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                                                             ใบคําขอเอาประกันภัย                              FM-APP-06-085              
กรมธรรมประกันภัยโรคมะเร็ง เมืองไทย Smile Cancer 

 

1. ช่ือ-นามสกุล ผูขอเอาประกันภัย …….................................................................………….…..……………………. 
    ที่อยูปจจุบัน  …........................................................................................................................................……...   
    โทรศัพทบาน …..........................……โทรศัพทมือถือ ….......................……  e-mail address…………................. 
2. บัตรประชาชน   เลขที่ …..............................................................................  (กรุณาแนบสําเนาเพื่อเปนหลักฐาน) 
3. วัน/เดือน/ปเกิด  ……….............................….  อายุ (ปปจจุบันลบปเกิด)..................... ป  (รับประกันอายุ 15-59 ป)   
    เพศ  ………………..…   สวนสูง (ซม.)  ……………..…..…..   น้ําหนัก (กก.) ………………..…..…... 
4. ทานมีอาชีพเปนพนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่, พนักงานในโรงงานผลิตถานไฟฉาย, พนักงานในโรงงานไฟฟา
นิวเคลียร, พนักงานในโรงงานปโตรเลียม,  พนักงานในโรงงานที่ตองใชกัมมันตภาพรังสีในการผลิต เชน โรงงานผลิต 
เครื่องมือทางการแพทย,  พนักงาน/ คนงานในเหมืองนิกเกิล   หรือ ทํางานที่ตองสัมผัสฝุนละอองจากถานหินและ
น้ํามัน ฝุนแรใยหิน (Asbestos)              
        ใช                                       ไมใช  โปรดระบุอาชีพของทาน .................................................................. 
    รายไดประจํา/เดือน ……..................…….....  บาท  รายไดอื่นๆ/เดือน ..………………… …..............…………. บาท 
    สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………………………………. 
5. ช่ือ-นามสกุล ผูรับประโยชน.......................................................ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย.......................... 
    ที่อยู .………...................................................................................……….…………………....…………….… 
6. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย:   เร่ิมวันที่ …........................  เวลา 16.30 น.  ส้ินสุดวันที่ ......................  เวลา 16.30  น.      
ผูขอเอาประกันภัยมีความประสงคเลือกซ้ือ    แผน 1      แผน 2        แผน 3      
ประวัติทางการแพทย :  ผูขอเอาประกันภัย 
1. พอ แม พี่หรือนองของผูขอเอาประกันภัย เคยเปนหรือเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งดังตอไปนี้หรือไม?   มะเร็งเตานม,  
มะเร็งมดลูกหรือมะเร็งปากมดลูก,  มะเร็งรังไข,  มะเร็งลําไส, มะเร็งจอตา หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว  
    ไมเคย   เคย      โปรดระบโุรคมะเร็งที่เคยเปน..........................................................   
                                    โปรดระบุบุคคลที่เคยเปน............................................................... 
 
2. พอ แม พี่หรือนองของผูขอเอาประกันภัย เคยเปนหรือเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งอื่นๆ (นอกเหนือจากมะเร็งในขอ 1) 
หรือไม? 
       ไมเคย    เคย      โปรดระบโุรคมะเร็งที่เคยเปน..........................................................   
                                     โปรดระบุบุคคลที่เคยเปน............................................................... 
 
3.  ประวัติการสูบบุหร่ี ในอดีต    ไมเคยสูบ   เคยสูบ วันละ.….มวน  เร่ิมสูบเม่ืออายุ …ป   ถึงอายุ......ป รวม......ป           
                                  ปจจุบัน   ไมสูบ    สูบ     วันละ.….มวน              
4. ผูขอเอาประกันภัยรับรูดวยตัวเองวา “เคยปวย” หรือ “ไดรับการรักษาจากแพทย” หรือ “กําลังปวย”  ดวยโรคดังตอไปนี้ 
หรือไม? 
   4.1   โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B, C (ไมวาจะเปนพาหะหรือเคยเปน), โรคเอดสหรือมีเลือดบวกตอไวรัส HIV,  
           ปอดอักเสบเร้ือรัง, ลําไสใหญอักเสบเร้ือรัง, ตับแข็ง, ตับอักเสบ, ปากมดลูก หรือ ชองคลอดอักเสบเร้ือรัง หรือ  
           โรคมะเร็ง  
        ไมเคย      เคย โปรดระบ.ุ......................... .................................. 
 

เลขที่ใบคําขอ          ………………… 
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  4.2  เนื้องอก กอนเนื้อ ตุมเนื้อ  
       ไมเคย      เคย  (โปรดระบุประเภท.......... ......... .................... อวัยวะที่เปน..............................................) 
           ปจจุบันยังเปนอยูและยังไมไดผาตัด  
           ปจจุบันไดผาตัดออกแลว  แตไมเกิน 2 ปกอนขอเอาประกันภัย  
           ปจจุบันไดผาตัดออกแลว  เกินกวา 2 ปกอนขอเอาประกันภัย   เม่ือเดือน/ป...........โรงพยาบาล...................... 
 ผลตรวจเนื้อเย่ือ        ปกติ        ไมปกติ 
   4.3  ซีสต 
        ไมเคย      เคย  (โปรดระบุประเภท.......................... ............. .............) 
           แพทยนัดติดตามผล ทุก ๆ   3 เดือน    6 เดือน   1 ป     มากกวา 1 ป 
           ซีสตนั้นไดรับการผาตัดใหหายขาดไปแลวและผลช้ินเนื้อปกติ 
           ซีสตที่แพทยระบุวาเปนถุงน้ําที่ไต (Renal Cyst) หรือถุงน้ําที่เย่ือหุมกระดูก (Ganglion Cyst) 
           ซีสตตามรางกายที่แพทยระบุวาเปนซีสตของตอมไขมัน (Sebaceous Cyst) 
           Chocolates Cyst หรือเย่ือบุมดลูกเจริญผิดปกติที่ (Endometriotic Cyst) 

5. ทานมีการประกันภัยโรคมะเร็งหรือการประกันภัยอื่นใดกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท
ประกันภัยอื่นใด ที่ใหความคุมครองโรคมะเร็งหรือไม?  ถามี  โปรดแถลงรายละเอียด 

        ไมมี      มี     ช่ือบริษัท  …………………………. จํานวนเงินเอาประกันภัย ……………..……………บาท 

ขาพเจามคีวามประสงคขอเอาประกันภัยกบับริษัทตามเงือ่นไขของกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทไดใชสําหรับการประกันภัยน้ี และขาพเจา               
ขอรับรองวา รายละเอียดตางๆ ขางตนน้ีถูกตองและสมบูรณ ขาพเจาตกลงท่ีจะใหคําขอเอาประกันภัยน้ีเปนมูลฐานของสัญญาประกันภัย

ระหวางขาพเจาและบริษัท  เอกสารน้ีไมใชสัญญาประกันภัย  ทานจะไดรับความคุมครองเมือ่ไดรับการยืนยันจากบริษัทแลว 

 
 
 

                                                                                                                                         ลายมือช่ือผูขอเอาประกันภัย  ................................................. .. 
       (........................................................) 

                                                                                                                 
                                                                     วันท่ี .......... / ............ / ......... 
 
(สําหรับเจาหนาท่ี) ช่ือผูสงงาน............................................. รหัสผูสงงาน...........................รหัสสาขา........................... โทรศัพท...............................                
 
 

(REV.00) 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ผูเอาประกันภัยตองตอบคําถามในใบคําขอใหตรงตามความเปนจริงทุกประการ มิฉะน้ันบริษัทฯ อาจถือเปน

เหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 
 


