
 

ใบค ำขอเอำประกนัภัยโดรน แผน A  
คุ้มครองควำมเสียหำยเฉพำะต่อบุคคลภำยนอก ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตวัเคร่ืองโดรน 

1. ช่ือผูข้อเอาประกนัภยั (ผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงเป็นช่ือท่ีจะใชย้ืน่ขอจดทะเบียนผูบ้งัคบั) : 
    ในนาม…........................................................................................….......................   อาชีพ )ุปรดระบโ) ..................................................................…………..                                                                                  
    ท่ีอยู ่:  .......................................................................................................................... ................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
    เบอร์ุทรศพัท ์…................................................................. อีเมล ์…............................................................................................................................. ..............                                  
2. อาณาเขตความคโม้ครอง :      ภายในราชอาณาจกัรไทย 

3. ุดรน (Drone) ยีห่้อ  ..................................................รโ่น ................................................................ ปี.....................ราคาท่ีซ้ือ.............................................บาท    
     หมายเลขตวัเคร่ืองบินุดรน (Serial No.) ..............................................................................................................น ้าหนกั (รวมอโปกรณ์)............................กก. 
4.  เอกสารประกอบการยืน่ขอเอาประกนัภยัแผน A  
     4.1  กรณบุีคคลธรรมดำ ส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนั และของนกับินทโกคน ุดยให้ลงนามรับรองส าเนา, กรณีชาวต่างชาติให้ใชส้ าเนาพาสปอร์ต 
           ช่ือนกับินคนท่ี 1 ..............................................................................................ช่ือนกับินคนท่ี 2.............. ............................................................................   
     4.2  กรณนีิติบุคคล ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบโคคล, ส าเนาบตัรประชาชนของนกับินทโกคน ุดยให้ลงนามรับรองส าเนา  
           ช่ือนกับินคนท่ี 1 ..............................................................................................ช่ือนกับินคนท่ี 2..........................................................................................   

           หมำยเหตุ กรณีมีนักบินตำมข้อที่ 4.1 หรือ 4.2 มำกกว่ำ 2 คนขึน้ไป  บริษัทฯเกบ็เบีย้ประกนัภัยเพิม่ส ำหรับนักบินคนที่ 3 เป็นต้นไป ดงันี้ 
                            กรณีบุคคลธรรมดำ  เพิม่คนละ 300 บำท       กรณีนิติบุคคล  เพิม่คนละ 500 บำท 
     4.3  ภาพถ่ายเฉพาะตวัเคร่ือง 2 ภาพ,  ภาพท่ี 1  ให้เห็นตวัล าทั้งล  า  ถ่ายจากดา้นหนา้ ยกกลอ้งให้สูงกวา่ตวัล าพอประมาณ พร้อมทั้งใส่ใบพดั   
            และแบตเตอร่ี ในลกัษณะพร้อมบิน   ภาพท่ี 2  ภาพถ่ายมโมใกลท่ี้หมายเลขเคร่ือง SM.#  )กรณีส่งอีเมลใ์ห้แนบไฟล ์.jpg) 
     4.4  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน การซ้ือ-ขายเคร่ือง, หรือเอกสารยนืยนัการไดม้าในกรรมสิทธ์ิ ุดยให้ลงนามรับรอง 
5. แผนประกนัภยัท่ีตอ้งการ   กรณส่ีวนบุคคล เลือกท ำจำกแผน A1 – A5                       
          แผน  A1  เบ้ียประกนั 3,000 บาท คโม้ครองสูงสโด 1,000,000  บาท                 
          แผน  A2  เบ้ียประกนั 4,084 บาท คโม้ครองสูงสโด 2,000,000  บาท                   
          แผน  A3  เบ้ียประกนั 5,050 บาท คโม้ครองสูงสโด 3,000,000  บาท 
          แผน  A4  เบ้ียประกนั 6,715 บาท คโม้ครองสูงสโด 5,000,000  บาท                   
          แผน  A5  เบ้ียประกนั 11,818 บาท คโม้ครองสูงสโด 10,000,000  บาท       

           กรณนีิติบุคคล เลือกท ำจำกแผน A2 – A5 
           แผน  A2  เบ้ียประกนั 4,084 บาท คโม้ครองสูงสโด 2,000,000  บาท 
           แผน  A3  เบ้ียประกนั 5,050 บาท คโม้ครองสูงสโด 3,000,000  บาท                  
           แผน  A4  เบ้ียประกนั 6,715 บาท คโม้ครองสูงสโด 5,000,000  บาท                   
           แผน  A5  เบ้ียประกนั 11,818 บาท คโม้ครองสูงสโด 10,000,000  บาท       

 

6. ระยะเวลาประกนัภยั  (1 ปี) : เร่ิมตน้ วนัท่ี …............................................ เวลา.....................น. ส้ินสโด วนัท่ี  .....................................................เวลา  16.30  น. 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัไดใ้ชส้ าหรับการประกนัภยัน้ี  และขา้พเจา้ขอรับรองวา่

รายละเอียดต่าง ๆ ขา้งตน้น้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์  ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะให้ค  าขอเอาประกนัภยัน้ีเป็นมูลฐานของสญัญาระหวา่งขา้พเจา้และบริษทั 
ประกนัภยัแผน      A คโม้ครองเฉพาะความเสียหายต่อบโคคลภายนอกไม่คโม้ครองความเสียหายตวัเคร่ืองุดรน 

 
ลงช่ือ  ….................................................. 
ตวัแทนขาย / นายหนา้ รหสั  TP 13038 
วนัที่ ….................................................... 

 

……………………………………………… 
(                                                                  ) 

ลายมือช่ือผูข้อเอาประกนัภยั 
วนัที่ …..… เดือน …….....…….. พ.ศ. …….……… 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกนัภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอนัเป็นเทจ็ จะมผีลให้สัญญำนีต้กเป็นโมฆยีะ  

ซ่ึงบริษัทมสิีทธิบอกล้ำงสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์มำตรำ 865 และอำจปฏเิสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ และขั้นตอนการซ้ือประกนัภัยโดรน  แผน A 
                    เอกสารประกอบ : 
               1.  แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกนัภยั แผน A 

2. ส าเนาบัตรประชาชนเจา้ของผูค้รอบครอง ,  กรณีชาวต่างชาติใหใ้ชส้ าเนาพาสปอร์ต   
               2.1 กรณีผูเ้อาประกนัภยัเป็นบุคคลธรรมดา  : ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
               2.2 กรณีผูเ้อาประกนัเป็นนิติบุคคล :  หนงัสือรับรองนิติบุคคล  

3. ส าเนาใบเสร็จอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ท่ีมีการระบุร้านคา้ วนั เดือน ปี ท่ีซ้ือ  ราคา และหมายเลขประจ าเคร่ือง (Serial Number)  
 กรณีเปล่ียนเจา้ของผูซ้ื้อจากร้านคา้ ตอ้งมีเอกสารแสดงการซ้ือขาย หรือมอบสิทธิการครองครองแนบมาดว้ย 

4. ภาพถ่าย,ไฟล์ภาพถ่าย .jpg รูปโดรนล าจริงท่ีจะท าประกนั จ านวน  2  ภาพ  
    ภาพที ่ 1  เป็นภาพขนาดกวา้งเห็นตวัเคร่ืองทั้งล า พร้อมใส่ใบพดัและแบตเตอร่ี  

ภาพที ่ 2  เป็นภาพขนาดใกลข้องหมายเลขประจ าเคร่ือง (Serial Number) สามารถอ่านตวัเลขไดช้ดัเจน 

 
   ขั้นตอนการซ้ือ : 
1. กรอกเอกสารใบค าขอเอาประกนัภยัแผน A ใหค้รบถว้นทุกขอ้   
2. แนบส่งเอกสารประกอบการแจง้ท าประกนัภยั ตามรายการท่ีก าหนด : ส าเนาบตัรประชาชน, หนงัสือรับรองนิติบุคคล,  
 ส าเนาใบเสร็จ, ไฟลภ์าพถ่ายรูปโดรน 2 ภาพ 

3. กรุณาโอนเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแผน A ท่ีท่านเลือกมายงับญัชีธนาคาร   
 ช่ือบญัชี  จรูญศกัด์ิ   สุขวฒัโน 

              - ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา สาขา ถนนบรมราชชนนี (ตล่ิงชนั) เลขทีบ่ัญชี 387-1-25788-6  ประเภท ออมทรัพย ์
              - ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขา วสุิทธ์ิกษตัริย ์เลขทีบ่ญัชี 025-2-27861-1 ประเภท ออมทรัพย ์
      ช่ือบญัชี  ดวงมณี  สุขวฒัโน 
              - ธนาคาร  กสิกรไทย สาขา บางพลดั เลขทีบ่ัญชี 073-2-47844-2  ประเภท ออมทรัพย ์ 
        หลงัจากโอนแลว้ กรุณาส่งภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูโ้อนใหช้ดัเจน  

4. กรณีอีเมล ์กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดในขอ้ 1 – 4  พร้อมส าเนาสลิปการโอนเงินมาท่ี  e-mail :  dronethai.apply@gmail.com  
5. ส าเนากรมธรรม ์จะส่งกลบัไปยงัท่าน ตามอีเมลท่ี์ไดแ้จง้มาในใบค าขอ และบริษทั ฯ จะท าการจดัส่งกรมธรรมต์วัจริงไปยงัท่าน 
    ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่ระบุในกรมธรรม ์ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์ 

 
      *** บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปฏิเสธการรับท าประกนัภยัอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ท่ีมีคุณสมบติัไม่ไดต้ามมาตรฐาน,  
     ไม่มัน่คงแขง็แรง, มีความเส่ือมสภาพการใชง้าน หรือเคร่ืองประกอบบางประเภท รวมทั้งการปิดบงัขอ้มูลในการกรอกเอกสาร  
     หรือมีเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถว้น ตลอดจนผูค้วบคุมอากาศยานท่ีขาดคุณสมบติัเหมาะสมในการควบคุมการบิน 


	ใบคำขอแผน AA
	1. เอกสารและขั้นตอนการซื้อ แผน A

