
ใบค ำขอเอำประกนัภัยโดรน  แผน B
ส ำหรับโดรนน ำ้หนักไม่เกนิ 2 กโิลกรัม คุ้มครองควำมเสียหำยต่อบุคคลภำยนอกและควำมเสียหำยต่อตวัเคร่ืองโดรน 

1. ช่ือผูข้อเอาประกนัภยั (ผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือผูเ้ป็นเจา้ของ ซ่ึงเป็นช่ือท่ีจะใชย้ืน่ขอจดทะเบียนผูบ้งัคบั) :
    ในนาม…...............................................................................….......................  อาชีพ (โปรดระบุ).................................................................…..           
    ท่ีอยู ่:  ...................................................................................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................................................................................... 
    เบอร์โทรศพัท ์…........................................................... อีเมล ์…............................................................................................................................          
2. อาณาเขตความคุม้ครอง :      ภายในราชอาณาจกัรไทย
3. โดรน (Drone) ยีห่อ้.............................................. รุ่น ............................................................ ปี....................ราคาท่ีซ้ือ.........................................บาท  
     หมายเลขตวัเคร่ืองบินโดรน (Serial No.) ................................................................................................น ้าหนกั (รวมอุปกรณ์)............................กก. 
4.  เอกสารประกอบการยืน่ขอเอาประกนัภยัแผน B 

4.1  กรณบุีคคลธรรมดำ ส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนั และของนกับินทุกคน โดยให้ลงนามรับรองส าเนา, กรณีชาวต่างชาติให้ใชส้ าเนาพาสปอร์ต
 ช่ือนกับินคนท่ี 1 ..............................................................................................ช่ือนกับินคนท่ี ...........................................................................................  

 4.2  กรณนีิติบุคคล ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล, ส าเนาบตัรประชาชนของนกับินทุกคน โดยให้ลงนามรับรองส าเนา 
 ช่ือนกับินคนท่ี 1 ..............................................................................................ช่ือนกับินคนท่ี ...........................................................................................  

 หมำยเหตุ กรณีมีนักบินตำมข้อที่ 4.1 หรือ 4.2 มำกกว่ำ 2 คนขึน้ไป  บริษทัฯเกบ็เบีย้ประกนัภยัเพิม่ส ำหรับนักบินคนที่ 3 เป็นต้นไป ดงันี้ 
          กรณบุีคคลธรรมดำ  เพิม่คนละ 300 บำท       กรณนีิติบุคคล  เพิม่คนละ 500 บำท 

 4.3  ภาพถ่ายเฉพาะตวัเคร่ือง  7 ภาพ, (กรณีส่งอีเมลใ์หแ้นบไฟล ์jpg.) โดยการถ่ายให้ยกกลอ้งสูงกวา่ตวัล าพอประมาณ พร้อมทั้งใส่ใบพดั และแบตเตอร่ี 
        ภาพท่ี 1. ดา้นหนา้ .. ดา้นขา้งซา้ย  3. ดา้นขา้งขวา  4. ดา้นหลงั  5. ดา้นบน  6. หงายล าเห็นดา้นใตท้อ้ง  และภาพท่ี  7  มุมใกลท่ี้หมายเลขเคร่ือง SN.# 
 4.4 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน การซ้ือ-ขายเคร่ือง, หรือเอกสารยนืยนัการไดม้าในกรรมสิทธ์ิ โดยให้ลงนามรับรอง

5. รายละเอียดความสามารถของผูบ้งัคบัควบคุมโดรน  อยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง  ดงัน้ี
  5.1 มีประวติัผลงานการบิน, ประวติัการบินปฏิบติังาน  หรือผลงานอนัเป็นท่ีเผยแพร่  ใหแ้นบประวติัผลงานหรือลิงคผ์ลงานท่ีมีช่ือปรากฏอยู่
  5.. มีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมผูบ้งัคบัควบคุมโดรน (Training Certification) และลงนามรับรองโดยครูผูฝึ้กสอนการบิน

      นามสถาบนั / หน่วยงานการฝึก ............................................................... นามครูผูฝึ้กสอนการบิน ......................................................... 
     5.3 กรณียงัไม่เคยมีประวติัผลงานการบิน หรือไม่เคยผา่นการฝึกอบรมใหจ้ดัท าคลิปวดิีโอส้ัน  มีเน้ือหาต่อเน่ือง  แสดงใหเ้ห็นผูบ้งัคบั 

      ก าลงัควบคุมการน าเคร่ืองข้ึน, หยดุ – ลอยตวัน่ิง, น าเคร่ืองเดินหนา้ – ถอยหลงั, เคล่ือนล าไปดา้นซา้ย – ดา้นขวา,  น าเคร่ืองกลบัมาท่ี 
      จุดลอยตวัเม่ือข้ึน และน าเคร่ืองลงจอด เพ่ือประกอบการพิจารณาความสามารถ โดยหากพิจารณาวา่ยงัขาดคุณสมบติัในการควบคุม  
      จะแนะน าใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมผูบ้งัคบั ฯ อยา่งถูกวธีิและปลอดภยั หรืออาจส่งคลิปวดิีโอมาใหม่ 

6. แผนกรมธรรม์ที่ต้องกำรเอำประกนัภัย
  กรณีส่วนบุคคล  เลือกท ำจำก      

    แผน B  เบีย้ประกนั 4,570 บำท ควำมคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บำท          
  แผน B-Plus  เบีย้ประกนั 5,430 บำท ควำมคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บำท 
  กรณีนิติบุคคล          

      แผน B-Plus  เบีย้ประกัน 5,430 บำท ควำมคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บำท 

  แผน B และ B Plus คุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและคุม้ครองความเสียหายต่อเคร่ืองโดรนจากอุบติัเหตุ 50% ของมูลค่าเคร่ือง 
 และมีค่าความรับผิดส่วนแรก 3,000 บาท โดยจะตอ้งมีประวติับนัทึกการบินท่ีสามารถเปิดให้ตรวจสอบขอ้มูลเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุได ้
 และยนิยอมให้เขา้ถึง ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิสูจน์ทราบสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน 



7. เป็นท่ียนืยนัและรับทราบของผูเ้อาประกนัภยัเก่ียวกบัอายเุคร่ืองบินโดรนท่ีบริษทัใหค้วามคุม้ครอง
7.1  การเอาประกนัภยัคร้ังแรกกบับริษทัอายขุองเคร่ืองบินโดรนไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ

            ( ระยะเวลากรมธรรมคุ์ม้ครอง 1 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมเอาประกนัภยั ) 
     7..  กรณีเป็นการเอาประกนัภยัต่อเน่ือง ( ปีต่ออาย ุ) สามารถต่ออายไุดไ้ม่เกิน  .  ปี นบัจากปีกรมธรรมปี์แรก 

8. ระยะเวลาประกนัภยั (1 ปี )  :  เร่ิมตน้ วนัท่ี …...................................... เวลา....................น. ส้ินสุด วนัที่............................................ เวลา  16.30  น. 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัไดใ้ชส้ าหรับการประกนัภยัน้ี  และขา้พเจา้ขอรับรอง
วา่รายละเอียดต่าง ๆ ขา้งตน้น้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์  ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะให้ค  าขอเอาประกนัภยัน้ีเป็นมูลฐานของสัญญาระหวา่งขา้พเจา้และบริษทั  

ประกนัภัยแผน  B  คุ้มครองเฉพำะควำมเสียหำยต่อบุคคลภำยนอกและควำมเสียหำยต่อตัวเคร่ืองโดรน ตำมเง่ือนไขในข้อที่ 6 

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

..……………………………………………. 
(           ) 

ลายมือช่ือผูข้อเอาประกนัภยั 

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

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกนัภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอนัเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญำนี้ตกเป็นโมฆียะ 

ซ่ึงบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865 และอำจปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนได้ 



เอกสารประกอบ และขั้นตอนการซ้ือประกนัภัยโดรน  แผน B 
  เอกสารประกอบ : 

1. แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกนัภยั แผน B 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของเจา้ของผูค้รอบครอง กรณีชาวต่างชาติให้ใชส้ าเนาพาสปอร์ต 

 2.1  กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนั  และของนกับินร่วมทุกคน โดยให้ลงนามรับรองส าเนา 
 2.2  กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล,  ส าเนาบตัรประชาชนของนกับินทุกคน โดยใหล้งนามรับรองส าเนา 

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

4. ภาพถ่ายเฉพาะตัวเคร่ือง  7 ภาพ ให้ถ่ายให้เห็นทั้งตวัล าพร้อมทั้งใส่ใบพดัและแบตเตอร่ี  โดยยกกลอ้งให้สูงกวา่ตวัล าพอประมาณ 
มีลกัษณะภาพดงัน้ี 1. ถ่ายให้เห็นดา้นหนา้ 2. ดา้นขา้งซา้ย  3. ดา้นขา้งขวา  4. ดา้นหลงั  5. ดา้นบน  6. หงายข้ึนเห็นล าดา้นล่าง 
และภาพท่ี  7  ภาพถ่ายมุมใกลท่ี้หมายเลขเคร่ือง SN.#  (กรณีส่งอีเมลใ์ห้แนบไฟล ์jpg.)

5. หลกัฐานแสดงความสามารถของผูค้วบคุม (อยา่งใดอยา่งหน่ึง)  1.ประวติัหรือผลงาน  2. ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม 3.คลิปวิดีโอการควบคุมการบิน

   ขั้นตอนการซ้ือ : 
1. กรอกเอกสารใบค าขอเอาประกนัภยัแผน B ให้ครบถว้นทุกขอ้ 
2. เซ็นรับรองส าเนาบตัรประชาชน ของเจา้ของผูค้รอบครองโดรน, และ/หรือ นกับิน

 2.1  กรณผู้ีเอาประกนัภยัเป็นบุคคลธรรมดา :  เซ็นรับรองส าเนาบตัรประชาชน พร้อมทั้งระบุขอ้ความ 
 “ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า เป็นผูมี้ความสามารถในการควบคุมอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ไดโ้ดยสมบูรณ์ ”  พร้อมลงช่ือและวนัท่ีก ากบัไว ้

       กรณีมีผูค้วบคุม (นกับิน) มากกวา่ 1 คน ให้ส่งส าเนาบตัรประชาชนของทุกคน พร้อมขอ้ความรับรองและลงช่ือทา้ยขอ้ความไวทุ้กคน 
 2.2  กรณผู้ีเอาประกนัภยัเป็นนิติบุคคล :  ผูมี้อ  านาจลงนาม เซ็นรับรองส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  

   นกับิน ให้เซ็นรับรองส าเนาบตัรประชาชน พร้อมทั้งระบุขอ้ความ 
   “ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า เป็นผูมี้ความสามารถในการควบคุมอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ไดโ้ดยสมบูรณ์ ”  พร้อมลงช่ือและวนัท่ีก ากบัไว ้
 กรณีมีผูค้วบคุม (นกับิน) มากกวา่ 1 คน ให้ส่งส าเนาบตัรประชาชนของทุกคน พร้อมขอ้ความรับรองและลงช่ือทา้ยขอ้ความไวทุ้กคน  

3. เซ็นรับรองส าเนาใบเสร็จในการซ้ือขายอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ท่ีมีการระบุช่ือเจา้ของ และ Serial Number  พร้อมทั้งราคาให้ชดัเจน 
*กรณีเปล่ียนช่ือเจา้ของผูซ้ื้อจากร้านคา้ ตอ้งมีเอกสารแสดงการซ้ือขาย หรือมอบสิทธิการครองครองแนบมาดว้ย

4. ส่งภาพถ่ายเฉพาะตวัเคร่ือง 7 ภาพ ตามท่ีก าหนดในรายการเอกสารประกอบ ขอ้ท่ี  4  (กรณีอีเมล ์ส่งเป็นไฟล ์.jpg)
5. ส่งหลกัฐานแสดงคุณสมบติันกับินอยา่งใดอยา่งหน่ึง   1.ประวติัหรือผลงาน  2. ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม  3.คลิปวิดีโอการควบคุมการบิน
6. กรุณาโอนเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแผน B ท่ีท่านเลือกมายงับญัชีธนาคาร 
ช่ือบญัชี  นายจรูญศกัด์ิ   สุขวฒัโน

- ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา สาขา ถนนบรมราชชนนี (ตล่ิงชนั) เลขที่บัญชี 387-1-25788-6  ประเภท ออมทรัพย ์
- ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขา วิสุทธ์ิกษตัริย ์เลขที่บัญชี 025-2-27861-1 ประเภท ออมทรัพย ์

 ช่ือบญัชี  ดวงมณี  สุขวฒัโน 
- ธนาคาร  กสิกรไทย สาขา บางพลดั เลขที่บัญชี 073-2-47844-2  ประเภท ออมทรัพย ์

 หลงัจากโอนแลว้ กรุณาส่งภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทข์องผูโ้อนให้ชดัเจน 
7. กรณีอีเมล ์กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดในขอ้ 1 – 6   พร้อมส าเนาสลิปการโอนเงินมาท่ี  e-mail :  dronethai.apply@gmail.com
8. ส าเนากรมธรรม ์จะส่งกลบัไปยงัท่าน ตามอีเมลท่ี์ไดแ้จง้มาในใบค าขอ และบริษทั ฯ จะท าการจดัส่งกรมธรรมต์วัจริงไปยงัท่าน
ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่ระบุในกรมธรรม ์ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์

 *** บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการพจิารณาปฏิเสธการรับท าประกนัภยัอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่มีคุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน,  
 ไม่มั่นคงแข็งแรง, มีความเส่ือมสภาพการใช้งาน หรือเคร่ืองประกอบบางประเภท รวมทั้งการปิดบังข้อมูลในการกรอกเอกสาร  
 หรือมีเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วน ตลอดจนผู้ควบคุมอากาศยานที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมในการควบคุมการบิน 
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