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แบบสอบถามการท าประกันชีวิตวงเงินสูง 
 
    ชื่อ  และนามสกุลผู้ขอเอาประกันชีวติ : 
    ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบค าขอเอาประกันชวีิตเลขที่ :  

 

     ส่วนที่ 1.  รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและครอบครัว  (ส าหรับทุกประเภทการประกันภัย) 
1. ลักษณะและขนาดของบา้น ……………………………………........................................................................... 
2. สัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ ………………………………………………...................................................... 

ราคาซื้อ ……..…………บาท  เมื่อปีพ.ศ. .............…. ราคาประเมินปัจจุบัน ………………………………… บาท 
จ านวนเงินท่ีจ านอง………………………บาท  กับสถาบันการเงนิชื่อ ……………………………………………… 

3. หากเป็นการเช่าที่อยู่อาศัยให้ระบุอัตราคา่เชา่รายเดือน  และผู้ที่ช าระคา่เช่า………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ยี่ห้อและรุ่นปี  ของพาหนะท่ีใช้ประจ า ………………………………………………………………………………… 
5. จ านวนบตุร และสถานศกึษาที่ศกึษาอยู่ ……………………………………………………………………………… 

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

    ส่วนที่ 2.   
          ส าหรับการท าประกันชีวิตส่วนบุคคลแบบทั่วไปที่มีจ านวนเงินคุ้มครองรวมสูงกว่า 5,000,000 บาท   

1. วัตถุประสงค์ในการท าประกันชวีติครั้งนี้ ………………………………………………............................................ 
2. ปัจจุบันท่านมกีรมธรรม์ประกันชวีิต  หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Personal Accident)  ที่มีผลบังคับอยู่หรือก าลัง

สมัครขอเอาประกันกับบริษัทน้ีหรือบริษัทอื่นหรือไม่  กรุณาระบุรายละเอียด 
 

บริษัท เลขที่กรมธรรม ์
ประเภทความคุ้มครอง 

จ านวนเงินเอาประกันภัย วันท่ีมีผลบังคับ 
ชีวิต อุบัติเหต ุ

      
      
      
      
      

 
3.  รายได้ใน  3  ปีท่ีผ่านมา   ปีพ.ศ. ................         ปีพ.ศ. ...............     ปีพ.ศ. .................. 
     - รายได้ประจ าปีจากการประกอบอาชีพ        …………….……          …………………             .. ………………… 
     - รายได้พิเศษ  (คอมมชิชั่น, อาชีพเสริม)       .…………………          …………………              ..…………………. 
     - รายได้จากผลประโยชน์ตา่ง ๆ **                ………………….           ………………...              …………………... 
       (**หมายถึง รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน, เงินปันผลจากการถือหุ้น, ดอกเบี้ยเงินฝาก  หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน) 

 

 



 
4. มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด …………………………………………………………………………….บาท  ดังนี ้

4.1 ที่ดิน  อาคาร  ท่ีอยู่อาศัย …………………………………………………………………………………. บาท 
4.2 หุ้น/เงินลงทุนในกิจการ …………………………………………………………………………………….บาท 
4.3 อื่น ๆ กรุณาระบุ ……………………………………………………………………………………………บาท 

5. หน้ีสินท้ังหมดโดยประมาณ …………………..……………………………………………………………… ..บาท 
5.1 เงินกูเ้พื่อท่ีอยู่อาศัย ………………………………………………………………………………………..บาท 
5.2 เงินกู้อื่น ……………………………………………………………………………………………….........บาท 
5.3 อื่น ๆ กรุณาระบุ …………………………………………………………………………………………….บาท 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ในธุรกิจใด  
        6.1  ปัจจุบันท่านเป็น   (  )  เจ้าของธุรกจิ   (  )  หุ้นส่วนกิจการ 

     (  )  รับจ้าง   (  )  รับราชการ 
     (  )  อื่น ๆ กรุณาระบุ ………………………………………………....... 
6.2 สถานประกอบการชื่อ ……………………………………………………………………………………………. 

ลักษณะธุรกจิ ………………………………………………………………………………………………........ 
ที่ตั้งโดยสังเขป ………………………………………………………………………………………………....... 

6.3 หน้าที่/ต าแหน่ง ……………………………………………… ระยะเวลาที่อยูใ่นต าแหน่ง ………………… ปี 
6.4 วันเริ่มกอ่ตั้งหรือวันท่ีซื้อกจิการ ……………………………… สัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ ..................... 

ทุนจดทะเบียน …………………………………… บาท  ทุนที่ช าระแล้ว ……………….……………….. บาท 
สินทรัพย์รวมโดยประมาณ ………………………. บาท  หน้ีสินรวมโดยประมาณ ……………………… บาท 

       6.5  โปรดระบุ   รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิ ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธ ิ
  ปีท่ีแล้ว   ……………………………….. ………….. ………… 

2 ปีก่อน   ……………………………….. ………….. ………… 
3 ปีก่อน   ……………………………….. ………….. ………… 

7. รายละเอียดของโครงการหรือสัญญาต่าง ๆ ที่มีอยู่รวมมูลคา่ของโครงการหรือสัญญานั้น ๆ (รวมถงึชื่อโครงการ, ท่ีตั้ง
โครงการ, ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ  ฯลฯ) 
……………………………………………….…………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ข้อมูลการใช้บริการธนาคาร 
8.1          ชื่อธนาคาร  สาขา            ประเภทบัญชี      จ านวนเงินในบัญชีประมาณ  (บาท) 
     ………………………    ………………     ...............................       .......................................................... 
       ………………………    ………………     .…………………….       .......................................................... 
 ………………………    ………………     .…………………….       .......................................................... 

………………………    ………………     .…………………….       .......................................................... 
8.2 สิทธิในการเบิกเงินเกินบัญชี  .......................................................... บาท 

หลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
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          ส่วนที่ 3.  ส าหรับการท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้ในธุรกิจ 
 

1. ชื่อของสถาบันที่ให้กูเ้งิน ...................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค์การกู้ ........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

3. จ านวนเงินกู้ .......................................................................... บาท   
วันท่ีเริ่มกู้ ......................................................................................................................................................... 

4. เงื่อนไขการช าระคืนเงินกู้ ....................................... ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ...................................................... 
(หมายเหตุ  บริษัทขอส าเนาสัญญากู้หรือหนังสืออนุมตัิเงินกู้  เพือ่ประกอบการพิจารณาทกุกรณี) 

 

 

 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าตอบท้ังหมดของข้าพเจา้ที่ให้ไวด้ังกล่าวข้างต้น  ยงัคงเป็นความจริงตามเดิมทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

         ลงชื่อ ณ ...........................................................             เมื่อวันท่ี ............  เดือน .............................. พ.ศ. …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………   …………………………………………… 
พยาน/ตัวแทน                   ลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย 
 
 
 

      …………………………………………   …………………………………………… 
      พยาน                                      ลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัย  (เจ้าของ)  

                                                                           ถ้าไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย 
 

 



ส่วนที่ 4. แบบสอบถามการท าประกันชีวิตบุคคลส าคัญ  - ส าหรับกรรมการผู้มีอ านาจในการให้ข้อมูล 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
1.ชื่อและท่ีตั้งโดยสังเขปของบรษิทั............................................................................................................................................... 
2.ลักษณะของธุรกิจ .................................................................................................................................................................... 
3.บริษัทเริ่มเปิดด าเนินกิจการตัง้แต่............................................................................................................................................... 
4.ปัจจุบันมีพนกังานท้ังหมดกี่คน ................................................................................................................................................. 
5.โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทในระยะ  3  ปีที่ผ่านมา 
                                          รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิ             ก าไรขั้นต้น               ก าไรสุทธ ิ

 ปีท่ีผ่านมา  ............................................................................................................................................................ 
2 ปีก่อน  ........................................................................................................................................................... 
3 ปีก่อน  ........................................................................................................................................................... 

6.ในปัจจุบันนี้มีบุคคลอื่นที่มีหน้าที่/ต าแหน่งความรับผิดชอบเทา่เทียมหรือคล้ายคลึงกับผู้ขอเอาประกันหรือไม่...................................... 
 ถ้ามี, โปรดระบหุน้าที่รับผิดชอบ...................................................................................................................................................... 
7.บริษัทได้ท าประกันภัยบคุคลส าคัญใหก้ับพนักงานคนอื่นหรือไม่ ...................................................................................................... 

ถ้าใช่,มีกีค่น และทุนประกันคนละเท่าไร ................................................................................................................................... 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกัน 
1.ชื่อและนามสกุลของผู้ขอเอาประกันภัยในฐานะบุคคลส าคัญ .......................................................................................................... 
2.ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่/ต าแหน่งความรับผิดชอบในบริษัทคอื .................................................................................................... 
3.ผู้ขอเอาประกันเข้ามารว่มงานกับบริษัทตั้งแต่ ...........................................................อยู่ในต าแหน่งปัจจุบันมานาน .................... ปี 
4.ผู้ขอเอาประกันเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทน้ีด้วยหรือไม่ ................................     ถ้าใช่, มูลคา่ที่ถืออยูเ่ป็น ......................... % 
5.ผู้ขอเอาประกันมีรายได้รวมต่อปี(รวมถึงโบนัสและคอมมชิชั่น)ในแต่ละปีเท่าไร กรุณาระบุรายไดข้อง 3 ปีท่ีผ่านมา.............................. 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
5.กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถพเิศษ  และเหตุผลที่เลือกผู้ขอเอาประกันเป็นบุคคลส าคัญในการท าประกันครั้งนี้ ........... 
...................................................................................................................................................................................................... 
6.เหตุผลที่เลือกจ านวนเงินเอาประกันภัยนี้ส าหรับผู้ขอเอาประกัน ...................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

 แบบสอบถามนี้ส าหรับกรรมการผู้มีอ านาจในการให้ข้อมูล  โปรดลงนามพร้อมกับประทับตราบริษทั 
......................................................    ..................................................                   

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

กรรมการผู้มีอ านาจ                                             กรรมการผู้มีอ านาจ   

         วันท่ี.................................................      วันท่ี............................................. 


