
¢éÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¨èÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¤ØéÁ¤ÃÍ§ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 10/10

»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑ¥

ÃÐÂÐàÇÅÒàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ  10  »Õ

ÃÐÂÐàÇÅÒªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ  10  »Õ

¢éÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ¨èÒÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¢³Ð·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº

¡Ã³Õ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹ãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì à·èÒ¡Ñº¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

ËÃ ×ÍÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤ ×¹¢³Ð¹ Ñé¹ (áÅéÇáµè¨Ó¹Ç¹ã´¨ÐÊÙ§¡ÇèÒ)

¡ÒÃ¨èÒÂà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹ ËÒ¡ÁÕË¹ ÕéÊÔ¹¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙè ºÃÔÉÑ·¨ÐËÑ¡Ë¹ ÕéÊÔ¹·Õè¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙèÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

·Õè¨Ð¾ Ö§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ



ºÃÔÉÑ· 

¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

Å§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍ

µÒÃÒ§¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

»Õ¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

ÇÑ¹·Õèä´éÃÑº¡ÃÁ¸ÃÃÁì

à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

        ËÁÒÂ¶Ö§ ºÃÔÉÑ·¼ÙéÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇéã¹Ë¹ éÒµÒÃÒ§¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ

ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ÊÑ¥¥Òà¾ ÔèÁàµÔÁ àÍ¡ÊÒÃá¹º·éÒÂ ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§

ãº¤Ó¢ÍàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ãºá¶Å§ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ¢éÍá¶Å§Í×è¹ã´·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éÅ§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍäÇé 

                ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§ ¡ÒÃÅ§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì

ËÁÒÂ¶Ö§ µÒÃÒ§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÁ¸ÃÃÁì·ÕèÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ· à¾×èÍà»ç¹àÍ¡ÊÒÃ

»ÃÐ¡Íº¡ÃÁ¸ÃÃÁì áÅÐ¶×Íà»ç¹ÊèÇ¹Ë¹ Öè§¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐÂÐàÇÅÒË¹ Öè§»Õ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ËÃ ×Í¹ ÑºáµèÇÑ¹¤ÃºÃÍº»Õ

¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÕµèÍæ ä» 

                        ËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè¢éÍÁÙÅà¢éÒÊÙèÃÐºº¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Õè

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¨é§äÇé ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì

ËÁÒÂ¶Ö§ ÁÙÅ¤èÒÊèÇ¹Ë¹ Öè§¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹àÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂªÓÃÐ

ÁÒÃÐÂÐË¹ Öè§ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¤èÒ¤ØéÁ¤ÃÍ§áÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹§Ò¹ «Öè§à»ç¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐ

ÊÒÁÒÃ¶ãªéÊÔ·¸Ôä´éµÒÁ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÃÐºØäÇé 

ËÁÇ´ 1 ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

1. ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õéà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·àª ×èÍ¶×Í¢éÍá¶Å§¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹ãº¤Ó¢Í-

àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ãºá¶Å§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¢éÍá¶Å§à¾ ÔèÁàµÔÁÍ×è¹ã´·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÅ§ÅÒÂÁ ×Íª ×èÍäÇéáÅÐä´éÁÕ

¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ§Ç´áÃ¡áÅéÇ ºÃÔÉÑ·¨Ö§ä´éµ¡Å§·ÓÊÑ¥¥ÒáÅÐÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéäÇé 

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÙéÍÂÙèáÅéÇ áÅÐá¶Å§¢éÍ¤ÇÒÁÍÑ¹à»ç¹à·ç¨µÒÁÇÃÃ¤Ë¹ Öè§ËÃ ×ÍÃÙéÍÂÙèáÅéÇ

ã¹¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã´áµèäÁèà»Ô´à¼Â¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹ Ñé¹ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº «Öè§¶éÒºÃÔÉÑ··ÃÒº¢éÍ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹ Ñé¹ æ áÅéÇ

ÍÒ¨¨Ù§ã¨ºÃÔÉÑ·ãËéàÃÕÂ¡à¡çºàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÙ§¢Öé¹ËÃ ×ÍäÁèÂÍÁ·ÓÊÑ¥¥Ò ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õé ¨Ðµ¡à»ç¹âÁ¦ ÕÂÐ

µÒÁ»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂá¾ è§áÅÐ¾Ò³ÔªÂì ÁÒµÃÒ 865 «Öè§ºÃÔÉÑ·ÍÒ¨ºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÅÐäÁè¨èÒÂà§Ô¹

µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìä´é ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕà¾ ÕÂ§¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´éªÓÃÐãËéá¡èºÃÔÉÑ·áÅéÇ·Ñé§ËÁ´à·èÒ¹ Ñé¹ 

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè»¯ÔàÊ¸¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ â´ÂÍÒÈÑÂ¢éÍá¶Å§¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¶Å§

äÇéã¹àÍ¡ÊÒÃµÒÁÇÃÃ¤Ë¹ Öè§

áººÁÒµÃ°Ò¹ 

à§×èÍ¹ä¢·ÑèÇä»áËè§¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ 

»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑ¥ (áººªÑèÇÃÐÂÐàÇÅÒ)

¢éÍ¡ÓË¹´·ÑèÇä»

¤Ó¹ÔÂÒÁ



2. ¡ÒÃäÁèâµéáÂé§ËÃ×Í¤Ñ´¤éÒ¹¤ÇÒÁäÁèÊÁºÙÃ³ ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁèâµéáÂé§ËÃ ×Í¤Ñ´¤éÒ¹¤ÇÒÁäÁèÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õé àÁ ×èÍ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼Å

ºÑ§¤Ñºã¹¢³Ð·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÕªÕÇÔµÍÂÙèà»ç¹àÇÅÒµÑé§áµèÊÍ§»Õ (2 »Õ) ¢Öé¹ä» ¹ ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ

¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ ×ÍËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËé¹ ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¹ Ñé¹ ËÃ ×ÍÇÑ¹àÃÔèÁ

ÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¡ÅÑº¤ ×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà´ÔÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ ËÃ ×ÍÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í¹ ØÁÑµÔãËéà¾ ÔèÁ¨Ó¹Ç¹

à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Ñé§¹ Õé à©¾ÒÐã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ ÔèÁ¢Öé¹à·èÒ¹ Ñé¹ àÇé¹áµè ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÁÔä´éÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂã¹àËµØ·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Ñé¹ ËÃ ×Í¡ÒÃá¶Å§ÍÒÂØ¤ÅÒ´à¤Å ×èÍ¹¨¹ÍÒÂØ¨ÃÔ§ÍÂÙè¹Í¡¨Ó¡Ñ´ÍÑµÃÒ

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Ò§¤éÒ»¡µÔ  

                 ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´é·ÃÒº¢éÍÁÙÅÍÑ¹¨ÐºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢éÍ 1 áµèÁÔä´éãªé

ÊÔ·¸ÔºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÒÂã¹¡ÓË¹´Ë¹ Öè§à´ ×Í¹ (1à´ ×Í¹) ¹ Ñºáµè·ÃÒº¢éÍÁÙÅ¹ Ñé¹ ºÃÔÉÑ·äÁèÍÒ¨

ºÍ¡ÅéÒ§¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹¡Ã³Õ¹ Õéä´é

3. ÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé ËÒ¡ÁÔä´é¡ÓË¹´ÁÍºãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ã´â´Âà©¾ÒÐáÅéÇãËé

¶×ÍÇèÒà»ç¹¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáµè¼Ùéà´ÕÂÇà·èÒ¹ Ñé¹

¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÍºÊÔ·¸ÔáÅÐ¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ôã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ ¨ÐµéÍ§·Óà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Íá¨é§

ºÃÔÉÑ·áÅÐä´éÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÅéÇ

4. ¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ìáËè§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº áÁé¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éà»ç¹¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìàÍ§

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡çÁÕÊÔ·¸Ô¨ÐâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ ÕéãËéá¡èºØ¤¤ÅÍÕ¡¤¹Ë¹ Öè§·ÕèäÁèãªè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì

¡çä´é àÇé¹áµè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ ×ÍÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êìà¢éÒÊÙèÃÐºº

¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìáÅéÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìä´éºÍ¡¡ÅèÒÇà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Íä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ·áÅéÇÇèÒ µ¹¨Ó¹§¨Ð¶×Í

àÍÒ»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õé

¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹ Õé ¨ÐäÁè¼Ù¡¾ Ñ¹ºÃÔÉÑ· ¨¹¡ÇèÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é

á¨é§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ì´Ñ§¡ÅèÒÇãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×ÍáÅÐºÃÔÉÑ·ä´éºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅéÇ áµè

ºÃÔÉÑ·äÁèµéÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³ì¢Í§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ì¹ Ñé¹áÅÐºÃÔÉÑ·äÁèµéÍ§ÃÑº¼Ô´¶éÒä´é¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹

à§Ô¹ÍÑ¹¾ Ö§ª´ãªéµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËé¡Ñº¼ÙéÁÕÊÔ·¸Ôä» â´ÂäÁè·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃâÍ¹»ÃÐâÂª¹ ì´Ñ§¡ÅèÒÇ¡èÍ¹ 

5. ¼ ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìä´é àÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂ

à§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ ìã´ æ ÀÒÂãµé¢éÍ¡ÓË¹´¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁ·ÕèÃÐºØ¹ Ñé¹ ËÒ¡ÁÔä´éÃÐºØª ×èÍ

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ ìãËéá¡è¡Í§ÁÃ´¡¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÐºØª ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìà¾ ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìä´éàÊÕÂªÕÇÔµ

¡èÍ¹¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ ×Í¾ÃéÍÁ¡Ñº¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Í¶Ö§¡ÒÃ

à»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éá¨é§ËÃ ×ÍäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹ àÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ ìãËéá¡è¡Í§ÁÃ´¡¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÃÐºØª ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìÁÒ¡¡ÇèÒË¹ Öè§¤¹áÅÐ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìÃÒÂã´

àÊÕÂªÕÇÔµ¡èÍ¹¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºà»ç¹ÅÒÂÅÑ¡É³ìÍÑ¡ÉÃ¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¹ Ñé¹ ËÃ ×Íá¨é§à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹ ì¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì·ÕèàËÅ ×ÍÍÂÙè ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ



ÁÔä é́á¨é§ËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì Ñ́§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹

àÁ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂà§Ô¹¼Å»ÃÐâÂª¹ìÊèÇ¹¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìÃÒÂ·ÕèàÊÕÂªÕÇÔµãËéá¡è

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè¤¹ÅÐà·èÒ æ ¡Ñ¹

6. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìä é́ àÇé¹áµè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ËÃ×ÍÊè§ÁÍº¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ Õ̧¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êìà¢éÒÊÙèÃÐºº¢éÍÁÙÅ¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ìáÅéÇ áÅÐ¼ÙéÃÑº

»ÃÐâÂª¹ìä é́ºÍ¡¡ÅèÒÇà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ·áÅéÇÇèÒµ¹¨Ó¹§¨Ð¶×ÍàÍÒ»ÃÐâÂª¹ìµÒÁÊÑ¥¥Ò¹Ñé¹

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ãËÁèà»ç¹ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ÊÒÁÕ ÀÃÔÂÒËÃ×ÍºØµÃ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº¹ÑºáµèÇÑ¹·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂáÊ´§à¨µ¹Ò â´Âá¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒº

à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×èÍºÃÔÉÑ·¨Ð·Ó¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËé áµèÍÂèÒ§äÃ 

¡çµÒÁºÃÔÉÑ·¨ÐäÁèÃÑº¼Ô´¶éÒä é́¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ÍÑ¹¨Ð¾Ö§ª´ãªéµÒÁÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËé¡Ñº¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹à ỐÁ 

ä»â´ÂäÁè·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¤¹ãËÁèÁÔãªè ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ÊÒÁÕ ÀÃÔÂÒËÃ×ÍºØµÃ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ×èÍä é́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÅéÇáÅÐºÃÔÉÑ·ä é́·Ó¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ 

à»ÅÕèÂ¹á»Å§ Ñ́§¡ÅèÒÇã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËé

7. ¡ÒÃá¡éä¢¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¡ÒÃá¡éä¢¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹Õé¨ÐÁÕ¼ÅÊÁºÙÃ³ìµèÍàÁ×èÍºÃÔÉÑ·µ¡Å§ÃÑº¡ÒÃá¡éä¢ áÅÐ¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº

µèÍàÁ×èÍºÃÔÉÑ·ä é́ºÑ¹·Ö¡á¡éä¢ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìËÃ×ÍÍÍ¡ºÑ¹·Ö¡ÊÅÑ¡ËÅÑ§ãËéáÅéÇ â´Â¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨¡ÃÐ·Ó¡ÒÃá·¹ºÃÔÉÑ·

8. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áºº¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨·Óà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍãËéºÃÔÉÑ·à»ÅÕèÂ¹áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹áººÍ ×è¹

µÒÁ·ÕèºÃÔÉÑ·ä é́¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐà§×èÍ¹ä¢äÇé¡çä é́  áµè·Ñé§¹ÕéµéÍ§ä é́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·

ËÒ¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áºº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹Õé ·ÓãËé¼ÅµèÒ§¢Í§àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹

¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁáºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà ỐÁ¡Ñºáºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËÁè ºÃÔÉÑ·¨Ð¤×¹à§Ô¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ×Í

à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìã¹ÊèÇ¹·ÕèÅ´Å§ ËÑ¡ é́ÇÂË¹ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×Í¨ÐàÃÕÂ¡à¡çºàºÕéÂ

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ ËÃ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤×¹ÊèÇ¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹áÅéÇáµè¡Ã³Õ

9. ¡ÒÃ¦èÒµÑÇµÒÂËÃ×Í¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ

ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¨èÒÂà§Ô¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìàÁ×èÍ»ÃÒ¡¯ÇèÒ

1. ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¦èÒµÑÇµÒÂ é́ÇÂã¨ÊÁÑ¤ÃÀÒÂã¹Ë¹Öè§»Õ (1»Õ) ¹ÑºáµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§

µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËé¹ÑºµÑé§áµèÇÑ¹àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇÑ¹

àÃÔèÁÁÕ¼Å¤ØéÁ¤ÃÍ§µÒÁ¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà ỐÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ ËÃ×ÍÇÑ¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í¹ØÁÑµÔãËéà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹

à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Ñé§¹Õé à©¾ÒÐã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹à·èÒ¹Ñé¹ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·

¨ÐÁÕà¾ÕÂ§¤×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ·Õèä é́ªÓÃÐãËéá¡èºÃÔÉÑ·ÁÒáÅéÇ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×ÍàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµà¾×èÍ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì ËÃ×Í¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹ÊÙèÊ¶Ò¹Ðà ỐÁ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ 

ËÃ×Íã¹ÊèÇ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅéÇáµè¡Ã³Õ   



2. ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¶Ù¡¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¦ èÒµÒÂâ´Âà¨µ¹Ò ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕà¾ ÕÂ§

¤ ×¹à§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìãËéá¡è·ÒÂÒ·¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢´Ñ§¹ Õé  

                     2.1 ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§äÁèÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ºÃÔÉÑ·¨ÐÍ¹ ØâÅÁ¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ·Õèä´éÃÑºªÓÃÐÁÒáÅéÇ·Ñé§ËÁ´ãËéá¡è·ÒÂÒ·¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

                     2.2 ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìÁÒ¡¡ÇèÒË¹ Öè§¤¹ ËÒ¡¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¤¹ã´äÁèÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ

¦ èÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´Âà¨µ¹Ò ºÃÔÉÑ·¨Ð¨èÒÂ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹àÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéá¡è¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì·ÕèäÁèÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ¦ èÒ

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁÊèÇ¹ àÁ ×èÍËÑ¡ÊèÇ¹¢Í§¼Ùé·Õè¦ èÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ«Öè§äÁèÁÕÊÔ·¸Ôä´éÃÑºÍÍ¡ â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¤ ×¹àºÕéÂ

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊèÇ¹¹ Õé·Ñé§ËÁ´´éÇÂ 

                  ¡ÒÃ¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ ×Íà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì ¡Ã³Õ¦ èÒµÑÇµÒÂËÃ ×Í¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁ ºÃÔÉÑ·

ÁÕÊÔ·¸ÔËÑ¡Ë¹ ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾ Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ ÕéÍÍ¡ä´é  

10. ¡ÒÃá¶Å§ÍÒÂØËÃ×Íà¾È¤ÅÒ´à¤Å ×èÍ¹

¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éá¶Å§ÍÒÂØËÃ ×Íà¾ÈäÇéµèÍºÃÔÉÑ·¤ÅÒ´à¤Å ×èÍ¹äÁèµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

à»ç¹àËµØãËéºÃÔÉÑ·¡ÓË¹´¨Ó¹Ç¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇéµèÓ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·ÕèºÃÔÉÑ·¨Ð¾ Ö§µéÍ§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

¨ÐµéÍ§Å´Å§à·èÒ·ÕèàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õèä´éÁÒ¨Ð«é×Í¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§ä´é ÊÓËÃÑºã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éªÓÃÐ 

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà¡Ô¹¡ÇèÒÍÑµÃÒµÒÁÍÒÂØ ËÃ ×Íà¾È¨ÃÔ§ ºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊèÇ¹·Õèà¡Ô¹ãËé

¶éÒºÃÔÉÑ·¾ ÔÊÙ¨¹ ìä´éÇèÒã¹¢³Ð·ÓÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ÍÒÂØ·Õè¶Ù¡µéÍ§á·é¨ÃÔ§ÍÂÙè¹Í¡¨Ó¡Ñ´ÍÑµÃÒ-

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµÒÁ·Ò§¤éÒ»¡µÔ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅéÇ ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¹ Õéà»ç¹âÁ¦ ÕÂÐ ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ·¸ÔºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Òä´é

¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ºÍ¡ÅéÒ§ÊÑ¥¥Ò ºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡Ë¹ ÕéÊÔ¹ (¶éÒÁÕ) ãËéá¡è¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ËÃ ×Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìáÅéÇáµè¡Ã³Õ

11. ¡ÒÃá¨é§¡ÒÃµÒÂáÅÐ¡ÒÃ¾ ÔÊÙ¨¹ìÈ¾

¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµÅ§ ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¨ÐµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºÀÒÂã¹ÊÔºÊÕèÇÑ¹

(14 ÇÑ¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹àÊÕÂªÕÇÔµ àÇé¹áµè¨Ð¾ ÔÊÙ¨¹ ìä´éÇèÒµ¹äÁè·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁµÒÂ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÃ ×ÍäÁè·ÃÒº

ÇèÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹¡Ã³Õàªè¹¹ Õé¨ÐµéÍ§á¨é§ãËéºÃÔÉÑ··ÃÒºÀÒÂã¹à¨ç´ÇÑ¹ (7 ÇÑ¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè·ÃÒº¶Ö§

¤ÇÒÁµÒÂËÃ ×ÍÇÑ¹·Õè·ÃÒºÇèÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¨ÐµéÍ§Êè§ÁÍºËÅÑ¡°Ò¹·Ò§ÃÒª¡ÒÃ«Öè§áÊ´§ÇèÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµãËé

á¡èºÃÔÉÑ· áÅÐ¶éÒºÃÔÉÑ·ÃéÍ§¢Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì¨ÐµéÍ§¨Ñ´ËÒàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹à¾ ÔèÁàµÔÁãËéá¡èºÃÔÉÑ·â´Â¤èÒãªé¨èÒÂ

¢Í§¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìàÍ§

½èÒÂ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¨ÐµéÍ§ÂÔ¹ÂÍÁáÅÐãËé¤ÇÒÁÃèÇÁÁ ×Íã¹¡ÒÃ¾ ÔÊÙ¨¹ ìÈ¾¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

àÁ ×èÍºÃÔÉÑ·àËç¹ÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹áÅÐäÁè¢Ñ´µèÍ¡®ËÁÒÂËÃ ×ÍËÅÑ¡ÈÒÊ¹Ò

ºÃÔÉÑ·¨ÐÃÑº¼Ô´µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ ÕéµèÍàÁ ×èÍ¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ì ËÃ ×Í½èÒÂ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ»¯ÔºÑµÔµÒÁ

¤ÇÒÁã¹ÇÃÃ¤¡èÍ¹æ ¢Í§¢éÍ¹ ÕéàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ

12. ÊÔ·¸Ôà¡ÕèÂÇ¡Ñºà§Ô¹¤éÒ§¨èÒÂµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì

àÁ ×èÍ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤Ãº¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´µÒÁÊÑ¥¥ÒËÃ ×ÍàÁ ×èÍ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè

¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºÍÂÙèËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂËÃ ×Í¼ÙéÃÑº»ÃÐâÂª¹ ìµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§äÁèä´éÁÒÃÑºà§Ô¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´é

ÃÑºµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÀÒÂã¹¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒÊÒÁà´ ×Í¹ (3 à´ ×Í¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¤Ãº¡ÓË¹´ ËÃ ×ÍÇÑ¹·Õè

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµ ºÃÔÉÑ·¨ÐãËé´Í¡àºÕéÂÊÓËÃÑºà§Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ·Ñé§ËÁ´ã¹ÍÑµÃÒà·èÒ¡ÑºÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹

¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé



ËÁÇ´ 2 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

13. ¡ÒÃÃÐ§Ñº¢éÍ¾ Ô¾Ò·â´ÂÍ¹Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ

ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¢éÍ¾ Ô¾Ò· ¢éÍ¢Ñ´áÂé§ ËÃ ×Í¢éÍàÃÕÂ¡ÃéÍ§ã´ æ ÀÒÂãµé¡ÃÁ¸ÃÃÁì©ºÑº¹ Õé

ÃÐËÇèÒ§¼ÙéÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¡ÑººÃÔÉÑ· áÅÐËÒ¡¼ÙéÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§»ÃÐÊ§¤ìáÅÐàËç¹¤ÇÃÂØµÔ¢éÍ¾ Ô¾Ò·

¹ Ñé¹â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¹ Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·µ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁáÅÐãËé·Ó¡ÒÃÇÔ¹ Ô¨©ÑÂªÕé¢Ò´â´ÂÍ¹ Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃµÒÁ¢éÍ

ºÑ§¤ÑºÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÇèÒ´éÇÂÍ¹ Ø¥ÒâµµØÅÒ¡ÒÃ

14. ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§ªÓÃÐ¡èÍ¹ËÃ ×Íã¹ÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐâ´ÂªÓÃÐà»ç¹§Ç´ÃÒÂ»Õ ÃÒÂ

§Ç´ 6 à´ ×Í¹ 3 à´ ×Í¹ ËÃ ×ÍÃÒÂà´ ×Í¹ ³ ÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹ãË¥è ËÃ ×ÍÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ ×Í¡ÑºµÑÇá·¹·Õèä´éÃÑºÁÍº

ÍÓ¹Ò¨à»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Í¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹ ÕéºÃÔÉÑ·¨ÐÍÍ¡ãºÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéäÇéà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹

ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ÂÔ¹ÂÍÁãËéÁÕ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹ÃÒÂ§Ç´¹ éÍÂ¡ÇèÒË¹ Öè§»Õ ¨Ó¹Ç¹

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèªÓÃÐãËéºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁèàµçÁ»Õ¹ Ñé¹à»ç¹Ë¹ ÕéÊÔ¹·ÕèºÃÔÉÑ·¨ÐµéÍ§ËÑ¡ÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð¾ Ö§¨èÒÂ

µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§§Ç´¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é â´ÂµéÍ§·Óà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×Í

¢Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÔ¸Õ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ· áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ ×èÍºÃÔÉÑ·Í¹ ØÁÑµÔ

¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËéªÓÃÐà»ç¹à§Ô¹Ê´ ¡ÒÃªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ´éÇÂµÑëÇÊÑ¥¥Òãªéà§Ô¹

àªç¤ ´ÃêÒ¿·ì ËÃ ×ÍÇÔ¸ÕÍ×è¹ã´¨Ð¶×ÍÇèÒä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµèÍàÁ ×èÍàÃÕÂ¡à¡çºà§Ô¹Ê´ä´éáÅéÇ

15. ÃÐÂÐàÇÅÒ¼ èÍ¹¼ Ñ¹ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÔä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÁ ×èÍ¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ºÃÔÉÑ·

¨Ð¼èÍ¹¼Ñ¹ãËéà»ç¹àÇÅÒÊÒÁÊÔºàÍç´ÇÑ¹ (31 ÇÑ¹) ¹ ÑºáµèÇÑ¹¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÐÂÐ

àÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàÊÕÂªÕÇÔµÅ§ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹ ºÃÔÉÑ·

¨ÐËÑ¡àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè¤éÒ§ªÓÃÐã¹ÃÍº»Õ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Ñé¹ÍÍ¡¨Ò¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ «Öè§ºÃÔÉÑ·¨Ðª´ãªéµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

â´ÂäÁè¤Ô´´Í¡àºÕéÂ

16. ¡ÒÃ¢Ò´ÍÒÂØ¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁì

¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¼èÍ¹¼Ñ¹µÒÁ¢éÍ 15 ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

ÂèÍÁ¢Ò´ÍÒÂØ ¹ ÑºáµèÇÑ¹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ àÇé¹áµè¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñºâ´Â¢éÍ¡ÓË¹´ 

Í×è¹ã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé

17. ¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒËéÒ»Õ (5 »Õ) ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¢Ò´ÍÒÂØ áÅÐÂÑ§ÁÔä´éÃÑºà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹

¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÒ¨¢ÍµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìä´é ´Ñ§µèÍä»¹ Õé 

ÇÔ¸Õ·Õè 1 ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè¢Ò´ªÓÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹ã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡ÇèÒÍÑµÃÒ

´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÕ¡ÃéÍÂÅÐ  2 µèÍ»Õ



ÇÔ¸Õ·Õè 2 àÅ ×èÍ¹ÇÑ¹àÃÔèÁµé¹áËè§ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÍ¡ä»à·èÒ¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁì¢Ò´ÍÒÂØ

â´Â¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂã¹ÍÑµÃÒµÒÁÍÒÂØ¢Í§¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ³ ÇÑ¹àÃÔèÁµé¹ãËÁè¢Í§ 

ÊÑ¥¥Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

ã¹¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂµéÍ§´Óà¹ Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹ Õé

1) Â×è¹¤Ó¢ÍµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁìà»ç¹Ë¹ Ñ§Ê ×ÍµÒÁáºº·ÕèºÃÔÉÑ·¡ÓË¹´

2) áÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹ÇèÒÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³ì áÅÐÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´é

â´Â¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂà»ç¹¼ÙéÍÍ¡¤èÒãªé¨èÒÂàÍ§ (¶éÒÁÕ) 

3) ªÓÃÐ¤ ×¹Ë¹ ÕéÊÔ¹ã´ æ ·ÕèÁÕÍÂÙèµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹µÒÁÍÑµÃÒ·Õè¡ÓË¹´

äÇéã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

¡ÒÃµèÍÍÒÂØ¡ÃÁ¸ÃÃÁì´Ñ§¡ÅèÒÇ¨ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºàÁ ×èÍºÃÔÉÑ·ä´éÍ¹ ØÁÑµÔáÅéÇ

18. ¡ÒÃ¹ÓÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤ ×¹ÁÒªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ

ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºáÅÐÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅéÇ àÁ ×èÍ¶Ö§¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´ÃÐÂÐàÇÅÒ

¼èÍ¹¼Ñ¹ªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¶éÒ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂÑ§ÁÔä´éªÓÃÐàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ à¾×èÍãËé¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªéµèÍä» 

ºÃÔÉÑ·¨Ð¹Óà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì·ÕèÁÕÍÂÙèã¹¢³Ð¹ Ñé¹ËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡´éÇÂË¹ ÕéÊÔ¹·Õè¼Ù¡¾ Ñ¹µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁì(¶éÒÁÕ) ªÓÃÐ 

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂá·¹ãËéâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃ¡ÙéÂ×ÁáÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð¤Ô´´Í¡àºÕéÂ·ºµé¹ã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡ÇèÒÍÑµÃÒ 

´Í¡àºÕéÂ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÍÕ¡ÃéÍÂÅÐ 2 µèÍ»Õ

¤Óá¹Ð¹Ó 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (¤»À.)

¶éÒ·èÒ¹ÁÕ»Ñ¥ËÒã´ æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ©ºÑº¹ Õé â»Ã´µÔ´µèÍ 

ºÃÔÉÑ· àÁ ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ·ÕèÍÂÙè 250 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ËéÇÂ¢ÇÒ§ 

¡ÃØ§à·¾Ï 10310 ËÃ ×ÍÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ·ÑèÇ»ÃÐà·È â·Ã.1766 

ËÃ ×Í µÔ´µèÍÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡ÑºáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 

22/79 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10900 

â·ÃÈÑ¾·ì 0 2515 3999 ÊÒÂ´èÇ¹ 1186 à¾×èÍãËé¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ ×Í

19. ¡ÒÃàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕÁÙÅ¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹µÒÃÒ§ÁÙÅ¤èÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁì»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃªÓÃÐ

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÁÒ¨¹¶Ö§àÇÅÒ·ÕèÁÕà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅÐ¡ÃÁ¸ÃÃÁìÂÑ§ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂèÍÁÁÕÊÔ·¸Ô¨ÐºÍ¡ 

àÅÔ¡ÊÑ¥¥Òä´éâ´Â¢ÍàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìáÅÐÃÑºà§Ô¹¤èÒàÇ¹¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìµÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹µÒÃÒ§ÁÙÅ¤èÒ¡ÃÁ¸ÃÃÁì 

¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹ ìÍ×è¹æÍÑ¹¾ Ö§¨Ðä´éÃÑº (¶éÒÁÕ) ËÑ¡´éÇÂ¨Ó¹Ç¹Ë¹ ÕéÊÔ¹ã´æ ·Õè¤éÒ§ªÓÃÐÍÂÙè (¶éÒÁÕ)

ËÁÇ´ 3 ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì

20. ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ËÒ¡¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ »ÃÐÊ§¤ì¨ÐÂ¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì¹ Õé´éÇÂàËµØ¼Åã´¡çµÒÁ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÊÒÁÒÃ¶

Êè§¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁìÁÒÂÑ§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ ¹ ÑºáµèÇÑ¹·Õèä´éÃÑº¡ÃÁ¸ÃÃÁì¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÇé¹áµèºÃÔÉÑ·ä´éÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì

ãËéá¡è¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèµéÍ§Êè§¤ ×¹¡ÃÁ¸ÃÃÁì áÅÐºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·ÕèàËÅ ×ÍËÅÑ§¨Ò¡ËÑ¡¤èÒµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾µÒÁ·Õè¨èÒÂ¨ÃÔ§áÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·©ºÑºÅÐ 500 ºÒ· 

àÇé¹áµèà»ç¹¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁìâ´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹ Ô¡Êì ºÃÔÉÑ·¨Ð¤ ×¹àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂàµçÁ¨Ó¹Ç¹

â´ÂäÁèËÑ¡¤èÒãªé¨èÒÂã´æ ·Ñé§ÊÔé¹ 

ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä´éãªéÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃéÍ§¤èÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹áÅéÇ ¼ÙéàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÁèÁÕÊÔ·¸Ô

Â¡àÅÔ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì©ºÑº¹ Õé



 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

สัญญำเพิม่เติม แฮปป้ี เลดี้ 

 

สัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีแนบอยู ่

และสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ีแลว้  

บรรดาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพิ่มเติมน้ีแนบอยู ่หากขดัหรือแยง้กบั 

สัญญาเพิ่มเติมน้ีใหใ้ชข้อ้ความของสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีบงัคบั ส่วนขอ้ความท่ีไม่ขดัหรือแยง้ใหใ้ชข้อ้ความใน

กรมธรรมป์ระกนัภยับงัคบัใชก้บัสัญญาเพิ่มเติมน้ีโดยอนุโลม 

 

ค ำนิยำม 

แพทย ์ หมายถึง แพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบัแพทยสภาใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการ

ในการรักษาหรือการผา่ตดัได ้ แต่ไม่ใช่แพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยัเอง 

หรือเป็นคู่สมรส  หรือผูท่ี้สืบสายโลหิตเดียวกนักบัผูเ้อาประกนัภยั 

โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ  ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้

ประกอบการเป็นโรงพยาบาลและจดัใหมี้การรักษาพยาบาล   

ตรวจวนิิจฉยัโรค  ท าศลัยกรรม – ผา่ตดัใหญ่ (Major Surgery) โดยมี

เตียงส าหรับคนไขใ้น เคร่ืองมือในการตรวจวนิิจฉยัโรค และผา่ตดั

เท่าท่ีจ  าเป็นและมีแพทยป์ระจ าอยา่งนอ้ย 1 คน และใหบ้ริการ

ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

ความจ าเป็นทางการแพทย ์

(Medically necessary) 

หมายถึง การรักษาตามดุลยพินิจของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความจ าเป็นทาง

การแพทย ์และตอ้งเป็นการรักษาท่ีเหมาะสมกบัอาการนั้นๆ 

 

ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่าหอ้งและค่าอาหาร ค่าศลัยกรรมและค่าวางยาระงบัความรู้สึก ค่ายา

และค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆในโรงพยาบาล ค่าหอ้งผา่ตดั ค่าตรวจทาง

หอ้งทดลอง และค่าปรึกษาแพทย ์

การวนิิจฉยั หมายถึง ผลการวนิิจฉยัโรคท่ีชดัเจนของแพทย ์โดยยดึถือจากหลกัฐานท่ีแน่ชดั 

เพื่อใชอ้า้งอิงถึงโรคร้ายแรงท่ีเก่ียวขอ้งตามค าจ ากดัความภายใตส้ัญญา

เพิ่มเติมฉบบัน้ี หรือในกรณีท่ีขาดหลกัฐานแน่ชดัจะตอ้งแสดง

หลกัฐานการตรวจ ทางรังสีวิทยา (radiological), อาการและ 

อาการแสดง (clinical), หลกัฐานทางจุลกายวภิาค (histological) หรือ 

หลกัฐานทางหอ้งปฏิบติัการ (laboratory) ใหก้บับริษทั 



 

การผา่ตดัมดลูก 

(Hysterectomy) 

หมายถึง การผา่ตดัเพื่อเอามดลูกออกทั้งหมด ไม่รวมถึงการตดัมดลูกออกเพียง

บางส่วน 
 

การผา่ตดัเตา้นม 

(Mastectomy) 

หมายถึง การผา่ตดัเพื่อเอาเน้ือเยือ่เตา้นมออกอยา่งนอ้ย 1 ใน 4  

ของเตา้นมทั้งขา้ง 
 

การท าศลัยกรรมปะแต่ง

ผวิหนงัใบหนา้เน่ืองจากแผล

ไฟลวก 

หมายถึง การท าศลัยกรรมปะแต่งผิวหนงัใบหนา้โดยศลัยแพทย ์เพื่อรักษา

บาดแผลไฟลวกระดบั 3 บนใบหนา้ (แผลไฟลวกระดบั 3 หมายถึง 

หนงัก าพร้าและหนงัแทท้ั้งหมด รวมทั้งต่อมเหง่ือขมุขนและ 

เซลลป์ระสาทถูกท าลาย ผวิหนงัทั้งชั้นหลุดลอกเห็นเป็นเน้ือแดงๆ

หรือแดงสลบัขาวหรือเป็นเน้ือท่ีไหมเ้กรียม) 

การเสริมแต่งทรวงอก

เน่ืองจากการผา่ตดัเตา้นม 

หมายถึง การท าศลัยกรรมพลาสติกหรือเสริมทรวงอกโดยศลัยแพทยภ์ายหลงั

การผา่ตดัเตา้นมอนัเน่ืองมาจากไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นมะเร็งเตา้นม

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเพิ่มเติม ยกเวน้การตกแต่งทรวงอกเพื่อ 

ความงาม 

โรคร้ายแรง หมายถึง การเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหน่ึงตามค านิยามท่ีระบุไวใ้น

สัญญาเพิ่มเติมน้ี ซ่ึงแสดงอาการภายหลงั 90 วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผล

คุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญา

เพิ่มเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) ใหน้บัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครอง

ตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงิน

เอาประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั 

โดยโรคร้ายแรงท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ไดแ้ก่ 

1. มะเร็งเตา้นมหรือ 

ปากมดลูก (Malignant 

cancer of the breast or 

cervix uteri) 

หมายถึง มะเร็งท่ีเป็นท่ีเตา้นมหรือปากมดลูกเท่านั้น มะเร็งดงักล่าวคือเน้ืองอก

ร้ายซ่ึงมีเซลลม์ะเร็งท่ีไม่สามารถควบคุมภาวะการเจริญเติบโตได ้และ

มีการลุกลามของเซลลม์ะเร็งไปท าลายเน้ือเยือ่ปกติ ตอ้งมีหลกัฐานทาง

จุลกายวภิาคศาสตร์ท่ีแสดงถึงการตรวจพบเซลลม์ะเร็งโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ืองอกวทิยาหรือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นพยาธิวทิยา 

ส าหรับความคุม้ครองตามค านิยามน้ียกเวน้โรคดงัต่อไปน้ี 

- เน้ืองอกท่ีเกิดจากภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง 

- เน้ืองอกท่ีมีการตรวจทางจุลกายวภิาคศาสตร์ ระบุวา่มีลกัษณะก่อน

เป็นมะเร็ง (pre-malignant) หรือไม่มีลกัษณะลุกลาม (non-invasive) 

ทั้งน้ีรวมถึงภาวะการเจริญผิดปกติของเซลลเ์ยือ่บุปากมดลูกท่ีไม่ถึงขั้น

เซลลม์ะเร็ง CIN I, CIN II หรือ CIN III 



 

2. มะเร็งท่ียงัไม่ลุกลามเขา้ถึง

เยือ่บุฐานของเตา้นมหรือ

ปากมดลูก (Carcinoma in 

situ of the breast or cervix 

uteri) 

หมายถึง ภาวะการเจริญเติบโตข้ึนมาใหม่ของเซลลม์ะเร็ง ซ่ึงยงัไม่ก่อใหเ้กิด 

การลุกลามไปยงัเน้ือเยือ่ปกติ การลุกลามในท่ีน้ีหมายถึง  

ภาวะแทรกซึมหรือการเขา้ท าลายเน้ือเยือ่ปกติ การวินิจฉยัภาวะ

ดงักล่าวของปากมดลูกนั้น ตอ้งกระท าโดยวธีิทดสอบเน้ือเยือ่ทาง

กลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงไดม้าโดยวธีิตดัช้ินเน้ือเป็นรูปกรวย (Cone biopsy) 

หรือส่องกลอ้งตดัช้ินเน้ือ  ในขณะท่ีการวนิิจฉยัภาวะดงักล่าวของเตา้

นม ตอ้งกระท าโดยวธีิตดัช้ินเน้ือเพื่อสนบัสนุนผลทดสอบเน้ือเยือ่ทาง

กลอ้งจุลทรรศน์ ทั้งน้ีการวนิิจฉยัโดยใชล้กัษณะทางคลินิกเพียงอยา่ง

เดียว ยงัไม่ไดผ้ลเป็นมาตรฐานเพียงพอตามค าจ ากดัความน้ี   

ส าหรับความคุม้ครองตามค านิยามน้ียกเวน้โรคดงัต่อไปน้ี 

- เน้ืองอกท่ีเกิดจากภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง 

- ภาวะการเจริญผดิปกติของเซลลเ์ยือ่บุปากมดลูกท่ีไม่ถึงขั้น

เซลลม์ะเร็ง CIN I, CIN II หรือ CIN III 

3. โรคมะเร็งอ่ืนๆของอวยัวะ

สืบพนัธ์ุสตรี 

หมายถึง มะเร็งท่ีเป็นท่ีมดลูก รังไข่ ท่อทางเดินรังไข่ ช่องคลอดหรือ 

ปากช่องคลอด ค าจ ากดัความของมะเร็งเป็นเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไว้

ในค าจ ากดัความของมะเร็งเตา้นมหรือปากมดลูก (Malignant cancer 

of the breast or cervix uteri) 

4. โรคลูปัส หรือโรค SLE 

(Systemic Lupus 

Erythematosus) 

หมายถึง โรคท่ีมีผลการวนิิจฉยัท่ีชดัเจนวา่เป็นโรคลูปัส ท่ีท าใหเ้กิด 

ความผดิปกติของหวัใจ ไต และระบบประสาทส่วนกลาง และ 

ตอ้งยนืยนัผลการวนิิจฉยัโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคลูปัส ทั้งน้ี

ยกเวน้โรคลูปัสท่ีท าใหเ้กิดความผดิปกติกบัเฉพาะผวิหนงั (Discoid 

Lupus) หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดความผดิปกติกบัโลหิตหรือขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลประโยชน์ 

 

ความคุม้ครอง ในขณะท่ีสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีมีผลบงัคบัอยู ่บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ 

ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัน้ี 
 

1.โรคร้ายแรง     

2. การผา่ตดัมดลูกและเตา้นม   

3. การท าศลัยกรรมปะแต่งผิวหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอก   
 

 

รำยละเอยีดของผลประโยชน์ 

1. โรคร้ำยแรง หมายถึง การเจบ็ป่วยดว้ยโรคอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

 1.1 มะเร็งเตา้นมหรือปากมดลูก (Malignant cancer of the breast or cervix uteri) 

 1.2 มะเร็งท่ียงัไม่ลุกลามเขา้ถึงเยือ่บุฐานของเตา้นมหรือปากมดลูก (Carcinoma in situ of the breast or  

       cervix uteri) 

 1.3 โรคมะเร็งอ่ืนๆ ของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี ไดแ้ก่ มดลูก รังไข่ ท่อทางเดินรังไข่ ช่องคลอด หรือ 

       ปากช่องคลอด (Other malignant major cancers of the female reproductive organs: uterus, ovary,  

       fallopian tube or vagina/vulva) 

 1.4 โรคลูปัส หรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus)  
 

 การจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรง แยกเป็น 2 กรณี โดยการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรง จะจ่ายในกรณีใด

กรณีหน่ึงเพียงกรณีเดียว เท่านั้น 
 

กรณีท่ี 1 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยแ์ละบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ผูเ้อาประกนัภยัมี 

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงดงักล่าวตามขอ้ 1.1, 1.3 หรือ 1.4  ภายหลงัจาก 90 วนั นบัแต่วนัเร่ิมมี 

ผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาเพิ่มเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement)  

ใหน้บัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ของสัญญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั  

 บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์สูงสุดของโรคร้ายแรงใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยผลประโยชน์โรคร้ายแรง 

จะจ่ายเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น และถือวา่ผลประโยชน์โรคร้ายแรงส้ินสุดลง 

 

 

 



 

กรณีท่ี 2 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยแ์ละบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ผูเ้อาประกนัภยั 

มีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงดงักล่าวตามขอ้ 1.2 ภายหลงัจาก 90 วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญา

เพิ่มเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาเพิ่มเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) ใหน้บัแต่วนัเร่ิม 

มีผลคุม้ครองตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี 

แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากบั ร้อยละ 30 ของผลประโยชน์สูงสุดของ 

โรคร้ายแรงใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยผลประโยชน์เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัมีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึง

ดงักล่าวตามขอ้ 1.2 จะจ่ายเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น หลงัจากการจ่ายผลประโยชน์ตามขอ้ 1.2 แลว้  หากผูเ้อาประกนัภยั

ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยแ์ละบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ผูเ้อาประกนัภยัมีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคใดโรคหน่ึงดงักล่าว

ตามขอ้ 1.1, 1.3 หรือ 1.4 บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากบั ร้อยละ 70 ของผลประโยชน์สูงสุดของ 

โรคร้ายแรงเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น และถือวา่ผลประโยชน์โรคร้ายแรงส้ินสุดลง 

 

2.   กำรผ่ำตัดมดลูกและเต้ำนม 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการผา่ตดัมดลูก (Hysterectomy) และ/หรือ การผา่ตดัเตา้นม (Mastectomy) 

ภายหลงั 90 วนั นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาเพิ่มเติม 

ส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) ให้นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติั 

ใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั และบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ 

การผา่ตดัดงักล่าวมีความจ าเป็นทางการแพทย ์บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ ดงัน้ี 

  2.1 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการผา่ตดัมดลูก บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นตาราง 

        ความคุม้ครองการผา่ตดัมดลูกและเตา้นม เพียงคร้ังเดียว และใหถื้อวา่ผลประโยชน์ในส่วนของ 

        การผา่ตดัมดลูกส้ินสุดลง 

  2.2 เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการผา่ตดัเตา้นม (หน่ึงหรือสองขา้ง) บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามท่ีก าหนด

       ไวใ้นตารางความคุม้ครองการผา่ตดัมดลูกและเตา้นม เพียงคร้ังเดียว และใหถื้อวา่ผลประโยชน์ 

        ในส่วนของการผา่ตดัเตา้นมส้ินสุดลง 

  ผลประโยชน์ตามตารางความคุม้ครองการผา่ตดัมดลูกและเตา้นม จะส้ินสุดลงเม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์

ในขอ้ 2.1 และ 2.2 ครบตามขา้งตน้แลว้   
 

3. กำรท ำศัลยกรรมปะแต่งผวิหนังใบหน้ำและผ่ำตัดเสริมทรวงอก 

 บริษทัจะใหค้วามคุม้ครองการท าศลัยกรรมปะแต่งผวิหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอก (Facial Skin 

Grafting Surgery and Breast Reconstruction Surgery) ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัผา่นการท าศลัยกรรมปะแต่ง

ผวิหนงัใบหนา้เน่ืองจากแผลไฟลวก หรือการเสริมแต่งทรวงอกเน่ืองจากการผา่ตดัเตา้นม (Mastectomy) และบริษทั

พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็นทางการแพทย ์ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน

ผลประโยชน์สูงสุดของการท าศลัยกรรมปะแต่งผวิหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอก 



 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์หากวา่การบาดเจบ็หรือการผา่ตดัเตา้นมเกิดข้ึนก่อนวนัเร่ิม 

มีผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี หรือวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ยเน่ืองจากสัญญาเพิ่มเติม 

ส้ินผลบงัคบั (Reinstatement) หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี               

แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั 
 

 ผลประโยชน์สูงสุดของการท าศลัยกรรมปะแต่งผวิหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอกจะลดลงตาม

จ านวนสินไหมท่ีจ่ายออกไปในแต่ละคร้ัง  ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิจะไดรั้บผลประโยชน์ตามกฎหมายวา่

ดว้ยเงินทดแทนหรือสวสัดิการใดๆ หรือตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนๆ และผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวเพื่อ

รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปแลว้ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ี  จะถูกจ ากดัอยูเ่พียงจ านวน

ท่ีไม่ไดรั้บการชดใชต้ามกฎหมายหรือสวสัดิการหรือการประกนัภยัดงักล่าวเท่านั้น  ผลประโยชน์การท าศลัยกรรม

ปะแต่งผวิหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอกจะส้ินสุดทนัทีเม่ือผลประโยชน์ไดจ่้ายออกไปครบตามจ านวน

ผลประโยชน์สูงสุดของการท าศลัยกรรมปะแต่งผวิหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอก 

 

 บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของความคุม้ครองตามรายการท่ีระบุไวใ้น

รายละเอียดของผลประโยชน์ตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 3 ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  ในกรณีท่ีผลประโยชน์ในขอ้ใดส้ินสุดลงแลว้ 

ในปีกรมธรรมต่์อไป ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะผลประโยชน์ในขอ้อ่ืนท่ีบริษทัยงัมิไดจ่้าย

ผลประโยชน์หรือจ่ายผลประโยชน์ยงัไม่ครบตามจ านวนผลประโยชน์สูงสุดเท่านั้น 

 

เงื่อนไขทัว่ไป 
 

1. กำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำเพิม่เติม 

 บริษทัจะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมน้ี เม่ือสัญญาเพิ่มเติมน้ีมีผลบงัคบัใน

ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีชีวติอยูเ่ป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ข้ึนไป นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี 

หรือผูเ้อาประกนัภยัไดท้  าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทัติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่สองปี (2 ปี) และมีชีวติอยูเ่ป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่สองปี (2 ปี) ดว้ย หรือหากมีการต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาเพิ่มเติมส้ินผลบงัคบั (Reinstatement)  

ใหน้บัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ของสัญญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่กรณีใดจะเกิดข้ึนภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

บริษทัจะโตแ้ยง้หรือคดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ท่ีเพิ่มข้ึนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีบริษทัทราบขอ้มูลอนัจะบอกลา้งสัญญาไดต้ามวรรคหน่ึง แต่มิไดใ้ชสิ้ทธิบอกลา้งสัญญา 

ภายในก าหนดหน่ึงเดือน (1 เดือน) นบัแต่ทราบขอ้มูลนั้น บริษทัไม่อาจบอกลา้งความสมบูรณ์ของสัญญาเพิ่มเติม 

ในกรณีน้ีได ้

 



 

2. กำรบอกกล่ำวเรียกร้อง 

ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบ 

ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวินิจฉยัและหรือยนืยนัจากแพทยว์า่เจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงท่ีให้

ความคุม้ครอง เวน้แต่ จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควร ซ่ึงไม่อาจแจง้ใหบ้ริษทัทราบ กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่

อาจบอกกล่าวการเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด ใหบ้อกกล่าวการเรียกร้องนั้นไปยงับริษทัโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า

ได ้โดยจะไม่ท าใหสิ้ทธิการเรียกร้องเสียไป 
 

3. กำรส่งหลกัฐำนพสูิจน์เรียกร้อง 

3.1 เม่ือมีการเรียกร้องสินไหมตามความคุม้ครองโรคร้ายแรง ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของ                               

ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งส่งหลกัฐานรายงานผลการตรวจและวินิจฉยัของแพทยต์ามท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค

ร้ายแรง โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยั ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการวนิิจฉยัและหรือ

ยนืยนัจากแพทยว์า่เจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงท่ีใหค้วามคุม้ครอง ทั้งน้ี การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว 

ไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นวา่ไดมี้เหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ลว้ 
 

3.2 เม่ือมีการเรียกร้องสินไหมการผา่ตดัมดลูกและเตา้นม ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของ 

ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งยืน่หลกัฐาน หรือส าเนาท่ีถูกตอ้งในการเขา้พกัรักษาตวั การผา่ตดั พร้อมรายการค่าใชจ่้าย 

และใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง  ท่ีโรงพยาบาลออกใหต่้อบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล 

ค่าใชจ่้ายในการใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานต่างๆ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเป็นผูอ้อกเอง  
 

3.3  เม่ือมีการเรียกร้องสินไหมการท าศลัยกรรมปะแต่งผิวหนงัใบหนา้และผา่ตดัเสริมทรวงอก   

ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งยืน่หลกัฐาน หรือส าเนาท่ีถูกตอ้งในการเขา้พกัรักษาตวั     

การท าศลัยกรรม พร้อมรายการค่าใชจ่้าย และใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง ท่ีโรงพยาบาลออกใหต่้อบริษทัภายใน  30 วนั

นบัแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาล  ค่าใชจ่้ายในการใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานต่างๆ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเป็นผูอ้อกเอง   

อน่ึง หากผูเ้อาประกนัภยัไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรมห์รือ สวสัดิการอ่ืนๆ  จะตอ้งส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

พร้อมหลกัฐานรายละเอียดการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีไดรั้บการเบิกจ่ายไวเ้รียบร้อยแลว้ต่อบริษทัดว้ย  
 

4. กำรชดใช้เงินตำมสัญญำเพิม่เติม 

เม่ือบริษทัไดรั้บค าเรียกร้องพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง บริษทัจะชดใชเ้งินตามสัญญาเพิ่มเติม

น้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนั (15 วนั)  

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชเ้งินตามสัญญาเพิ่มเติมน้ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

คุม้ครอง ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงอาจขยายออกไปไดต้ามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั (90 วนั)  

นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง 



 

              บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ

ก่อนมีการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติม บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมน้ีให้แก่ผูรั้บประโยชน์

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือ บนัทึกสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) 
 

5 . กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 

ภายในระยะเวลาอนัสมควร เม่ือบริษทัเห็นวา่จ าเป็นและไม่ขดัต่อหลกักฎหมายหรือหลกัศาสนา บริษทัมี

สิทธิตรวจสอบการวนิิจฉยัและหรือยนืยนัของแพทยห์รือชนัสูตรพลิกศพของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ  าเป็นกบั 

การประกนัภยัน้ีโดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ไม่ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาล และ

การตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยั เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษทัสามารถปฏิเสธการให้

ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
 

6. ระยะเวลำทีไ่ม่คุ้มครอง (Waiting Period) 

สัญญาเพิ่มเติมน้ีจะไม่คุม้ครองการเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซ่ึงแพทยย์นืยนัและ 

มีหลกัฐานชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกบัโรคร้ายแรงท่ีไดรั้บความคุม้ครองภายใตส้ัญญาเพิ่มเติมน้ี ท่ีเกิดข้ึนภายใน 90 วนั 

นบัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี หรือหากมีการต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาเพิ่มเติมส้ินผลบงัคบั 

(Reinstatement) ใหน้บัแต่วนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามการต่ออายคุร้ังสุดทา้ย หรือวนัท่ีบริษทัอนุมติัให้เพิ่มจ านวน 

เงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวน

เงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะในส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึนเท่านั้น 
 

7. กำรส้ินสุดผลบังคับของสัญญำเพิม่เติม 

สัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีจะส้ินผลบงัคบัทนัทีโดยอตัโนมติั ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

7.1  เม่ือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพิ่มเติมน้ีแนบอยูค่รบก าหนดสัญญาหรือส้ินผลบงัคบั 

ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพิ่มเติมน้ีแนบอยูส้ิ่นสุดลงจากการเวนคืน บริษทัจะคืน 

เบ้ียประกนัภยัส่วนท่ียงัไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองตามส่วนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บ

ผลประโยชน์ภายใตส้ัญญาเพิ่มเติมน้ีแลว้  

7.2  เม่ือสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีให้ความคุม้ครอง 

7.3  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาผอ่นผนัการช าระเบ้ียประกนัภยั  

สัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ียอ่มจะส้ินผลบงัคบันบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั  เวน้แต่ กรณีท่ีมีการกูย้มื 

ช าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั 

7.4  ณ วนัครบรอบปีของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยั มีอายคุรบ ... ปี  

7.5  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา 



 

7.6  เม่ือมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมน้ีเตม็จ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือตามเง่ือนไขการจ่าย

ผลประโยชน์ 

7.7  เม่ือผูเ้อาประกนัภยับอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ี ตามขอ้ 8. การบอกเลิกสัญญา 
 

 การส้ินผลบงัคบัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี จะไม่กระทบต่อสิทธิการเรียกร้องใดๆ ท่ีมีอยูก่่อนการส้ินผลบงัคบั

ของสัญญาเพิ่มเติมน้ี 
 

8. กำรบอกเลกิสัญญำ 

ผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ี โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั  

โดยบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามส่วนส าหรับระยะเวลาท่ียงัไม่ไดรั้บความคุม้ครอง  

เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บผลประโยชน์ภายใตส้ัญญาเพิ่มเติมน้ีแลว้ 
 

9. กำรรับประกนักำรต่ออำยุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Guarantee Renewal) 

ผูเ้อาประกนัภยัอาจต่ออายสุัญญาเพิ่มเติมน้ีไดเ้ม่ือครบรอบปีกรมธรรมข์องวนัท่ีในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

จนถึงรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัมีอาย ุ... ปี โดยการช าระเบ้ียประกนัภยัในวนัหรือก่อนวนัครบก าหนดช าระ

เบ้ียประกนัภยั  หรือภายในระยะเวลาผอ่นผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพิ่มเติมน้ี

แนบอยู ่ตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น โดยบริษทัจะให้ความคุม้ครองการเจบ็ป่วยดว้ย

โรคร้ายแรงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเพิ่มเติมน้ีต่อเน่ือง โดยจะไม่น าเง่ือนไขขอ้ 6. ระยะเวลาท่ีไม่คุม้ครอง  

(Waiting Period) มาใชบ้งัคบัส าหรับปีต่ออายุ 

 ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัขอเพิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยั ความคุม้ครองในส่วนของจ านวนเงิน 

เอาประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึนจะมีผลบงัคบัเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัแลว้ 
 

10. กำรต่ออำยุสัญญำเมื่อสัญญำเพิม่เติมส้ินผลบังคับ (Reinstatement) 

หากสัญญาเพิ่มเติมน้ีส้ินผลบงัคบัลงเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลา             

ผอ่นผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสัญญาเพิ่มเติมน้ีแนบอยู ่ผูเ้อาประกนัภยัสามารถขอ 

ต่ออายสุัญญาเพิ่มเติมน้ีได ้โดยการแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทัพร้อมแสดงหลกัฐานพิสูจน์ 

ความสมบูรณ์แห่งร่างกายโดยเสียค่าใชจ่้ายเอง และสัญญาเพิ่มเติมน้ีจะต่ออายไุดโ้ดยความยนิยอมของบริษทัและ                        

ผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัตามอตัราเบ้ียประกนัภยัของบริษทัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 
 

 

 

 

 

 



 

11. กำรปรับเบีย้ประกนัภัย 

บริษทัจะปรับเบ้ียประกนัภยัในรอบปีกรมธรรมต์ามเกณฑ์อาย ุและหรืออาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 

ผูเ้อาประกนัภยั ตามอตัราท่ีบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซ่ึงกรณีมีการปรับเบ้ียประกนัภยั 

บริษทัจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั (30 วนั) อน่ึงบริษทั

สงวนสิทธิในการปรับปรุงอตัราเบ้ียประกนัภยัตามความจ าเป็นโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ประกนัชีวติ  ทั้งน้ีเม่ือมีการต่ออายสุัญญาเพิ่มเติมฉบบัน้ี 
 

12. ข้อยกเว้น 

สญัญาเพิ่มเติมฉบบัน้ีไม่คุม้ครองการเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งหมด

หรือแต่บางส่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

12.1  ความผดิปกติซ่ึงแพทยย์นืยนัและมีหลกัฐานชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกบัโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงท่ี

เกิดข้ึนก่อนวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมน้ี หรือก่อนวนัท่ีใหมี้การต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาเพิ่มเติมส้ินผล

บงัคบั (Reinstatement) หรือก่อนวนัท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติมน้ี แลว้แต่วนั

ใดจะเกิดข้ึนภายหลงั ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัอนุมติัใหเ้พิ่มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่คุม้ครองเฉพาะใน

ส่วนของจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึนเท่านั้น 

เวน้แต่ ผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้ถลงใหบ้ริษทัทราบและบริษทัยนิยอมรับความเส่ียงภยั โดยไม่มีเง่ือนไขยกเวน้

ความคุม้ครองดงักล่าว 

12.2  การฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นวา่นั้น  

  12.3  สูดดม กิน ด่ืม ฉีด หรือน าสารมีพิษเขา้ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใด ในขณะท่ีรู้สึกผดิชอบ หรือ 

วกิลจริต หรือไม่ก็ตาม 

12.4  ผูเ้อาประกนัภยัปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทย ์

12.5  การตรวจรักษาพยาบาลท่ีผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเป็นแพทยส์ั่งใหแ้ก่ตวัเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล

จากแพทย ์ผูซ่ึ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้อาประกนัภยั 

12.6  การติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS)                  

ของผูเ้อาประกนัภยั ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม ภายใตว้ตัถุประสงคข์องสัญญาเพิ่มเติมน้ี เป็นท่ีเขา้ใจวา่การ

ติดเช้ือ HIV หรือ โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้กนับกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเกิด

จากการติดเช้ือไวรัสเอดส์และใหห้มายความรวมถึงการติดเช้ือจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการเจบ็ป่วย

ใดๆ ซ่ึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเช้ือ           

จุลชีพฉวยโอกาส ใหร้วมถึง แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ (Pneumocystis Carinii 

Pneumonia) เช้ือท่ีท าให้เกิดโรคล าไส้อกัเสบหรือเร้ือรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เช้ือไวรัส และ/หรือ

เช้ือราท่ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เน้ืองอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) 

ใหร้วมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะเน้ืองอก Kaposi’s Sarcoma มะเร็งต่อมน ้าเหลืองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central 



 

Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัน้ีวา่เป็นอาการของภูมิคุม้กนั

บกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหค้นท่ีเป็น เสียชีวติอยา่งกะทนัหนั 

เจบ็ป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS) ใหร้วมถึงเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) ท่ีท  าใหเ้กิดโรคสมองเส่ือม (Encephalopathy Dementia) 

12.7  การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูเ้อาประกนัภยั อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุภายใต้

เง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

1) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้หรือ 

2) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา โดยมีระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากบัระดบั

แอลกอฮอลใ์นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป หรือ 

3) ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุราจนไม่สามารถครองสติได ้ ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจวดัหรือในกรณีท่ีไม่

สามารถตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลไ์ด ้

12.8 การใชย้าโดยไม่มีค  าสั่งแพทย ์ซ่ึงตามกฎหมายแลว้ยาชนิดนั้นๆตอ้งมีใบสั่งยาจากแพทย ์

12.9 สงคราม ไม่วา่จะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระท าของศตัรูต่างชาติ  

สงครามกลางเมือง การปฏิวติั การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย 
 

13. กำรแถลงอำยุคลำดเคลือ่น 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงอายไุวต่้อบริษทัคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษทัก าหนด

จ านวนเบ้ียประกนัภยัไวต้  ่า จ  านวนเงินท่ีบริษทัจะพึงตอ้งจ่ายตามกรมธรรมน้ี์จะตอ้งลดลงเท่าท่ีเบ้ียประกนัภยั 

ท่ีไดม้าจะซ้ือความคุม้ครองได ้ส าหรับในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัเกินกวา่อตัราตามอายจุริง 

บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเกินให้ 

ถา้บริษทัพิสูจน์ไดว้า่ในขณะท าสัญญาประกนัภยั  อายท่ีุถูกตอ้งแทจ้ริงอยูน่อกจ ากดัอตัราตามทางคา้ปกติ

ของบริษทัแลว้ สัญญาประกนัภยัน้ีเป็นโมฆียะ 

 


