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                       ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  (นาย โยฮนั ดูทอย) 

สรุปสาระส าคญั 
แบบ ไอไฟน์ (ไม่มีเงนิปันผล) 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : 10 ปี  

ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั : 10 ปี 
(IFIN58) 

1. ผลประโยชน์ 

 1.1 กรณเีสียชีวติ 
   ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่าย 100% ของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.1 
กรณีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน ์ ซ่ึงเมื่อบริษทัจ่ายผลประโยชน์คุม้ครองกรณีเสียชีวติครบถว้นแลว้ สญัญาถือเป็นอนั
ส้ินสุด 

 1.2 กรณมีชีีวติอยู่ 
  ไม่มี 

การจ่ายเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะหักหนีสิ้นผกูพนัตามกรมธรรม์ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้าม)ี ออกก่อน 

1.3 ผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวติและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอบุัตเิหตุ 
  ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั ถา้การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะ 
หรือสายตา ภายใน 180 วนันับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเน่ืองจากการ
บาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายเงินชดเชยตามตารางรายการความคุม้ครองดงัน้ี 

 

 
 
 
 เอ
กส
ารน้ี

ไว้ ใ
ช้เพ่ื

อศึ
กษ
าแ
ละ
ทํา
คว
าม
เข้า
ใจเ
ท่า
น้ัน



   
 

 

 
                       ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  (นาย โยฮนั ดูทอย) 

รายการ ความคุ้มครอง 

อตัราร้อยละของจ านวน
เงินเอาประกนัภัย 

กรณเีสียชีวติและสูญเสีย
อวยัวะเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 

1 สูญเสียชีวิต 100 

2 

สูญเสียมือหรือเทา้และสายตา   
 มือ 2 ขา้งหรือเทา้ 2 ขา้ง หรือสายตา 2 ขา้ง 100 
 มือ 1 ขา้งและเทา้ 1 ขา้ง หรือ  มือ 1 ขา้งและสายตา  1 ขา้ง 

หรือ  เทา้ 1 ขา้งและสายตา 1 ขา้ง  100 

 มือ 1 ขา้งหรือ เทา้ 1 ขา้ง หรือสายตา 1 ขา้ง 100 
สูญเสียการไดย้นิ   

 ทั้งสองขา้ง     75 
 ขา้งเดียว                                                        15 

สูญเสียการพูด                                                           50 
 สูญเสียกระจกตาทั้งสองขา้ง                                                          50 
สูญเสียน้ิวมือทั้ง 4 และน้ิวหวัแม่มือ   

 มือขวา                                                              70 
 มือซา้ย                                                               50 

สูญเสียน้ิวมือทั้ง 4 น้ิว             
 มือขวา                                                              40 
 มือซา้ย                                                              30 

สูญเสียน้ิวหวัแม่มือ   
 น้ิวหวัแม่มือขวาทั้งสองขอ้                                    30 
 น้ิวหวัแม่มือขวาหน่ึงขอ้                                       15 
 น้ิวหวัแม่มือซา้ยทั้งสองขอ้                                   20 
 น้ิวหวัแม่มือซา้ยหน่ึงขอ้                                       10 
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                       ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  (นาย โยฮนั ดูทอย) 

รายการ ความคุ้มครอง 

อตัราร้อยละของจ านวน
เงินเอาประกนัภัย 

กรณเีสียชีวติและสูญเสีย
อวยัวะเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 

  สูญเสียน้ิวมือ   
   น้ิวมือขวาน้ิวใดน้ิวหน่ึงทั้งสามขอ้                         10 
   น้ิวมือขวาน้ิวใดน้ิวหน่ึงสองขอ้                             7.5 
   น้ิวมือขวาน้ิวใดน้ิวหน่ึงขอ้เดียว                           5 
   น้ิวมือซา้ยน้ิวใดน้ิวหน่ึงทั้งสามขอ้                       7.5 
   น้ิวมือซา้ยน้ิวใดน้ิวหน่ึงสองขอ้                            5 
   น้ิวมือซา้ยน้ิวใดน้ิวหน่ึงขอ้เดียว                          2 
  สูญเสียน้ิวเทา้   
   น้ิวเทา้หมดทุกน้ิว 1 เทา้                                     15 
   น้ิวหวัแม่เทา้ทั้งน้ิว                                             5 
   น้ิวหวัแม่เทา้หน่ึงขอ้                                                3 
  กระดูกขา หรือกระดูกสะบา้แตกหกัและรักษาไม่หาย 10 
  ขาหดสั้นลงอยา่งนอ้ย 5 เซนติเมตร                          7.5 

3 

แผลไหมฉ้กรรจ ์   
บริเวณท่ีไหม ้   

 ศีรษะ       
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 2 แต่นอ้ยกว่า ร้อยละ 4 25 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 4 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 6    50 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 6 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 8 75 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 8    100 

 ร่างกาย       
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 12.5 25 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 12.5 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 15    50 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 15 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 75 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20     100 
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  (นาย โยฮนั ดูทอย) 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูถ้นดัซา้ย รายการทดแทนท่ีระบุขา้งตน้จะสลบักนัระหว่างมือซา้ยและมือขวา ใน
กรณีท่ีมีการสูญเสียมากกว่า 1 อย่างต่อการบาดเจ็บคร้ังเดียวกนั บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ส าหรับการสูญเสียท่ีมี
จ  านวนสูงสุดเท่านั้น 

บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยตามผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 1.3 การเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ตามตารางข้างตน้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินเอาประกนัภัยตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท า
ประกันภัยท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ข้อ 2.3 กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ ในแต่ละปีกรมธรรม ์ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรวมกบัผลประโยชน์ความคุม้ครองการเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ และเมื่อมีการจ่าย
ผลประโยชน์ความคุม้ครองการเสียชีวิต กรมธรรมน้ี์จะส้ินผลบงัคบัทนัที 

 
ค่าชดเชย 2 เท่า 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ (ตามผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 1.3 การเสียชีวิต
และสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ) เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท า
ประกันภัยท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ข้อ 2.3 กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

กรณีท่ี 1 : ถา้อุบติัเหตุเกิดข้ึนแก่ยานพาหนะ หรือ ลิฟท ์ท าใหเ้กิดการสูญเสียดงักล่าว 
(ก) ในยานพาหนะสาธารณะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกล ซ่ึงผูท้  าการขนส่งสาธารณะเป็นผูรั้บจา้งท าการ

ขนส่งบนเสน้ทางขนส่งทางบกท่ีไดก้  าหนดไว ้หรือ 
(ข) ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นลิฟท ์(ยกเวน้ลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่หรือสถานท่ีก่อสร้าง) หรือ 
กรณีท่ี 2 : การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดข้ึนเน่ืองจากไฟไหมโ้รงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอ่ืนใด

ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัอยู ่ณ สถานท่ีนั้นในขณะท่ีเร่ิมไฟไหม ้

1.4 ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 
  ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั ถา้การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดย
แพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาลภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลในประเทศไทยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน ค่าหอ้งสงัเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้
ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนความคุม้ครองตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
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                       ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  (นาย โยฮนั ดูทอย) 

หมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.4 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุต่อการบาดเจ็บคร้ังใดคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี
ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ์ 2)หรืออุปกรณ์ท่ีใชภ้ายนอกตวัผูป่้วยเป็น
หลกั อาทิ กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์คงทน เช่น เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ 
เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดนัเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค ้ ายนัต่างๆ 
(ยกเวน้ไม่ค  ้ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) 
การฝังเข็ม 
 แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น  

1.5 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 
ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั  หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ จนเป็นเหตุใหต้อ้งเขา้พกัรักษา

ตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุน้ี ตามจ านวนความ
คุม้ครองตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.5 
ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ คูณดว้ยจ านวนวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน ทั้งน้ี 
บริษทัจะนบัจ านวนวนัตามท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลคิดค่าใชจ่้ายส าหรับค่าห้อง ซ่ึงไม่เกินจ านวนวนัสูงสุด 
365 วนัต่อปีกรมธรรม ์

 
2. เง่ือนไขที่ส าคญั 

2.1 ระยะเวลาผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั  
2.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ใหบ้ริษทัทราบภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีเสียชีวิต 
2.3 กรณีท่ีบริษทัจะไม่คุม้ครอง 

2.3.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษทัจะบอกลา้งสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวนัท าสญัญา 
หรือวนัต่อสญัญาคร้ังสุดทา้ย หรือวนักลบัคืนสู่สถานะเดิม 
2.3.2 ฆ่าตวัตายภายใน 1 ปี หรือถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตาย 
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ข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
แบบ ไอไฟน์ (ไม่มีเงนิปันผล) 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : 10 ปี  

ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั : 10 ปี 
(IFIN58) 

หมวดที่ 1 ค านิยามทั่วไป 
1.1 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยั

มิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 
1.2 การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดย

อิสระจากเหตุอ่ืน 
1.3 ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและท าให้

ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือไดรั้บบาดเจ็บ 
1.4 แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศ์าสตร์บณัฑิตไดข้ึ้นทะเบียนถูกตอ้งจากแพทยสภา และ

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงตวัผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส ญาติ หรือตวัแทน 

1.5 พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
1.6 โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัให้บริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมี

องคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ  านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ีครบถว้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มีห้องส าหรับการผ่าตดัใหญ่และไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตาม
กฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้น ๆ 

1.7 สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถรับผูป่้วยไวค้้าง
คืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

1.8 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูจ้  าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 
ชั่วโมง ซ่ึงต้องลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทยต์ามข้อบ่งช้ี ซ่ึงเป็น

รายละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จากข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ 
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มาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้น ๆ  และใหร้วมถึงกรณีรับตวั
ไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

1.9 การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตดัออกตั้งแต่ขอ้มือหรือขอ้เท้า และให้หมายความรวมถึงการสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชง้านโดยส้ินเชิงถาวรของอวยัวะนั้น ๆ ซ่ึงเกิดจากอุบติัเหตุ 

1.10 แผลไหม้ฉกรรจ์ หมายถึง การไหมท้ าลายของผิวหนงั (รวมถึงการถูกไอน ้ าหรือน ้ าร้อนลวก) โดยทางการแพทย์
บ่งช้ีว่าเป็นการไหมใ้นระดบั 3 (Third-Degree Burns) 

1.11 คลนิิก หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายด าเนินการโดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาล 
ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืนได  ้

1.12 มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล และน ามา
ซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการ
บาดเจ็บ การตรวจพบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืน ๆ (ถา้มี) 

1.13 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีควรจะเป็นเมื่อเทียบกบัการ
ให้บริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น 

1.14 ความจ าเป็นทางการแพทย์ หมายถึง การบริการทางการแพทยต่์างๆ ท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัภยั 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผูเ้อาประกนัภยั หรือของครอบครัวผูเ้อาประกันภัย หรือของผูใ้ห้บริการ
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการ
บาดเจ็บของผูเ้อาประกนัภยันั้นๆ 

1.15 ปีกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกรมธรรม์ประกนัภัยมีผลบงัคบั หรือนับแต่วนัท่ี
ครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

1.16 แพทย์ทางเลือก หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ้ื์นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
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หมวดที่ 2 ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
ขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ในกรณีท่ี

เง่ือนไขทัว่ไปแห่งกรมธรรมป์ระกนัชีวิตขดัหรือแยง้กบัขอ้ก  าหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
ให้ใชข้อ้ความในขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีบงัคบัแทน บริษทัจะให้ความคุม้ครอง
ตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัไว ้
 

ผลประโยชน์ จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
(บาท) 

2.1 กรณีเสียชีวติ  
2.2 กรณีมีชีวิตอยู ่ - 
2.3 กรณีเสียชีวติและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ (เพ่ิมเติมจากกรณีเสียชีวติ)  
2.4 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุต่อการบาดเจ็บคร้ังใดคร้ังหน่ึง  
2.5 ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ  
(ต่อวนั สูงสุด 365 วนัต่อปีกรมธรรม)์ 

 

 

 2.1 กรณเีสียชีวติ 
   ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัและผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่าย 100% ของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.1 
กรณีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ซ่ึงเมื่อบริษทัจ่ายผลประโยชน์คุม้ครองกรณีเสียชีวิตครบถว้นแลว้ สญัญาถือเป็นอนั
ส้ินสุด 

   2.2 กรณมีชีีวติอยู่ 
  ไม่มี 

การจ่ายเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะหักหนีสิ้นผกูพนัตามกรมธรรม์ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้าม)ี ออกก่อน 
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2.3 ผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวติและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอบุัตเิหตุ 
  ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั ถา้การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะ 
หรือสายตา ภายใน 180 วนันับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรักษาตวั
ติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเน่ืองจากการ
บาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายเงินชดเชยตามตารางรายการความคุม้ครองดงัน้ี 

รายการ ความคุ้มครอง 

อตัราร้อยละของจ านวน
เงินเอาประกนัภัย 

กรณเีสียชีวติและสูญเสีย
อวยัวะเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 

1 สูญเสียชีวิต 100 

2 

สูญเสียมือหรือเทา้และสายตา   
 มือ 2 ขา้งหรือเทา้ 2 ขา้ง หรือสายตา 2 ขา้ง 100 
 มือ 1 ขา้งและเทา้ 1 ขา้ง หรือ  มือ 1 ขา้งและสายตา  1 ขา้ง 

หรือ  เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง  100 

 มือ 1 ขา้งหรือ เทา้ 1 ขา้ง หรือสายตา 1 ขา้ง 100 
สูญเสียการไดย้นิ   

 ทั้งสองขา้ง     75 
 ขา้งเดียว                                                        15 

สูญเสียการพูด                                                           50 
 สูญเสียกระจกตาทั้งสองขา้ง                                                          50 
สูญเสียน้ิวมือทั้ง 4 และน้ิวหวัแม่มือ   

 มือขวา                                                              70 
 มือซา้ย                                                               50 

สูญเสียน้ิวมือทั้ง 4 น้ิว             
 มือขวา                                                              40 
 มือซา้ย                                                              30 

สูญเสียน้ิวหวัแม่มือ   
 น้ิวหวัแม่มือขวาทั้งสองขอ้                                    30 
 น้ิวหวัแม่มือขวาหน่ึงขอ้                                       15 
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 น้ิวหวัแม่มือซา้ยทั้งสองขอ้                                   20 
 น้ิวหวัแม่มือซา้ยหน่ึงขอ้                                       10 

รายการ ความคุ้มครอง 

อตัราร้อยละของจ านวน
เงินเอาประกนัภัย 

กรณเีสียชีวติและสูญเสีย
อวยัวะเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 

  สูญเสียน้ิวมือ   
   น้ิวมือขวาน้ิวใดน้ิวหน่ึงทั้งสามขอ้                         10 
   น้ิวมือขวาน้ิวใดน้ิวหน่ึงสองขอ้                             7.5 
   น้ิวมือขวาน้ิวใดน้ิวหน่ึงขอ้เดียว                           5 
   น้ิวมือซา้ยน้ิวใดน้ิวหน่ึงทั้งสามขอ้                       7.5 
   น้ิวมือซา้ยน้ิวใดน้ิวหน่ึงสองขอ้                            5 
   น้ิวมือซา้ยน้ิวใดน้ิวหน่ึงขอ้เดียว                          2 
  สูญเสียน้ิวเทา้   
   น้ิวเทา้หมดทุกน้ิว 1 เทา้                                     15 
   น้ิวหวัแม่เทา้ทั้งน้ิว                                             5 
   น้ิวหวัแม่เทา้หน่ึงขอ้                                                3 
  กระดูกขา หรือกระดูกสะบา้แตกหกัและรักษาไม่หาย 10 
  ขาหดสั้นลงอยา่งนอ้ย 5 เซนติเมตร                          7.5 

3 

แผลไหมฉ้กรรจ ์   
บริเวณท่ีไหม ้   

 ศีรษะ       
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 2 แต่นอ้ยกว่า ร้อยละ 4 25 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 4 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 6    50 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 6 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 8 75 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 8    100 

 ร่างกาย       
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 12.5 25 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 12.5 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 15    50 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 15 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 75 
มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20     100 เอก
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ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูถ้นดัซา้ย รายการทดแทนท่ีระบุขา้งตน้จะสลบักนัระหว่างมือซา้ยและมือขวา ใน
กรณีท่ีมีการสูญเสียมากกว่า 1 อย่างต่อการบาดเจ็บคร้ังเดียวกนั บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ส าหรับการสูญเสียท่ีมี
จ  านวนสูงสุดเท่านั้น 

บริษทัจะจ่ายค่าชดเชยตามผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.3 การเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ตามตารางข้างตน้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินเอาประกนัภัยตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท า
ประกันภัยท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ข้อ  2.3 กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ ในแต่ละปีกรมธรรม ์ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรวมกบัผลประโยชน์ความคุม้ครองการเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ และเมื่อมีการจ่าย
ผลประโยชน์ความคุม้ครองการเสียชีวิต กรมธรรมน้ี์จะส้ินผลบงัคบัทนัที 

 
ค่าชดเชย 2 เท่า 

บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ (ตามผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.3 การเสียชีวิต
และสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ) เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท า
ประกันภัยท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ข้อ 2.3 กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

กรณีท่ี 1 : ถา้อุบติัเหตุเกิดข้ึนแก่ยานพาหนะ หรือ ลิฟท ์ท าใหเ้กิดการสูญเสียดงักล่าว 
(ก) ในยานพาหนะสาธารณะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกล ซ่ึงผูท้  าการขนส่งสาธารณะเป็นผูรั้บจา้งท าการ

ขนส่งบนเสน้ทางขนส่งทางบกท่ีไดก้  าหนดไว ้หรือ 
(ข) ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นลิฟท ์(ยกเวน้ลิฟทท่ี์ใชใ้นเหมืองแร่หรือสถานท่ีก่อสร้าง) หรือ 
กรณีท่ี 2 : การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดข้ึนเน่ืองจากไฟไหมโ้รงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอ่ืนใด

ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัอยู ่ณ สถานท่ีนั้นในขณะท่ีเร่ิมไฟไหม ้
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2.4 ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 
   ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั ถา้การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดย
แพทย ์หรือตอ้งไดรั้บการพยาบาลโดยพยาบาลภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลในประเทศไทยตามความจ าเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย ์ส าหรับค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน ค่าหอ้งสงัเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้
ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนความคุม้ครองตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัท่ีระบุไวใ้น
หมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง ขอ้ 2.4 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุต่อการบาดเจ็บคร้ังใดคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี
ไม่คุม้ครอง ค่าจา้งพยาบาลพิเศษ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์(เวชภณัฑ์ 2)หรืออุปกรณ์ท่ีใชภ้ายนอกตวัผูป่้วยเป็น
หลกั อาทิ กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์คงทน เช่น เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ 
เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวดัสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดนัเลือด อุณหภูมิ) เคร่ืองช่วยค ้ ายนัต่างๆ 
(ยกเวน้ไม่ค  ้ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) 
การฝังเข็ม 
   แต่หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืน
มาแลว้ บริษทัจะรับผดิชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น   

2.5 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 
ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั  หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ จนเป็นเหตุใหต้อ้งเขา้พกัรักษา

ตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุน้ี ตามจ านวนความ
คุม้ครองตามแผนท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ลือกท าประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ผลประโยชน์ความคุม้ครอง  ขอ้ 2.5 
ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ คูณดว้ยจ านวนวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยในทั้งน้ี 
บริษทัจะนบัจ านวนวนัตามท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส าหรับค่าห้อง ซ่ึงไม่เกินจ านวนวนัสูงสุด 
365 วนัต่อปีกรมธรรม ์

2.6 การแจ้งและเรียกร้องความคุ้มครองอุบตัเิหตุ 
ผูม้ีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
1) แจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีประสบอุบติัเหตุ  ในกรณีท่ีมีการ

เสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยฉบัพลนั เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ  าเป็นอนัสมควรไม่อาจแจง้เอก
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ให้บริษัททราบ แต่ต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระท าได ้ การท่ีมิได้ส่งค  าบอกกล่าว
เรียกร้องต่อบริษทัภายในก าหนดเวลาจะไม่ท าใหสิ้ทธิเรียกร้องเสียไป 

2) ส่งหลกัฐานเรียกร้องอนัชดัแจง้ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัก าหนดภายใน 90 วนั ของการสูญเสียนบัแต่ 
 เสียชีวิต 
 สูญเสียอวยัวะ 
 แผลไหมฉ้กรรจใ์นระดบั 3 (Third-Degree Burns) มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20 ของ

ร่างกาย 
3) บริษทัมีสิทธิขอตรวจร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัตามเห็นสมควร  ในระหว่างท่ีบริษทัพิจารณาการ

เรียกร้องเงินทดแทน รวมทั้งการชนัสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็นตามสมควร โดยค่าใชจ่้ายของ
บริษทัเวน้แต่จะขดัต่อกฎหมายหรือศาสนา 

2.7 การแจ้งและการส่งหลกัฐานเรียกร้องความคุ้มครองค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอบุัตเิหตุ 
ผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการบาดเจ็บ ท่ีอาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์

ตามความคุม้ครองค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในสิบส่ีวนั (14 วนั) นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมเขา้รับการรักษาตวัหรือศลัยกรรมในโรงพยาบาล 

การท่ีมิไดส่้งค าบอกกล่าวภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดจะไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องใดๆเสียไป  หากมีเหตุผล
สมควรแสดงไดว้่าไม่สามารถส่งค าบอกกล่าวเช่นว่านั้น และไดจ้ดัส่งไปยงับริษทัโดยเร็วเท่าท่ีอาจะท าไดต้าม
สมควรแลว้  

ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งส่งหลกัฐานอนัชัดแจ้งแสดงถึงการเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือศลัยกรรมใน
โรงพยาบาลโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัภายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาลหรือ
ไดรั้บการรักษาพยาบาลนั้น 

การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าใหสิ้ทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่า
ไดม้ีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะ
กระท าไดแ้ลว้ 
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หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น 
 

ข้อยกเว้นส าหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองอบุัตเิหตุส าหรับ การเสียชีวติและสูญเสียอวยัวะ ค่ารักษาพยาบล และ
ค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบัตเิหตุ 

ผลประโยชน์ความคุม้ครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ และค่าชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไมคุ่ม้ครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ และการบาดเจ็บ อนัเกิดจาก
สาเหตุต่อไปน้ี 

1. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัล่าสตัวใ์นป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด เล่นแข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรักษาชีวิต) ขณะก าลงัข้ึนหรือก าลงัลงหรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน หรือเคร่ืองร่อน เล่นบนั
จ้ีจัม๊พ ์ปีนหรือไต่เขาท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย ด าน ้ าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใตน้ ้ า  
2. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก  าลงัข้ึนหรือก าลงัลง หรือขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโ้ดยสาร 
และมิไดป้ระกอบการโดยสารการบินพาณิชย ์ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัขบัข่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยาน
ใด ๆ 
3. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยูภ่ายใตท้ทธิส สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษจนไม่สามารถครองสติได ้

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตท้ทธิส สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 
4. การฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตวัเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้น ในขณะท่ีรู้สึกผดิชอบหรือวิกลจริตหรือไม่
ก็ตาม 
5. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย ัว่ยใุหเ้กิดการทะเลาะวิวาท 
6. การไดรั้บเช้ือโรค เวน้แต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวัน ้ า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลท่ีไดรั้บมาจากอุบติัเหตุ 
7. การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เวน้แต่ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งกระท าเน่ืองจากไดรั้บบาดเจ็บซ่ึงไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และไดก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
8. การแทง้ลูก 
9. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาท่ีไดเ้กิดข้ึนภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอุบติัเหตุ 
10. ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม  หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนีการจบักุม 
11. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกมัมนัตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือกากนิวเคลียร์ใด ๆ  อนัเกิดจากการเผา
ไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตวัทางนิวเคลียร์ซ่ึงด าเนินการติดต่อกนัไปโดยตวัเอง เอก
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                       ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  (นาย โยฮนั ดูทอย) 

12. การปวดหลัง  อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังเล่ือน 
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเส่ือม  (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ(Spondylitis) และ
สภาวะ Spondylolysis เวน้แต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือ เคล่ือน (Dislocation) ของกระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุ 
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