อาประกนั แผนททีอียู่ของผูเ้อาประกนัแบบพอสงัเขป

PAQ แบบสอบถามผูข้อเอาประกนัภยั สช1 ตอบแบบสอบถามผูช้าํระเบยี สช.1 ใหค้รบถว้นสมบูรณ์

PSM ใหผู้ป้กครองเซน็ชอืในใบสุขภาพ ใหบ้ดิา/มารดาของผูเ้ยาวเ์ซน็ชอืกํากบัในใบตรวจสุขภาพเพอืรบัรองสุขภาพผูเ้ยาว์

REF ส่งหนงัสอืยนิยอมตดับตัรเครดติ ส่งหนงัสอืยนิยอมชาํระเบยีประกนัภยัจากบญัชบีตัรเครดติ หรอื ชาํระเบยีประกนัภยัเพมิอกี 1 งวด

W8B กรอกแบบฟอรม์ W-8BEN กรอกเอกสาร W-8BEN(กรอกชอ่ง Signature และ Date ใหค้รบถว้น พรอ้มเอกสารโตแ้ยง้การไม่ต้องจ่ายภาษใีหแ้ก่กรมสรรพากรสหรฐั)

W99 กรอกแบบฟอรม์ W-9 กรอกเอกสาร W-9(กรอกชอ่ง Name , Address,Social security number , Signature และ Date ใหค้รบทุกขอ้)

WOP ส่งสําเนาใบอนุญาตใิหท้ํางาน สําเนาใบอนุญาตใิหท้ํางานหน้าต่ออายุจนถงึปัจจุบนั พรอ้มเซน็รบัรองสําเนา

RLS แจง้สาเหตุการส่งใบคําขอฯล่าชา้ กรุณาแจง้สาเหตุการนําส่งใบคําขอล่าชา้ในใบรายงานตวัแทน

SPQ คํารอ้งขอลดทุนโซลูชนั ดไีซน์ คํารอ้งขอลดทุนโซลูชนั ดไีซน์

STF Suitability Test Form Suitability Test Form

STS พ่อแม่เซน็suitability TestForm พ่อแม่เซน็suitability TestForm

TAX ส่งหลกัฐานการเสยีภาษี ส่งหลกัฐานการเสยีภาษี

TRQ แบบสอบถามเดนิทางทํางานต่างปท. แบบสอบถามเดนิทางทํางานต่างปท.

DOC เอกสารชแีจงเรอืง FATCA เอกสารชแีจงเรอืง FATCA

FI1 สําเนาบ/ชเงนิฝากยอ้นหลงั 6เดอืน สําเนาบญัชเีงนิฝากทมีชีอืผูข้อเอาประกนัภยัและ / หรอืชอืกจิการยอ้นหลงั 6 เดอืน (ทุกๆกจิการ)

FI2 งบดุล-กําไรขาดทุนยอ้นหลงั3ปี สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนของกจิการยอ้นหลงั 3 ปี (ทุกๆกจิการ)

FI3 สําเนาเจา้ของกจิการ/ผูถ้อืหุน้ สําเนาเจา้ของกจิการและ / หรอืสําเนาบญัชผีูถ้อืหุน้ (ทุกๆกจิการ)

FI4 สําเนาบ/ชเงนิฝากยอ้นหลงั 6เดอืน สําเนาบญัชเีงนิฝากทรีะบุชอืของผูเ้อาประกนัยอ้นหลงั 6 เดอืน

FI5 สําเนาหลกัฐานการเงนิ หลกัฐานทางการเงนิเพอืพจิารณาสญัญาเพมิเตมิ

BUS รายงานการประชมุ/จดทะเบยีนการค้ บรษิทัฯกําลงัรอเอกสารรายงานการประชมุ และสําเนาจดทะเบยีนการคา้บรษิทั

CRF ส่งสําเนาหนงัสอืจดทะเบยีนการคา้ สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนการคา้ทนีายทะเบยีนออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน (นบัจากวนัทใีนใบคําขอฯ)

BSF ส่งสําเนาบญัชธี.ยอ้นหลงั6เดอืน สําเนาบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (ทรีะบุเป็นชอืของผูเ้อาประกนั)

CBB ส่งสําเนาหน้าสมุดบญัชอีอมทรพัย์
กรุณานําส่งสําเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์(ยกเวน้ธนาคารเฉพาะกจิเชน่ ธ.ออมสนิ,ธ.อาคารสงเคราะห์,ธ.เพอืการเกษตร

และสหกรณ์ ฯลฯ)

DDF ขอ้ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลการเงนิ ใบขอ้ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลการเงนิ

EMA หนงัสอืรบัรองการทํางาน หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษิทั โดยระบุตําแหน่ง,หน้าททีรีบัผดิชอบ และ เงนิเดอืน

FSF สําเนางบการเงนิกจิการยอ้น 3 ปี สําเนางบการเงนิของกจิการยอ้นหลงั 3 ปี (ทุกๆกจิการ)

KEQ แบบสอบถามประกนับุคคลสําคญั
ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามการทําประกนัชวีติวงเงนิสูง (LAQ)  ในส่วนท1ี,2 และ4 เนอืงจากเป็นการทําประกนัแบบคุม้ครองบุคคล

สําคญั (Keyman)

LAQ แบบสอบถามวงเงนิสูง ตอบแบบสอบถามการทําประกนัชวีติวงเงนิสูง (LAQ) ในส่วนท ี1 และ 2

LMQ แบบสอบถามวงเงนิสูง (Mortgage) ตอบแบบสอบถามการทําประกนัชวีติวงเงนิสูง (LAQ) ในส่วนท ี1,2 และ 3

LON สําเนาหนงัสอือนุมตัเิงนิกู้ สําเนาหนงัสอือนุมตัเิงนิกูท้รีบัรองสําเนาถูกต้องโดยสถาบนัการเงนิทใีหกู้้

RID ซอื rider ตามเงอืนไขประกาศ ซอืสญัญาเพมิเตมิตามเงอืนไขของบรษิทัฯ ตามประกาศฯ เงอืนไขการขายผลติภนัฑ ์หรอื ส่งเสรมิการตลาด

AAA ลด AI+ADD+ADB ไม่เกนิ 15 ลา้น ส่งคําขอเปลยีนแปลงเพอืแกไ้ขสญัญาเพมิเตมิ เนืองจากอนุมตั ิAI+ADD+ADB รวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 20 ลา้นบาท

ADB ลด ADB ไม่เกนิ 3เท่าทุนประกนั ลด ADB   เนอืงจากกฎเกณฑ ์ (อนุมตัไิม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั และรวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 20 ลา้นบาท)

ADD ลด ADD ไม่เกนิ 3 เท่าทุนประกนั ลด ADD   เนอืงจากกฎเกณฑ ์ (อนุมตัไิม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั และรวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 20 ลา้นบาท)

AID ลด AI ไม่เกนิ3เท่า / รวม10ลา้น ลด AI  เนอืงจากกฎเกณฑ ์ (อนุมตัไิม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั และรวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 15 ลา้นบาท)

CFD CIR+FSDไม่เกนิ5เท่าทุนหลกั ส่งใบคําขอเปลยีนแปลง เพอืให ้CIR+FSD ไม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเอาประกนัภยัหลกั

CFT CI2N+CI3N+FSD+TPDไม่เกนิ10ลา้น ส่งคําขอเปลยีนแปลงเพอืแกไ้ขสญัญาเพมิเตมิ เนืองจาก CI+CIR3+FSD+TPD รวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 10 ลา้นบาท

CI3 ลด CI3Nไม่เกนิ5เท่า/รวม 3 ลา้น ลด CI3N เนอืงจากกฎเกณฑ ์(ไม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเอาประกนัภยัหลกั และรวมสูงสุดทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 3 ลา้นบาท )



เอกสารถอดรหสั Memo (คน้หากดปุ่ ม Ctrl + F)

รหสั Short Desc. (SMS) ความหมาย

CIR ลด CIR ไม่เกนิ3เท่า/รวม 3 ลา้น ลด CIR  เนอืงจากกฎเกณฑ ์(ไม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเอาประกนัภยัหลกั และรวมสูงสุดทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 3 ลา้นบาท )

FSD ลด FSDไม่เกนิ5เท่า/รวม 10 ลา้น ลด FSD เนอืงจากกฎเกณฑ ์(ไม่เกนิ 5 เท่าของจํานวนเอาประกนัภยัหลกั และรวมสูงสุดทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 10 ลา้นบาท )

HB1 ลด HB (ไม่เกนิ1เท่ารายได/้วนั) ลด HB เนอืงจากกฎเกณฑ ์( บรษิทัฯอนุมตัไิม่เกนิ 1 เท่าของรายไดต้่อวนั )

HB2 ลด HB (รวมสูงสุดไม่เกนิ 6,000) ลด HB เนอืงจากกฎเกณฑ ์( บรษิทัฯอนุมตัสิูงสุดทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 6,000 บาทต่อวนั )

HB3 ลด HB=1,000 นกัเรยีน/นกัศกึษา ลดHB=1,000 บาท เนืองจากนกัเรยีน/นกัศกึษา

HSC HS ขนัตํา 15,000 อายุ 0-8 ปี ลด HS เนอืงจากบรษิทัฯอนุมตัริวมสูงสุดทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 2,300 สําหรบัอายุ 1 เดอืน - 5 ปี

HSD ลดHSไม่เกนิ7000 ทุนไม่เกนิ2แสน ลด HS ไม่เกนิ 4,000 กรณทีุนประกนัไม่เกนิ 300,000 บาทสําหรบัอายุ 6-60 ปี และทุนประกนัไม่เกนิ 500,000 บาท สําหรบัอายุ 61-65 ปี

HSN ยกเลกิ HS จากกฏเกณฑ ์หรอืสุขภาพ ยกเลกิ HS จากกฏเกณฑ ์หรอื ประวตัสิุขภาพ (………)   ...(ดูรายละเอยีดขอ้ความ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

CI2 เปลยีนสญัญาเพมิเตมิเป็น CI2N เปลยีนสญัญาเพมิเตมิโรครา้ยแรงเป็น CIR2 เนอืงจากประวตัสิุขภาพ

MPM เบยีขนัตําไม่เป็นไปตามกฎ
เพมิทุนประกนัภยัหลกัหรอืสญัญาเพมิเตมิ เนืองจากเบยีประกนัน้อยกวา่เบยีประกนัภยัขนัตําตามทบีรษิทักําหนด                                   

(งวดรายปี = 3,500 ราย 6 เดอืน = 2,500 ราย 3 เดอืน = 1,500 และ รายเดอืน = 500)

MSA ทุนประกนัขนัตําไม่เป็นไปตามกฏ
เพมิทุนประกนัสญัญาหลกัใหเ้ป็นไปตามกฏเกณฑ์ ( ....... ขนัตํา 100,000, ........ขนัตํา ...........)

...(ดูรายละเอยีดขอ้ความ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

ODA ซอื AI,ADD หรอื ADB = 300,000 ซอืสญัญาเพมิเตมิ AI หรอื ADD หรอื ADB ขนัตํา 100,000 บาท เนืองจากกฏเกณฑก์ารซอืสญัญาเพมิเตมิ AME (EMEN)

ODH ซอืHSรวมทุกกธ.ขนัตํา 1,600
ซอืสญัญาเพมิเตมิ HS โดยทรีวมกนัทุกกรมธรรมข์นัตํา 1,600 บาท แต่สูงสุดไม่เกนิ 10,000 บาท เนืองจากกฏเกณฑก์ารซอืสญัญาเพมิเตมิ 

OPD

ODM เปลยีนงวดชาํระเบยีเป็นรายปี เปลยีนงวดการชาํระเบยีเป็นงวดรายปี เนืองจากกฏเกณฑก์ารซอืสญัญาเพมิเตมิ OPD

ODN ยกเลกิการซอืสญัญาเพมิเตมิOPD ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิ OPD กรณมีคีวามคุม้ครองเดมิอยู่แลว้ในกรมธรรมเ์ดมิ ไม่สามารถซอืเพมิเตมิได ้(อนุมตั ิOPD 1 แผน ต่อคน)

ODP ยนืยนัแผนความคุม้ครองOPDใหม่ ยนืยนัแผนความคุม้ครอง OPD ใหม่ เนืองจากไม่สอดคลอ้งกบัอายุผูเ้อาประกนัทสีามารถซอืได้

PA2 อนุมตัไิม่เกนิ10เท่ารายได/้10ล เปลยีนแผนคุม้ครอง โดยบรษิทัฯอนุมตัสิูงสุดไม่เกนิ 10 เท่าของรายไดต้่อปี หรอืรวมทุกกรมธรรม ์ไม่เกนิ 10,000,000 บาท

PA8 เปลยีนแผน นกัเรยีน/แม่บา้น เปลยีนแผนคุม้ครอง (เยาวชน / นกัเรยีน / นกัศกึษา / พ่อบา้น แม่บา้น / นกับวช อนุมตั ิPA รวมทุกกรมธรรมส์ูงสุด 2,000,000 บาท)

PB1 ยกเลกิ PB จากกฏเกณฑบ์รษิทัฯ ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิ PB เนอืงจากกฎเกณฑ์

RCC ซอืRCCทุนเท่ากบัAI,ADDหรอืADB ซอื RCC ทุนประกนัเท่ากบัสญัญาเพมิเตมิอุบตัเิหตุแนบ AI, ADD หรอื ADB (ทุนRCC รวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 5 ลา้นบาท )

TPD ลด TPD ไม่เกนิ5เท่า/รวม10ลา้น
ลด TPD (สญัญาเพมิเตมิทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ)  เนอืงจากกฎเกณฑ ์(อนุมตัไิม่เกนิ 5 เท่าของทุนประกนัภยั และรวมทุกกรมธรรมไ์ม่เกนิ 10

 ลา้นบาท)

TRD ลด TR ไม่เกนิ 5 เท่าทุนประกนั ลด TR (Term Rider-สญัญาเพมิเตมิชวัระยะเวลา)  เนอืงจากกฎเกณฑ ์(อนุมตัไิม่เกนิ 5 เท่าของทุนประกนัภยั)

TRN ยกเลกิ TR เนอืงจากอาชพี ยกเลกิ TR (Term Rider-สญัญาเพมิเตมิชวัระยะเวลา) เนอืงจากกฎเกณฑ ์(อาชพี)

WPB ยนืยนัการซอืWPB(WPFเกนิสทิธ)ิ นําส่งใบคําขอเปลยีนแปลงเพอืยนืยนัการซอื WPB เนอืงจากเกนิสทิธกิารไดร้บั WP-Free

WPN ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิ WP ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิ WP เนอืงจากกฎเกณฑ์

CTF ขอ้เสนอใหม่ในการรบัประกนั ขอ้เสนอใหม่ในการรบัประกนั

H01 บรษิทัฯขอประวตัริกัษา บรษิทักําลงัอยู่ระหวา่งดําเนินการขอประวตักิารรกัษาของท่านจากโรงพยาบาล ......( ท่านไม่ต้องดําเนินการในขอ้นี )

H02 บรษิทัฯขอประวตัริกัษา บรษิทักําลงัอยู่ระหวา่งดําเนินการขอประวตักิารรกัษาของท่านจากโรงพยาบาล ......( ท่านไม่ต้องดําเนินการในขอ้นี )

ME1 ตรวจสุขภาพโดยแพทยแ์ต่งตงั
ให ้ผูข้อเอาประกนัหรือผูช้าํระเบียกรณใีบคําขอฯเดก็ ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากทุนประกนัรวมเกนิ  

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU1 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
ให ้ผูข้อเอาประกนัหรือผูช้าํระเบียกรณใีบคําขอฯเดก็ ไปตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่าง

น้อย 7 วนั) เนอืงจากทุนประกนัรวมเกนิ

MPB ผช.ตรวจสุขภาพกบัแพทยแ์ต่งตงั
ให ้ผูช้าํระเบยี ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากทุนประกนัรวมเกนิ

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

ME4 ตรวจสุขภาพจากประวตัสิุขภาพ
ให ้ผูข้อเอาประกนั หรือผูช้าํระเบียในกรณใีบคําขอฯเดก็ ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากประวตัสิุขภาพ  

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU4 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบจากสุขภาพ ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่างน้อย 7 วนั) เนอืงจากประวตัสิุขภาพ

MEJ ตรวจสุขภาพผูเ้ยาว ์(วงเงนิ)
ให ้ผูเ้ยาว ์ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากทุนประกนัรวมเกนิ

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MUJ ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบผูเ้ยาว์ ใหผู้เ้ยาวไ์ปตรวจปัสสาวะสมบูรณแ์บบ เนืองจากทุนประกนัรวมเกนิ

ME3 MED ผูเ้ยาวจ์ากประวตัสิุขภาพ
ให ้ผูเ้ยาว ์ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากประวตัสิุขภาพ 

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU3 ตรวจปัสสาวะผูเ้ยาวจ์ากสุขภาพ ใหผู้เ้ยาวไ์ปตรวจปัสสาวะสมบูรณแ์บบ เนืองจากประวตัสิุขภาพ

ME5 MED จากตวัแทนไม่ไดส้ทิธ ิF/U
ให ้ผูข้อเอาประกนั และผูช้าํระเบีย (กรณทีมีสีญัญาคุม้ครองผูช้าํระเบยี PB) ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากไม่มีสิทธิ FU 

Non-Med หรือหมดอาย ุ(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)
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MU5 ตรวจปัสสาวะตวัแทนไม่ไดส้ทิธิ
ใหผ้ ูข้อเอาประกนั และผูช้าํระเบีย(กรณทีมีสีญัญาเพมิเตมิคุม้ครองผูช้าํระเบยีPB) (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบ

เดอืนอย่างน้อย 7 วนั) จากไม่มสีทิธ ิFU Non-Med หรอืหมดอายุ

ME6 ตรวจสุขภาพผูเ้ยาว ์จากการสุ่ม
ให ้ผูเ้ยาว ์ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากสุ่มตวัอย่าง 

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU6 ตรวจปัสสาวะผูเ้ยาว ์จากการสุ่ม ใหผู้เ้ยาวไ์ปตรวจปัสสาวะสมบูรณแ์บบเนืองจากสุ่มตวัอย่าง

ME7 ตรวจสุขภาพ เนืองจากการสุ่ม
ให ้ผูข้อเอาประกนั ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากสุ่มตวัอย่าง 

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU7 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ(Random)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ(กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่างน้อย 7 วนั)เนอืงจากสุ่มตวัอย่าง(ใหต้รวจผูช้าํระเบยีดว้ยกรณี

ทมีกีารซอืสญัญาเพมิเตมิ PB)

ME2 ตรวจสุขภาพโดยแพทยแ์ต่งตงั 2คน
ให ้ผูเ้อาประกนั ตรวจสุขภาพโดยแพทย ์2 ท่าน เนืองจากวงเงนิ  

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU2 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่างน้อย 7 วนั)

MEF ตรวจสุขภาพกฏเกณฑช์าวต่างชาติ
ให ้ผูข้อเอาประกนั ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากกฎเกณฑช์าวต่างชาติ

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

ME8 ตรวจสุขภาพผูเ้ยาว ์เนืองจากสงวนสทิธิ
ให ้ผูเ้ยาว ์ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากสงวนสทิธ ิ

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU8 ตรวจปัสสาวะผูเ้ยาว ์จากสงวนสทิธิ ใหผู้เ้ยาวไ์ปตรวจปัสสาวะสมบูรณแ์บบเนืองจากสงวนสทิธิ

ME9 ตรวจสุขภาพ *สงวนสทิธ*ิ
ให ้ผูข้อเอาประกนั ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากสงวนสทิธ ิ

(ตรวจกบัโรงพยาบาลศนูยต์รวจสุขภาพก่อนทําประกนั หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MU9 ตรวจปัสสาวะ*สงวนสทิธ*ิ ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่างน้อย 7 วนั) เนอืงจากสงวนสทิธิ

MEA ตรวจสุขภาพอกีครงั ให ้ผูข้อเอาประกนั ไปตรวจสุขภาพใหม่อกีครงั ตรวจทโีรงพยาบาลศนูยต์รวจสุขภาพก่อนทําประกนัของบรษิทัฯ เท่านัน

MEB ตรวจร่างกายเนืองจากนน.ส่วนสูง
ให ้ผูข้อเอาประกนั ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากส่วนสูงนําหนกัไม่สมัพนัธก์นั 

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MEC ผูเ้ยาว ์ตรวจร่างกายเนืองจากนน.ส่วนสูง
ให ้ผูเ้ยาว ์ไปพบแพทยเ์พอืตรวจสุขภาพ เนืองจากส่วนสูงนําหนกัไม่สมัพนัธก์นั 

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

MJA ตรวจสุขภาพผูเ้ยาวอ์กีครงั ให ้ผูเ้ยาว ์ไปตรวจสุขภาพอกีครงั ตรวจทโีรงพยาบาลศนูยต์รวจสุขภาพก่อนทําประกนัของบรษิทัฯ เท่านัน

MPA ผูช้าํระเบยีตรวจสุขภาพอกีครงั ให ้ผูช้าํระเบยี ไปตรวจสุขภาพอกีครงั ตรวจทโีรงพยาบาลศนูยต์รวจสุขภาพก่อนทําประกนัของบรษิทัฯ เท่านัน

RBP ตรวจวดัความดนัโลหติซํา
พบแพทยเ์พอืตรวจวดัความดนัโลหติซํา 3 ครงัตามแบบฟอรม์ของบรษิทัทแีนบมานี

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

BL1 ตรวจเลอืดตามรายการ Blood 1 ตรวจเลอืดตามรายการ Blood 1 (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่าก่อนเจาะเลอืดอย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

BL2 ตรวจเลอืดตามรายการ Blood 2 ตรวจเลอืดตามรายการ Blood 2 (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่าก่อนเจาะเลอืดอย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

OMU ตรวจปัสสาวะซําอกี 1 ครงั ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ซําอกีครงั (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่างน้อย 7 วนั) เนอืงจากผลเดมิผดิปกติ

TMU ตรวจปัสสาวะซํา 2 ครงั ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบอกี 2 ครงัต่างวนักนั  (กรณทีเีป็นสตรใีหต้รวจก่อนและหลงัมรีอบเดอืนอย่างน้อย 7 วนั)

HV1 ตรวจหา Anti-HIV ตรวจหา Anti HIV ทางเลอืด/นําลาย (หากตรวจทคีลนีิกตอ้งตรวจกบัแพทยห์รอืเจา้หน้าททีบีรษิทัฯแต่งตงัเท่านนั)

HV2 ใหผู้ช้าํระเบยีตรวจหา Anti-HIV ใหผู้ช้าํระเบยีตรวจหา Anti HIV ทางเลอืด/นําลาย (หากตรวจทคีลนีิกตอ้งตรวจกบัแพทยห์รอืเจา้หน้าททีบีรษิทัฯแต่งตงัเท่านนั)

HV3 ตรวจหา Anti-HIV กฏเกณฑ์อาชพี ตรวจหา Anti HIV ทางเลอืด/นําลาย เนืองจากกฎเกณฑอ์าชพี (หากตรวจทคีลนีิกตอ้งตรวจกบัแพทยห์รอืเจา้หน้าททีบีรษิทัฯแต่งตงัเท่านนั)
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HV4 ตรวจหา Anti-HIV ประวตัสิุขภาพ ตรวจหา Anti HIV ทางเลอืด/นําลาย เนืองจากประวตัสิุขภาพ (หากตรวจทคีลนีิกตอ้งตรวจกบัแพทยห์รอืเจา้หน้าททีบีรษิทัฯแต่งตงัเท่านนั)

HV5 ตรวจ Anti-HIV ทางเลอืดเท่านนั ตรวจหา Anti HIV โดยบรษิทัฯสงวนสทิธใิหต้รวจทางเลอืดเท่านนั (หากตรวจทคีลนีิกตอ้งตรวจกบัแพทยห์รอืเจา้หน้าททีบีรษิทัฯแต่งตงัเท่านนั)

HV7 ตรวจหา Anti-HIV จากการสุ่มตรวจ ตรวจหา Anti HIV ทางเลอืด/นําลาย เนืองจากสุ่มตวัอย่าง (หากตรวจทคีลนีิกตอ้งตรวจกบัแพทยห์รอืเจา้หน้าททีบีรษิทัฯแต่งตงัเท่านนั)

HV9 ตรวจหา Anti-HIV *สุ่มตรวจ*
ตรวจหา Anti HIV ทางเลอืด/นําลาย เนืองจากสงวนสทิธ ิ(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

HVA ตรวจหา Anti-HIV อกีครงั
ตรวจหา Anti HIV (ทางเลอืดเท่านนั) เนอืงจากผลตรวจจากตวัอย่างนําลายไม่สามารถแปลผลได ้                                                

(ตรวจกบั รพ.ศนูยต์รวจสุขภาพ หรอื คลนิิก/สถานพยาบาล โดยแพทยผ์ูม้ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม)

HVQ แบบสอบถามการตรวจ Anti-HIV ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการตรวจ Anti - HIV

BBA ตรวจเลอืด FBS,HbA1C
ตรวจเลอืดเพอืหาค่า FBS , HbA1C (ตรวจหาระดบันําตาลในเลอืด)  (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิดยกเวน้นําเปล่าก่อนเจาะเลอืด

อย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

BBB ตรวจเลอืด GGT,SGOT,SGPT,ALK ตรวจเลอืดเพอืหาค่า AST(SGOT),ALT( SGPT),GGT, Alkaline Phosphatate (ตรวจการทํางานของตบั)

BBC ตรวจเลอืด BUN,Creatinine ตรวจเลอืดเพอืหาค่า BUN , Creatinine (ตรวจการทํางานของไต)

BBD ตรวจเลอืด Chol,TG,HDL
ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Cholesterol , HDL , Triglyceride(ตรวจหาระดบัไขมนัในเลอืด) (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิดยกเวน้นําเปล่า

ก่อนเจาะเลอืดอย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

BBE ตรวจเลอืด HBsAg,HBeAg ตรวจเลอืดเพอืหาค่า HBsAg , HBeAg (ตรวจหาเชอืและภูมคิุม้กนัไวรสัตบัอกัเสบบ)ี

BBF ตรวจเลอืด TG,Uric,ALb......
ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Triglyceride,Uric acid,Albumin,Total protein Direct bilirubin,Total bilirubin,AST(SGOT),ALT( SGPT),GGT,Alkaline 

phosphatate

BBG ตรวจเลอืด Thyroid Fuction Test ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Thyroid function test (T3, T4, Free T4) (ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์)

CBC ตรวจเลอืดCBC with RBC morpholo ตรวจเลอืดเพอืหาค่า CBC with Rbc morphology (ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลอืด)

BUN ตรวจเลอืด BUN (การทํางานของไต) ตรวจเลอืดเพอืหาค่า BUN (ตรวจการทํางานของไต)

AFP ตรวจเลอืดหาค่า AFP ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Alpha - fetoprotein (ตรวจสารบ่งชมีะเรง็ตบั)

ALB ตรวจเลอืดหาค่าALBUMIN,GLOBULIN ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Albumin, Globulin

ALP ตรวจเลอืด ALKALINE PHOSPHATASE ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Alkaline Phosphatase

CHO ตรวจเลอืดหาค่า CHOLESTEROL ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Cholesterol (ตรวจหาคลอเรสเตอรอล)

CRT ตรวจเลอืดหาค่า CREATININE ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Creatinine (ตรวจการทํางานของไต)

DIB ตรวจเลอืด Direct Bilirubin ตรวจเลอืดเพอืหาค่า DIRECT BILIRUBIN (ตรวจการทํางานของตบัและท่อนําด)ี

FBS ตรวจเลอืดเพอืหาค่า FBS ตรวจเลอืดเพอืหาค่า FBS  (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่าก่อนเจาะเลอืดอย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

GGT ตรวจเลอืด GGT (Gamma-GT) ตรวจเลอืดเพอืหาค่า GGT (Gamma - GT)

GOT ตรวจเลอืดหาค่า AST (SGOT) ตรวจเลอืดเพอืหาค่า AST (SGOT)

GPT ตรวจเลอืดหาค่า ALT (SGPT) ตรวจเลอืดเพอืหาค่า ALT (SGPT)

HBA ตรวจเลอืดหาค่า HbA1c ตรวจเลอืดเพอืหาค่า HbA1C (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่าก่อนเจาะเลอืดอย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

HBS ตรวจเลอืด HBsAg ตรวจเลอืดเพอืหาค่า HBsAg (ตรวจหาเชอืไวรสัตบัอกัเสบบ)ี

HDL ตรวจเลอืดเพอืหาค่า HDL-C ตรวจเลอืดเพอืหาค่า HDL - C

URA ตรวจเลอืดหาค่า URIC ACID ตรวจเลอืดเพอืหาค่า URIC ACID (ตรวจหาระดบักรดยูรกิในเลอืด)

TGR ตรวจเลอืดหาค่า Triglyceride ตรวจเลอืดเพอืหาค่า Triglyceride (กรุณางดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่าก่อนเจาะเลอืดอย่างน้อย 6-8 ชวัโมง)

TOB ตรวจเลอืดหาค่า Total Bilirubin ตรวจเลอืดเพอืหาค่า TOTAL BILIRUBIN

TOP ตรวจเลอืดหาค่า Total Protein ตรวจเลอืดเพอืหาค่า TOTAL PROTEIN

CXR ฉายเอก็ซเรยป์อด ตรวจเอก็ซเรยป์อด พรอ้มนําส่งใบรายงานผลตรวจมายงับรษิทัฯ

MAM ตรวจ Mammogram ใหผู้เ้อาประกนัตรวจแมมโมแกรมและอลัตรา้ซาวดเ์ตา้นมทงั 2 ขา้ง (Mammogram and Ultrasound)

EKG ตรวจคลนืไฟฟ้าหวัใจ ตรวจคลนืไฟฟ้าหวัใจ ( EKG ) พรอ้มรายงานผลการตรวจ

EST ตรวจคลนืไฟฟ้าหวัใจขณะออกกําลงั ตรวจคลนืไฟฟ้าหวัใจขณะออกกําลงักาย (Exercise - EKG / Exercise stress test ) พรอ้มนําส่งใบรายงานการตรวจครบทุกหน้า

ECH ตรวจคลนืเสยีงสะทอ้นหวัใจ ตรวจคลนืเสยีงสะทอ้นหวัใจ (Echocardiogram)

ULA ตรวจอลัตราซาวดช์อ่งทอ้งทงัหมด
ตรวจอลัตราซาวดช์อ่งทอ้งทงัหมด (Ultrasound whole abdomen)                                                                                     (งด

อาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่า ก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชม. และดมืนําเปล่ามากๆและกลนัปัสสาวะ1-2ชม.ก่อนตรวจ)

USB อลัตราซาวดเ์ตา้นมทงั 2 ขา้ง ตรวจอลัตราซาวดเ์ตา้นมทงั 2 ขา้ง (Ultrasound both breast)
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USL อลัตราซาวดช์อ่งทอ้งส่วนล่าง
ตรวจอลัตราซาวดช์อ่งทอ้งส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen)

(งดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่า ก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชม. และดมืนําเปล่ามากๆและกลนัปัสสาวะ1-2ชม.ก่อนตรวจ)

UST อลัตราซาวดไ์ทรอยด์ ตรวจอลัตราซาวดต์่อมไทรอยด ์(Ultrasound Thyroid Gland)

USU ตรวจอลัตราซาวดช์อ่งทอ้งส่วนบน
ตรวจอลัตราซาวดช์อ่งทอ้งส่วนบน(Ultrasound upper abdomen)

(งดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่า ก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชม. และดมืนําเปล่ามากๆและกลนัปัสสาวะ1-2ชม.ก่อนตรวจ)

PUL Pulmonary function test ตรวจ Pulmonary Function Test (ตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด)

PAP ตรวจเพมิเตมิหามะเรง็ปากมดลูก ใหผู้เ้อาประกนัตรวจเพมิเตมิเพอืตรวจหามะเรง็ปากมดลูก (Thin prep) พรอ้มนําส่งใบรายงานผลตรวจมายงับรษิทัฯ

HOL Holter monitor 24 Hr. ตรวจดว้ยเครอืงบนัทกึคลนืไฟฟ้าหวัใจ 24ชม.(Holter Monitor 24 Hrs.) พรอ้มใบรายงานผลการตรวจ

IVP X-ray ฉีดสทีางเดนิปัสสาวะ ตรวจเอก็ซเรยฉี์ดสรีะบบทางเดนิปัสสาวะ (IVP) กรุณานดัหมายกบัโรงพยาบาลก่อนเดนิทางไปตรวจ

KUB ตรวจ X-ray ระบบทางเดนิปัสสาวะ ตรวจเอก็ซเรยร์ะบบทางเดนิปัสสาวะ (X-ray KUB)

CTA X-ray ชอ่งทอ้งทงัหมด
ตรวจเอก็ซเรยค์อมพวิเตอรช์อ่งทอ้งทงัหมด ( CT Whole Abdomen)

(งดอาหารและเครอืงดมืทุกชนิด ยกเวน้นําเปล่า ก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชม. ก่อนไปตรวจ)

CTC เอก็ซเรยท์รวงอก (CT chest) ตรวจเอก็ซเรยค์อมพวิเตอรท์รวงอก ( CT Chest )

ECG ตรวจคลนืไฟฟ้าหวัใจ ใหผู้ข้อเอาประกนัภยั(หรอืผูช้าํระเบยีในกรณใีบคําขอเดก็)ไปตรวจคลนืไฟฟ้าหวัใจ (Resting EKG)

FNB ตรวจต่อมไทรอยด์ ใหผู้ข้อเอาประกนัภยัไปตรวจต่อมไทรอยดด์ว้ยวธิ ีFine Needle Biopsy (บรษิทัจะคนืค่าใชจ้่ายใหห้ลงัจากกรมธรรมอ์อกแลว้)

BLO ตรวจเลอืด .............. ตรวจเลอืดเพอืหาค่า........    ...(ดูรายละเอยีดรายการตรวจ หน้า Memo ผา่น Agent Web service)…..

CHR รายกายดงักล่าวตรวจผูเ้ยาว์ รายการดงักล่าวขา้งต้น ใหต้รวจผูเ้ยาว์

PBR รายกายนีใหต้รวจผูช้าํระเบยี รายการดงักล่าวขา้งต้น ใหต้รวจผูช้าํระเบยี

COM จ่ายคนืค่าตรวจหลงัออกกรมธรรม์ บรษิทัฯจะจ่ายคนืค่าตรวจภายหลงักรมธรรมม์ผีลบงัคบั

INS ผูเ้อาประกนัจ่ายค่าตรวจ ผูข้อเอาประกนัภยัชาํระค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพเอง

ACR ส่งผลตรวจสุขภาพประจําปีล่าสุด ส่งสําเนา ผลตรวจสุขภาพประจําปีทตีรวจล่าสุดมายงับรษิทั

ABQ ตอบแบบสอบถามอาการปวดทอ้ง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการปวดทอ้ง

ACQ แบบสอบถามการเกดิอุบตัเิหตุ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการเกดิอุบตัเิหตุ

AGQ แบบสอบถามโรคภูมแิพ้ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคภูมแิพ้

ALQ แบบสอบถามการดมืแอลกอฮอล์ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการดมืเครอืงดมืแอลกอฮอล์

AMQ แบบสอบถามโรคหอบหดื ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคหอบหดื

AN1 แบบสอบถามโรคเลอืด ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคเลอืด

ANQ ตอบแบบสอบถามโรคโลหติจาง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคโลหติจาง

APM กรุณานดัหมาย รพ.ทจีะตรวจก่อน กรุณาดําเนินการนดัหมายกบัโรงพยาบาลทจีะทําการตรวจก่อน(ในกรณทีผีูข้อเอาประกนัไปรบัการตรวจดว้ยตนเองเพยีงลําพงั)

APQ ตอบแบบสอบถามแพทยป์ระจําตวั ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัแพทยป์ระจําตวั

APS ผูเ้อาประกนัขอประวตั ิรพ.ประจํา ใหผู้ข้อเอาประกนัขอประวตักิารรกัษาจากโรงพยาบาลทใีชบ้รกิารเป็นประจํา หรอืทรีะบุไวใ้นใบคําขอฯส่งเขา้มายงับรษิทัฯ

ARQ แบบสอบถามหวัใจเต้นผดิจงัหวะ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะ

BAQ ตอบแบบสอบถามอาการปวดหลงั ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการปวดหลงั

BLQ ตอบแบบสอบถามการตรวจเลอืด ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการตรวจเลอืด

BMQ ตอบแบบสอบถามโรคกระดูกและกลา้มเ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคกระดูกและกลา้มเนือ

CAQ แบบสอบถามโรคหวัใจ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคหวัใจ

CHQ ตอบแบบสอบถามโรคทรวงอก ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคทรวงอก

CKQ ตอบแบบสอบถามการตรวจสุขภาพ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการตรวจสุขภาพ

CPQ แบบสอบถามอาการเจบ็หน้าอก ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการเจบ็หน้าอก

DIQ แบบสอบถามอาการวงิเวยีนศรษีะ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการวงิเวยีนศรษีะ

DMQ กรอกแบบสอบถามโรคเบาหวาน ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคเบาหวาน

EPQ แบบสอบถามโรคลมชกั ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคลมชกั

EYQ ตอบแบบสอบถามตาและการมองเหน็ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัตาและการมองเหน็

FEQ ตอบแบบสอบถามอาการชกัจากไขสู้ง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการชกัจากไขสู้ง

GA1 ตอบแบบสอบถามโรคถุงนําดอีกัเสบ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคถุงนําดอีกัเสบ

GAQ แบบสอบถามโรคนิวในถุงนําดี ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคนิวในถุงนําดี

GIQ ตอบแบบสอบถามโรคกระเพาะอาหาร ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคกระเพาะอาหารและลําไส้

HAQ แบบสอบถามอาการปวดศรษีะ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการปวดศรษีะ

HEQ ตอบแบบสอบถามโรคงูสวดั ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคงูสวดั

HIC สําเนาบตัรประจําตวัผูป่้วย สําเนาบตัรประจําตวัผูป่้วยทโีรงพยาบาลทรีกัษาตวัเป็นประจํา
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HPQ แบบสอบถามโรคตบัอกัเสบ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคตบัอกัเสบ

HRQ ตอบแบบสอบถามโรครดิสดีวงทวาร ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัรดิสดีวงทวาร

HRW สําเนาผลการตรวจสุขภาพเขา้ทํางาน สําเนารายงานการตรวจสุขภาพเพอืเขา้ทํางาน

HTQ แบบสอบถามโรคความดนัโลหติสูง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคความดนัโลหติสูง

HXQ แบบสอบถามประวตั ิ5 ปีทผีา่นมา ตอบแบบสอบถามการเจบ็ป่วย 5 ปีทผีา่นมา

JOQ แบบสอบถามอาการปวดขอ้ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาการปวดขอ้

LTQ แบบสอบถามลกัษณะการดําเนินชวีติ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัลกัษณะการดําเนินชวีติ

SMQ ตอบแบบสอบถามการเลกิสูบบหุรี ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการเลกิสูบบุหรี

STQ แบบสอบถามเกยีวกบัความเครยีด ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัความเครยีด

SUQ ตอบแบบสอบถามการผา่ตดั ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการผา่ตดั

TBQ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัวณัโรคปอด ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรควณัโรคปอด

THQ ตอบแบบสอบถามการรกัษาไทรอยด์ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคไทรอยด์

TUQ ตอบแบบสอบถามการผา่ตดัเนืองอก ตอบแบบสอบถามเกยีวกบักอ้นเนืองอกหรอือาการปดูนูน

URQ แบบสอบถามระบบทางเดนิปัสสาวะ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัโรคทางเดนิปัสสาวะ

WCQ แบบสอบถามการควบคุมนําหนกั ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการควบคุมนําหนกั

WLQ แบบสอบถามเกยีวกบันําหนกัตวัลด ตอบแบบสอบถามเกยีวกบันําหนกัตวัลด

ASQ ตอบแบบสอบถามแขง่ขนัทางอากาศ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการเล่นกฬีาทางอากาศ

AVQ ตอบแบบสอบถามอาชพีการบนิ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพีการบนิ

BOQ ตอบแบบสอบถามการเดนิเรอื ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพีการเดนิเรอื

BXQ ตอบแบบสอบถามแขง่ขนัชกมวย ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการแขง่ขนัชกมวย

COQ ตอบแบบสอบถามอาชพีก่อสรา้ง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพีก่อสร้าง

OPC บรษิทัปรบัขนัอาชพีเป็นขนั บรษิทัปรบัขนัอาชพีเป็นขนั ….

CP2 เพมิเบยีจากอาชพี 2 บาท กรอกใบคําขอเปลยีนแปลง ยนิยอมเพมิเบยีประกนัภยัเนืองจากอาชพี ในอตัรา 2 บาท/พนั/ปี และจ่ายเบยีประกนัภยัเพมิมายงับรษิทัฯ

CP4 เพมิเบยีจากอาชพี 4 บาท กรอกใบคําขอเปลยีนแปลง ยนิยอมเพมิเบยีประกนัภยัเนืองจากอาชพี ในอตัรา 4 บาท/พนั/ปี และจ่ายเบยีประกนัภยัเพมิมายงับรษิทัฯ

DVQ ตอบแบบสอบถามการดํานํา ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการดํานํา

ELQ ตอบแบบสอบถามอาชพีไฟฟ้า ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพีไฟฟ้า

FRQ ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัชาวต่างชาติ

FSQ ตอบแบบสอบถามอาชพีประมง ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพีประมง

MCQ แบบสอบถามการใชร้ถจกัรยานยนต์ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการใชร้ถจกัรยานยนต์

OC3 บรษิทัคดิขนัอาชพี ขนั 3 จ่ายเบยีประกนัภยัเพมิ เนืองจากขนัอาชพี ( บรษิทัคดิขนัอาชพี ขนั 3 )

OC4 บรษิทัคดิขนัอาชพี ขนั 4 จ่ายเบยีประกนัภยัเพมิ เนืองจากขนัอาชพี ( บรษิทัคดิขนัอาชพี ขนั 4 )

OCC ชแีจงอาชพีหน้าทแีละลกัษณะงาน ชแีจงอาชพี หน้าททีรีบัผดิชอบ ลกัษณะงานททีําและลกัษณะของธุรกจิโดยละเอยีด

PA3 เปลยีนแผน บรษิทัคดิขนัอาชพี3 เปลยีนแผนคุม้ครอง เนืองจากบรษิทัคดิขนัอาชพี ขนั 3

PA4 เปลยีนแผน บรษิทัคดิขนัอาชพี4 เปลยีนแผนคุม้ครอง เนืองจากบรษิทัคดิขนัอาชพี ขนั 4

PA5 เปลยีนแผนทหาร/ตํารวจชนัประทวน เปลยีนแผนคุม้ครอง เนืองจากอาชพี ( พนกังานส่งเอกสาร / ทหารหรอืตํารวจชนัประทวน อนุมตั ิPA รวมทุกกรมธรรมส์ูงสุด 500,000 บาท)

PA6 เปลยีนแผนทหาร/ตํารวจสญัญาบตัร เปลยีนแผนคุม้ครอง เนืองจากอาชพี ( ทหารหรอืตํารวจชนัสญัญาบตัร ยศสูงสุดพนัเอก อนุมตั ิPA รวมทุกกรมธรรมส์ูงสุด 1,000,000 บาท)

PA7 เปลยีนแผน ทหาร/ตํารวจรวม 2ลา้น เปลยีนแผนคุม้ครอง เนืองจากอาชพี ( ทหารหรอืตํารวจชนัสญัญาบตัร ยศพลตรขีนึไป อนุมตั ิPA รวมทุกกรมธรรมส์ูงสุด 2,000,000 บาท)

RAQ ตอบแบบสอบถามการแขง่ขนัความเรว็ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการแขง่ขนัความเรว็

SOQ ตอบแบบสอบถามอาชพีทหาร-ตํารวจ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพีทหาร - ตํารวจ

TEQ ตอบแบบสอบถาม โทรเลข-โทรศพัท์ ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัอาชพี ( โทรเลข - โทรศพัท ์)

INP รอการแปลผล บรษิทักําลงัดําเนินการแปลผล

INV อยู่ระหวา่งขอขอ้มูลเพมิเตมิ บรษิทัฯกําลงัอยู่ระหวา่งดําเนินการหาขอ้มูลเพมิเตมิ ( ท่านไม่ต้องดําเนินการในขอ้นี )

OTR . อนืๆ

RE1 ตรวจจากขอ้มูลในใบคําขอ/ใบตรวจฯ ใหต้รวจเพมิเตมิตามรายการดงักล่าวนีเนอืงจากขอ้มูลสุขภาพทรีะบุไวใ้นใบคําขอฯ หรอื ใบตรวจสุขภาพ

RE2 ตรวจจากขอ้มูลประวตัจิาก รพ. ใหต้รวจเพมิเตมิตามรายการดงักล่าวนีเนอืงจากขอ้มูลสุขภาพในประวตักิารรกัษาจากโรงพยาบาล

WMF บรษิทัรอผลตรวจสุขภาพ บรษิทัฯรอใบตรวจสุขภาพ เนืองจากระบุว่าเป็นใบคําขอแบบตรวจสุขภาพ (หากท่านระบุผดิ กรุณาส่งคํารอ้งขอแกไ้ขเพมิเตมิพรอ้มชแีจง)



เอกสารถอดรหสั Memo (คน้หากดปุ่ ม Ctrl + F)

รหสั Short Desc. (SMS) ความหมาย

PB2 ยกเลกิ PB จากประวตัสิุขภาพ ยกเลกิสญัญาเพมิเตมิ PB เนอืงจากประวตัสิุขภาพของผูช้าํระเบยี

CCH รอเคลยีร์รงิเชค็ ผา่นการพจิารณารบัประกนัภยัแลว้แต่รอการเคลยีรร์งิเชค็

1I2 สําเนาบตัรประชาชนผูร้บัประโยชน์ สําเนาบตัรประชาชนผูร้บัประโยชน์

1I3 สําเนาบตัรประชาชนผูช้าํระเบยี สําเนาบตัรประชาชนผูช้าํระเบยี

1I4 สําเนาบตัรประชาชนผูร้บัโอน สําเนาบตัรประชาชนผูร้บัโอน

1I5 สําเนาบตัรประชาชนไวยาวจักร สําเนาบตัรประชาชนไวยาวจักร

1PC ค่าธรรมเนียมในการเปลยีนแปลง ค่าธรรมเนียมในการเปลยีนแปลง

1MR สําเนาทะเบยีนสมรส สําเนาทะเบยีนสมรส

1PN ใบแจง้ความ ใบแจง้ความ

1PR ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ

EML ขอรบั E-Policy แต่ไม่ม ีE-Mail หรอือเีมลไม่ถูกต้องขอรบั E-Policy แต่ไม่ม ีE-Mail หรอือเีมลไม่ถูกต้อง

FAC ส่งบรษิทัรบัประกนัภยัต่อ ส่งบรษิทัรบัประกนัภยัต่อ

IL2 แบบฟอรม์รายละเอยีดกธ.ILPขอ้2 แบบฟอรม์รายละเอยีดกธ.ILPขอ้2

IL3 แบบฟอรม์รายละเอยีดกธ.ILPขอ้3 แบบฟอรม์รายละเอยีดกธ.ILPขอ้3

ILF แบบฟอรม์รายละเอยีดกธ.ILP แบบฟอรม์รายละเอยีดกธ.ILP

ILS พ่อแม่เซน็ฟอรม์รายละเอยีดกธILP พ่อแม่เซน็ฟอรม์รายละเอยีดกธILP

KYC แบบแสดงขอ้มูลผูถ้อืหน่วยลงทุน แบบแสดงขอ้มูลผูถ้อืหน่วยลงทุน

KYS ใหบ้ดิา/มารดาเซน็ยนิยอมใน KYC ใหบ้ดิา/มารดาเซน็ยนิยอมใน KYC

WMM รอเอกสารเพมิเตมิ รอเอกสารเพมิเตมิ

Z07 REFER UNDERWRITER REFER UNDERWRITER

AG1 Refer senior UW Refer senior uw


