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¦¤¦¦¤r¦³´£´¥°»´·Á®»nª»¨ Â¡·Á«¬
Ã¥µ¦ÁºÉ°º° o°Â¨ÄÄÎµ °Á°µ¦³´£´¥ ¹ÉÁ}nª®¹É °¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Â¨³Á¡ºÉ°Á}µ¦°ÂÁ¸Ê¥
¦³´£´¥¸É¼oÁ°µ¦³´£´¥o°Îµ¦³£µ¥Äo o°´´ ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ®´ÉªÅ o°¨»o¤¦° o°¥Áªo Â¨³Á°µ¦
Âoµ¥Â®n¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ ¦·¬´Ä®o´µ´¼oÁ°µ¦³´£´¥´n°Å¸Ê

®¤ª¸É 1 ÎµÎµ´ªµ¤

o°¥ÎµÂ¨³Îµ¦¦¥µ¥¹É¤¸ªµ¤®¤µ¥Á¡µ³¸ÉÅoÄ®oÅªoÄnªÄÈµ¤ °¦¤¦¦¤r¦³´£´¥³º°Á}ªµ¤®¤µ¥Á¸¥ª´
´Ê®¤Å¤nªnµ³¦µÄnªÄÈµ¤ ÁªoÂn³ÅoÎµ®ÅªoÁ}°¥nµ°ºÉÄ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
®¤µ¥¹ µ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ®´ÉªÅ o°¨»o¤¦°
o°¥Áªo Á°µ¦Âoµ¥ o°¦³»¡·Á«¬ o°¦´¦° Ä¨´®¨´ Â¨³Á°µ¦
¦»µ¦³Îµ´µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê ¹Éº°Á}nª®¹ÉÂ®n´µ
¦³´£´¥¸Ê
¦·¬´

®¤µ¥¹ ¦·¬´ ¦»Á¡¦³´£´¥ Îµ´ (¤®µ)

¼oÁ°µ¦³´£´¥

®¤µ¥¹ »¨¸É¦³»ºÉ°Á}¼oÁ°µ¦³´£´¥Äµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Â¨³/®¦º°
Á°µ¦Â ¹É¤¸°µ¥»Å¤nÁ· 60 e¦·¼¦r Äª´¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
¤¸¨´´Á}¦´ÊÂ¦ Â¨³Á}»¨¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°µ¤¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥¸Ê

¼o°¥¼nÄ°»µ¦³

®¤µ¥¹ ¼o°¥¼nÄ°»µ¦³ °¼oÁ°µ¦³´£´¥Â¨³Åo¦³»ºÉ°ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥ Â¨³/®¦º° Á°µ¦Âoµ¥ ÅoÂn
1. ¼n¤¦ °¼oÁ°µ¦³´£´¥¸É¤¸°µ¥»Å¤nÁ· 60 e¦·¼¦r Äª´¸É¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥¤¸¨´´Á}¦´ÊÂ¦
2. »¦µ¤®¤µ¥ °¼oÁ°µ¦³´£´¥ ®¦º° °¼n¤¦ ¹É¥´¤·Åo¤¦
¸É¤¸°µ¥»´ÊÂn 1 e ¹ 20 e¦·¼¦r ®¦º°°µ¥»Å¤nÁ· 23 e¦·¼¦r ¹ÉÎµ¨´
«¹¬µ°¥¼nÄ¦³´¤®µª·¥µ¨´¥ ®¦º°°»¤«¹¬µÄª´¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
¤¸¨´´Á}¦´ÊÂ¦

¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°

®¤µ¥¹ ¼oÁ°µ¦³´£´¥ Â¨³/®¦º° ¼o°¥¼nÄ°»µ¦³ °¼oÁ°µ¦³´£´¥ Á¡µ³»¨
¸É¦³»ºÉ°ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º° Á°µ¦Âoµ¥

°»´·Á®»

®¤µ¥¹ Á®»µ¦r¸ÉÁ· ¹Ê°¥nµ´¡¨´µ{´¥£µ¥°¦nµµ¥Â¨³ÎµÄ®oÁ·¨¸É
¼oÅo¦´ªµ¤»¤o ¦°¤·ÅoÁµ®¦º°¤»n®ª´

µ¦µÁÈ

®¤µ¥¹ µ¦µÁÈµ¦nµµ¥°´Á}¨Ã¥¦µ°»´·Á®» ¹ÉÁ· ¹ÊÃ¥Á°Á«
Â¨³Ã¥°·¦³µÁ®»°ºÉ

ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ

®¤µ¥¹ µ¦µÁÈµ¦nµµ¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´
ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ »¡¡¨£µ¡ ®¦º°Åo¦´µÁÈ
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Â¡¥r

®¤µ¥¹ ¼o¸ÉÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µÅo¦´¦·µÂ¡¥«µ¦´· Åo ¹Ê³Á¸¥°¥nµ
¼o°µÂ¡¥£µ Â¨³Åo¦´°»µÄ®o¦³°ª·µ¸¡µ µÁª¦¦¤
Äo°·É¸ÉÄ®o¦·µ¦µµ¦Â¡¥r®¦º°µoµ«´¨¥¦¦¤

¡¥µµ¨

®¤µ¥¹ ¼o¸ÉÅo¦´Ä°»µ¦³°ª·µ¸¡¡¥µµ¨µ¤®¤µ¥

Ã¦¡¥µµ¨

®¤µ¥¹ µ¡¥µµ¨ÄÇ ¹É´Ä®o¦·µ¦µµ¦Â¡¥rÃ¥µ¤µ¦¦´¼oiª¥Åªooµº
Â¨³¤¸°r¦³°µoµµ¸É¸É¤¸Îµª»¨µ¦µµ¦Â¡¥r¸ÉÁ¡¸¥¡°
¨°µ¦´µ¦Ä®o¦·µ¦¸É¦oª Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¤¸®o°Îµ®¦´
µ¦nµ´Ä®n Â¨³Åo¦´°»µÄ®o³Á¸¥ÎµÁ·µ¦Á}Ã¦¡¥µµ¨
µ¤®¤µ¥µ¡¥µµ¨ °°µµÁ ´ÊÇ

µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤

®¤µ¥¹ µ¡¥µµ¨ÄÇ ¹É´Ä®o¦·µ¦µµ¦Â¡¥rÃ¥µ¤µ¦¦´¼oiª¥Åªooµº
Â¨³Åo¦´°»µÄ®o³Á¸¥ÎµÁ·µ¦Á}µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤µ¤
®¤µ¥ °°µµÁ ´ÊÇ

¨··

®¤µ¥¹ µ¡¥µµ¨Â{»´¸ÉÅo¦´°»µµ¤®¤µ¥ ÎµÁ·µ¦Ã¥Â¡¥r
Îµµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨¦ªª··´¥Ã¦ Â¨³Å¤nµ¤µ¦¦´¼oiª¥ÅªooµºÅo

¤µ¦µµµ¦Â¡¥r

®¤µ¥¹ ®¨´Ár®¦º°Âªµ·´·µµ¦Â¡¥r¸ÉÁ}µ¨ Â¨³Îµ¤µ¹ÉÂ
µ¦¦´¬µ¸ÉÁ®¤µ³¤´¼oiª¥ µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³°¨o°´
o°¦»µ¦³ª´·µ¦µÁÈ µ¦¦ª¡¨µ¦´¼¦ ®¦º°°ºÉÇ (oµ¤¸)

nµÄonµ¥¸ÉÎµÁ}Â¨³¤ª¦

®¤µ¥¹ nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ Â¨³/®¦º° nµÄonµ¥ÄÇ ¸Éª¦³Á}Á¤ºÉ°Á¸¥´µ¦Ä®o¦·µ¦
¸ÉÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ ®¦º°¨··Á¦¸¥ÁÈ´¼oiª¥´ÉªÅ
°Ã¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ ®¦º°¨·· ¹É¼oÅo¦´ªµ¤
»o¤¦° Á oµ¦´µ¦¦´¬µ´Ê

ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥r

®¤µ¥¹ µ¦¦·µ¦µµ¦Â¡¥rnµÇ ¸É¤¸ÁºÉ°Å ´¸Ê
1. o°°¨o°´µ¦ª··´¥ Â¨³µ¦¦´¬µµ¤£µª³µ¦µÁÈ °
¼o¦´¦·µ¦
2. o°¤¸ o°n¸Êµµ¦Â¡¥r°¥nµ´Áµ¤¤µ¦µÁª·´·{»´
3. o°¤·ÄnÁ¡ºÉ°ªµ¤³ª °¼o¦´¦·µ¦®¦º° °¦°¦´ª¼o¦´¦·µ¦
®¦º° °¼oÄ®o¦·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Á¡¸¥ iµ¥Á¸¥ª Â¨³
4. o°Á}µ¦¦·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨µ¤¤µ¦µµ¦¼Â¨¼oªi ¥¸ÉÁ®¤µ³¤
µ¤ªµ¤ÎµÁ} °£µª³µ¦µÁÈ °¼o¦´¦·µ¦´ÊÇ

¼oiª¥Ä

®¤µ¥¹ ¼o¸ÉÎµÁ}o°Á oµ¦´µ¦¦´¬µÄÃ¦¡¥µµ¨·n°´Å¤no°¥ªnµ 6 ´ÉªÃ¤
¹Éo°¨³Á¸¥Á}¼oiª¥ÄÃ¥Åo¦´µ¦ª··´¥Â¨³ÎµÂ³ÎµµÂ¡¥r
µ¤ o°n¸Ê¹ÉÁ}¤µ¦µµµ¦Â¡¥r Â¨³Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´
µ¦¦´¬µµ¦µÁÈ´ÊÇ Â¨³Ä®o¦ª¤¹¦¸¦´´ªÅªoÁ}¼oiª¥ÄÂ¨oªn°¤µ
Á¸¥¸ª·n°¦ 6 ´ÉªÃ¤
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Â¡¥rµÁ¨º°

®¤µ¥¹ µ¦¦ªª··´¥ µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨®¦º°µ¦j°´Ã¦Ã¥ª·¸µ¦Â¡¥r
ÂÅ¥ µ¦Â¡¥r¡ºÊoµÅ¥ µ¦Â¡¥rÂ¸ ®¦º°ª·¸µ¦°ºÉÇ ¸É¤·Än
µ¦Â¡¥rÂ{»´

µ¦n°µ¦¦oµ¥

®¤µ¥¹ µ¦¦³Îµ¹ÉÄoÎµ¨´®¦º°ªµ¤¦»Â¦ Â¨³/®¦º° ¤¸µ¦ n¤ ¼nÃ¥»¨®¦º°¨»n¤
»¨ÄÅ¤nªnµ³Á}µ¦¦³ÎµÁ¡¸¥¨Îµ¡´ µ¦¦³Îµµ¦Â ®¦º°¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°
´°r¦Ä ®¦º°¦´µ¨Ä ¹É¦³ÎµÁ¡ºÉ°¨µµ¦Á¤º° «µµ ¨´··¥¤
®¦º°»¦³r¸É¨oµ¥¨¹´ ¦ª¤´ÊÁ¡ºÉ°o°µ¦n¨Ä®o¦´µ¨ Â¨³/®¦º°
µµ¦ ®¦º°nª®¹ÉnªÄ °µµ¦ °¥¼nÄ£µª³ºÉ¦³®
®ªµ¨´ª

®¤ª¸É 2 ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ®´ÉªÅ

1. ´µ¦³´£´¥
´µ¦³´£´¥¸ÊÁ· ¹Êµµ¦¸É¦·¬´ÁºÉ°º° °o Â¨ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°ÄÄÎµ °Á°µ¦³´£´¥ Â¨³ o°Â¨
Á¡·É¤Á·¤ (oµ¤¸) ¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°ÅoÄ®oÅªoÁ}®¨´µÄµ¦¨¦´¦³´£´¥µ¤´µ¦³´£´¥ ¦·¬´¹Åo°°
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸ÊÅªoÄ®o
Ä¦¸¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¦¼o°¥¼nÂ¨oª ÂnÂ¨ o°ªµ¤°´Á}ÁÈÄ o°Â¨µ¤ª¦¦®¹É®¦º°¦¼o°¥¼nÂ¨oªÄ o°ªµ¤¦·Ä
Ând o°ªµ¤¦·´ÊÅªoÃ¥Å¤nÂoÄ®o¦·¬´¦µ ¹Éoµ¦·¬´¦µ o°ªµ¤¦·´ÊÇ °µ³Åo¼ÄÄ®o¦·¬´Á¦¸¥
Á¸Ê¥¦³´£´¥¼ ¹Ê ®¦º°°{Å¤n¥°¤Îµ´µ¦³´£´¥ ´µ¦³´£´¥¸Ê³Á}Ã¤¸¥³ µ¤¤µ¦µ 865
Â®n¦³¤ª¨®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥r ¦·¬´¤¸··°¨oµ´µ¦³´£´¥Åo
¦·¬´³Å¤n·Áªµ¤¦´·Ã¥°µ«´¥ o°Â¨°Á®º°µ¼o¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°ÅoÂ¨ÅªoÄÁ°µ¦µ¤ª¦¦®¹É
2. ªµ¤¤¼¦rÂ®n´µ¦³´£´¥Â¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨ o°ªµ¤Ä´µ¦³´£´¥
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê ¦ª¤´Ê o°¨»o¤¦°Â¨³Á°µ¦Âoµ¥ ¦³°´Á}´µ¦³´£´¥ µ¦Á¨¸É¥Â¨
o°ªµ¤ÄÇ Ä´µ¦³´£´¥³o°Åo¦´ ªµ¤¥·¥°¤µ¦·¬´Â¨³Åo´¹ÅªoÄ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê®¦º°Ä
Á°µ¦Âoµ¥Â¨oª¹³¤¼¦r
3. µ¦Âo°»´·Á®»
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ¼o¦´¦³Ã¥r ®¦º°´ªÂ °¨»n¤»¨´¨nµªÂ¨oªÂn¦¸ ³o°ÂoÄ®o¦·¬´¦µ¹µ¦
µÁÈÃ¥Å¤n´oµ £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É¦·¬´Îµ®ÅªoÎµ®¦´ o°¨»o¤¦°Ân¨³®¤ª Ä¦¸¸É¤¸µ¦Á¸¥¸ª·o°Âo
Ä®o¦·¬´¦µ´¸ ÁªoÂn³¡·¼rÅoªnµ¤¸Á®»ÎµÁ}°´¤ª¦¹Å¤n°µÂoÄ®o¦·¬´¦µ´¸ÉÅo¨nµª¤µÂ¨oª oµoÅo
ÂnÅoÂoÃ¥Á¦Èª¸É»Ánµ¸Éµ¤µ¦³¦³ÎµÅoÂ¨oª
4. µ¦Á¦¸¥¦o°nµÂÂ¨³µ¦nµ¥nµÂ
Ä¦¸Á¦¸¥¦o°nµÂ ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ¼o¦´¦³Ã¥r ®¦º°´ªÂ °»¨´¨nµªÂ¨oªÂn¦¸ ³o°n
®¨´µµ¤¸É¦·¬´o°µ¦µ¤ªµ¤ÎµÁ}Ä®oÂn¦·¬´ Ã¥nµÄonµ¥ °Á° Ã¥¦·¬´³nµ¥nµÂ£µ¥Ä
15 ª´´Ânª´¸É¦·¬´Åo¦´®¨´µÂªµ¤¼Á¸¥®¦º°Á¸¥®µ¥¸É¦oªÂ¨³¼o°Â¨oª Ã¥nµÂÎµ®¦´
µ¦Á¸¥¸ª· ¦·¬´³nµ¥Ä®oÂn¼o¦´¦³Ã¥r nªnµÂ°¥nµ°ºÉ³nµ¥Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
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Ä¦¸¤¸Á®»°´ª¦´¥ªnµµ¦Á¦¸¥¦o°Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´Äoµ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¨nµª oµoÅ¤nÁ}Åµ¤ o°¨
»o¤¦°Ä¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ ¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Åªo°µ ¥µ¥°°Å°¸Åoµ¤ªµ¤ÎµÁ} Ân´Ê¸Ê³Å¤nÁ· 90 ª´
´Ânª´¸É¦·¬´Åo¦´Á°µ¦¦oªÂ¨oª
®µ¦·¬´Å¤n°µnµ¥nµÂÄ®oÂ¨oªÁ¦È£µ¥ÄÎµ®¦³¥³Áª¨µ oµo ¦·¬´³¦´·Äo°Á¸Ê¥Ä®o°¸Ä°´¦µ
¦o°¥¨³ 15 n°e °ÎµªÁ·¸Éo°nµ¥ ´Ê¸Ê ´Ânª´¸É¦Îµ®Îµ¦³
5. µ¦¦ªµµ¦Â¡¥r
¦·¬´¤¸··¦ª°¦³ª´·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Â¨³µ¦¦ªª··´¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ánµ¸ÉÎµÁ}´µ¦¦³´£´¥
¸ÊÂ¨³¤¸··Îµµ¦´¼¦¡¨·«¡Ä¦¸¸É¤¸Á®»ÎµÁÈÂ¨³Å¤nÁ}µ¦ ´n°®¤µ¥Ã¥nµÄonµ¥ °¦·¬´
6. ¼o¦´¦³Ã¥rµ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°µ¤µ¦¦³»¼o¦´¦³Ã¥rÅo Á¤ºÉ°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¦·¬´³nµ¥Á·¨¦³Ã¥rÄÇ
£µ¥Äo o°Îµ®¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Ä®oÂn¼o¦´¦³Ã¥rµ¤¸É¦³»´Ê ®µ¤·Åo¦³»ºÉ°¼o¦´¦³Ã¥r ¦·¬´³nµ¥Á·
¨¦³Ã¥rÂn°¤¦ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
Ä¦¸¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¦³»ºÉ°¼o¦´¦³Ã¥rÁ¡¸¥Á¸¥ª Â¨³¼o¦´¦³Ã¥rÅoÁ¸¥¸ª·n°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°ÂoÄ®o¦·¬´¦µÁ}®´º°¹µ¦Á¨¸É¥´ª¼o¦´¦³Ã¥r ®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¤·ÅoÂo
®¦º°Å¤nµ¤µ¦ÂoÄ®o¦·¬´¦µ¹µ¦Á¨¸É¥Â¨´¨nµª oµo Á¤ºÉ°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¦·¬´³nµ¥Á·
¨¦³Ã¥rÄ®oÂn°¤¦ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
Ä¦¸¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¦³»ºÉ°¼o¦´¦³Ã¥r¤µªnµ®¹ÉÂ¨³¼o¦´¦³Ã¥r¦µ¥ÄÁ¸¥¸ª·n°¼oÅo¦´ªµ¤
»o¤¦°®¦º°¡¦o°¤´¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°ÂoÄ®o¦·¬´¦µÁ}®´º°¹µ¦Á¨¸É¥´ª¼o¦´
¦³Ã¥r´Ê ®¦º°ÂoÁ¨¸É¥Â¨µ¦¦´¦³Ã¥r °¼o¦´¦³Ã¥r¸ÉÁ®¨º°°¥¼n ®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¤·ÅoÂo ®¦º°
Å¤nµ¤µ¦ÂoÄ®o¦·¬´¦µ¹µ¦Á¨¸É¥´ª¼o¦´¦³Ã¥r´¨nµª oµo Á¤ºÉ°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¦·¬´³nµ¥
Á·¨¦³Ã¥rnª °¼o¦´¦³Ã¥r¦µ¥¸ÉÁ¸¥¸ª·Ä®oÂn¼o¦´¦³Ã¥r¸ÉÁ®¨º°°¥¼n¨³ÁnµÇ ´
7. µ¦Á¨¸É¥°µ¸¡
oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µÁÈÄ ³¸É¦³Îµµ¦Ã¥¤¸nµ°ÂÄ°µ¸¡°ºÉ¸É¤¸µ¦Á¸É¥°´¦µ¥¤µªnµ°µ¸¡
¸ÉÅoÂoÅªoÂnÁ·¤ ¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤ÂÄ®oÁ}ÎµªÁ·Ánµ¸ÉÁ¸Ê¥¦³´£´¥¸ÉÅo¦´Îµ¦³Â¨oªÎµ®¦´°µ¸¡Á·¤
Â¨³³ºÊ°ªµ¤»o¤¦°Îµ®¦´°µ¸¡Ä®¤nÅo
oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¨¸É¥°µ¸¡Á}°µ¸¡¦³Á£°ºÉ¹É¦·¬´Îµ®ÅªoªnµÁ}°µ¸¡¸É¤¸µ¦Á¸É¥£´¥o°¥ªnµ°µ¸¡
¦³Á£¸ÉÂoÅªo´¦·¬´ ¦·¬´³¨Á¸Ê¥¦³´£´¥¨Â¨³³ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oµ¤nª ´Ânª´¸É¦·¬´Åo¦´®¨´µ
Âµ¦Á¨¸É¥°µ¸¡Â¨oª
8. µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Â¨³µ¦Á¦·É¤ªµ¤»o¤¦°
8.1. ¼oÁ°µ¦³´£´¥µ¤µ¦Á¨º°Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Åo´n°Å¸Ê
8.1.1 µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Á}ª¦µ¥Áº°
8.1.2 µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Á}ª¦µ¥e
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8.2 Á¸Ê¥¦³´£´¥ °ªÂ¦³o°¹Îµ®Îµ¦³´¸Ã¥¼oÁ°µ¦³´£´¥ Â¨³ªµ¤»o¤¦°³Á¦·É¤¤¸¨´´µ¤ª´¸É
¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
8.3 Á¸Ê¥¦³´£´¥Äª´Å ³o°¹Îµ®Îµ¦³µ¤ª´¸É¸É¦·¬´Îµ® Ã¥¦·¬´³Îµµ¦Á¦¸¥ÁÈÁ¸Ê¥¦³´£´¥
µ¤ª·¸µ¦¸ÉÅo¨´ÅªoÄÄÎµ °Á°µ¦³´£´¥Ã¥°´Ã¤´· Â¨³®µ¤¸µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥°¥nµ¼o°Ä
»ª ªµ¤»o¤¦°È³Á}Å°¥nµn°ÁºÉ°
8.4 Ä¦¸¸É¼oÁ°µ¦³´£´¥Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥¦´ÊÂ¦ Ã¥ª·¸Äµ¤ o°¨¦³®ªnµ¼oÁ°µ¦³´£´¥´¦·¬´
Ä®oº°ªnµ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸ÊÅ¤n¤¸¨´´´µª´Á¦·É¤o¤¸¨´´ °¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
8.5 Ä¦¸¸É¼oÁ°µ¦³´£´¥Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥ °ªÄµ¤ª·¸µ¦¸ÉÅo¨´ÅªoÄÄÎµ °Á°µ¦³´£´¥
¦·¬´³n°´Ä®oÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Åo£µ¥Ä 30 ª´´µª´¸É¦Îµ®¦³¥³Áª¨µµ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥
°ªn°®oµ Â¨³®µ¤¸µ¦Á¦¸¥¦o°¨¦³Ã¥r£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µn°´ 30 ª´´¨nµª Ä®oº°ªnµ¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥¸Ê¥´¤¸¨´´ Ã¥¦·¬´³®´Á¸Ê¥¦³´£´¥ °¦³¥³Áª¨µ¸ÉÅo»o¤¦°Â¨oª Ân¥´Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥
¦³´£´¥°°µÎµª¨¦³Ã¥r¸Éo°Äoµ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê
8.6 ®µÅ¤n¤¸µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µn°´ ³ÎµÄ®oªµ¤»o¤¦°µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê·Ê»¨
Ã¥°´Ã¤´·Äª´»oµ¥¸ÉÁ¸Ê¥¦³´£´¥¹ÉÅoÎµ¦³¤µÂ¨oªµ¤µ¦ºÊ°ªµ¤»o¤¦°Åo
9. µ¦°Á¨·¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
9.1 ¦·¬´³°Á¨·¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸ÊÅooª¥µ¦n®´º°°¨nµª¨nª®oµÅ¤no°¥ªnµ 15 ª´ Ã¥µ
Å¦¬¸¥r¨³Á¸¥¹¼oÁ°µ¦³´£´¥ µ¤¸É°¥¼n¦´Ê»oµ¥¸ÉÂoÄ®o¦·¬´¦µ ®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥
¦³´£´¥Âª¦µ¥Áº° ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥³·Ê¨´´Ã¥°´Ã¤´·Äª´»oµ¥¸ÉÁ¸Ê¥¦³´£´¥¹ÉÅoÎµ¦³
¤µÂ¨oª µ¤µ¦ºÊ°ªµ¤»o¤¦°Åo Ã¥¦·¬´Å¤no°ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oÂn¼oÁ°µ¦³´£´¥ ®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³
Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥e ¦·¬´³ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oÂn¼oÁ°µ¦³´£´¥ Ã¥®´Á¸Ê¥¦³´£´¥Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ
¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸ÊÅoÄo´´¤µÂ¨oª°°µ¤nª
9.2 ¼oÁ°µ¦³´£´¥³°Á¨·¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸ÊÅoÃ¥ÂoÄ®o¦·¬´¦µÁ}®´º° ®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³
Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥Áº° ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥³·Ê»Ã¥°´Ã¤´·Äª´»oµ¥¸ÉÁ¸Ê¥¦³´£´¥¹ÉÅo¦´Îµ¦³
¤µÂ¨oªµ¤µ¦ºÊ°ªµ¤»o¤¦°Åo Ã¥¦·¬´Å¤no°ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oÂn¼oÁ°µ¦³´£´¥ ®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³
Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥e ¼oÁ°µ¦³´£´¥¤¸··Åo¦´Á¸Ê¥¦³´£´¥º ®¨´µ®´Á¸Ê¥¦³´£´¥Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ
¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸ÊÅoÄo´´¤µÂ¨oª°°µ¤°´¦µÁ¸Ê¥¦³´£´¥¦³¥³´Êµ¤µ¦µ¸É¦³»Åªo´n°Å¸Ê
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µ¦µ°´¦µÁ¸Ê¥¦³´£´¥¦³¥³´Ê
¦³¥³Áª¨µ¦³´£´¥ (Å¤nÁ· / Áº°)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¦o°¥¨³ °Á¸Ê¥¦³´£´¥ÁÈ¤e
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

µ¦°Á¨·¦¤¦¦¤r¦³´£´¥µ¤ÁºÉ°Å o°¸Ê Å¤nªnµ³¦³ÎµÃ¥ iµ¥ÄÈµ¤ o°Á}µ¦°Á¨·¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
´Ê´Ánµ´Ê Å¤nµ¤µ¦¥Á¨· o°¨»o¤¦°Ä o°¨»o¤¦°®¹ÉÅo
10. µ¦·Ê»ªµ¤»o¤¦°Ã¥°´Ã¤´·
10.1 ¼oÁ°µ¦³´£´¥
ªµ¤»o¤¦°µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸Ê³·Ê»¨Á¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦rÄÁ®»µ¦r®¹ÉÁ· ¹Ê ´n°Å¸Ê Â¨oªÂn
Á®»µ¦rÄ³Á· ¹Ên°
10.1.1  ·Êªµ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥ Á¤ºÉ°¼oÁ°µ¦³´£´¥°µ¥»¦®·®oµ (65) e¦·¼¦r
10.1.2 Á¤ºÉ°¼oÁ°µ¦³´£´¥Á¸¥¸ª·µµÁ®»¸ÉÅ¤nÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
10.1.3 Á¤ºÉ°¼oÁ°µ¦³´£´¥¼°Îµ°¥¼nÄÁ¦º°Îµ®¦º°´µ
10.1.4 Á¤ºÉ°¼oÁ°µ¦³´£´¥®¦º°¦·¬´°Á¨·¦¤¦¤r¦³´£´¥
10.1.5 Á¤ºÉ°Å¤n¤¸µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥µ¤ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ®´ÉªÅ o° 8.4 Â¨³ o° 8.5 ´Ê¸Ê Ä¦¸¸É¼o
Á°µ¦³´£´¥Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥¦´ÊÂ¦µ¤ o°¨¦³®ªnµ¼oÁ°µ¦³´£´¥´¦·¬´Ä®oº°ªnµ
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸ÊÅ¤n¤¸¨´´´µª´Á¦·É¤o¸É¤¸¨´´ °¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥Áº° ´µ¦³´£´¥³·Ê»Ã¥°´Ã¤´·µ¤ o° 10.1.2 ¹ o°
10.1.4 ³º°ªnµ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥·Ê»  ª´¦¦°µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Â¦µ¥Áº° ¦·¬´³Å¤n¤¸µ¦º
Á¸Ê¥¦³´£´¥Ä®o Ân®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥e ¦·¬´³ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oÂn¼oÁ°µ¦³´£´¥
Ã¥®´Á¸Ê¥¦³´£´¥Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸ÊÅoÄo´´¤µÂ¨oª°°µ¤nª
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10.2 ¼o°¥¼nÄ°»µ¦³
ªµ¤»o¤¦° °¼o°¥¼nÄ°»µ¦³Ân¨³µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸Ê ³·Ê»¨Á¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦rÄÁ®»µ¦r®¹É
Á· ¹Ê´n°Å¸Ê Â¨oªÂnÁ®»µ¦rÄ³Á· ¹Ên°
10.2.1  ·Êªµ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥ Á¤ºÉ°¼n¤¦ °¼oÁ°µ¦³´£´¥¤¸°µ¥»¦®·®oµ (65) e¦·¼¦r
10.2.2 Á¤ºÉ°ªµ¤»o¤¦° °¼oÁ°µ¦³´£´¥·Ê»¨µ¤ o° 10.1
10.2.3 Á¤ºÉ°¼o°¥¼nÄ°»µ¦³Á¸¥¸ª·µµÁ®»¸ÉÅ¤nÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
10.2.4 Á¤ºÉ°¼o°¥¼nÄ°»µ¦³¼°Îµ°¥¼nÄÁ¦º°Îµ®¦º°´µ
10.2.5 Á¤ºÉ°¼n¤¦ Â¨³/®¦º°»¦ °¼oÁ°µ¦³´£´¥ µ»¤´·µ¤ÎµÎµ´ªµ¤
10.2.6 Á¤ºÉ°¼oÁ°µ¦³´£´¥®¦º°¦·¬´°Á¨·¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥Áº° ªµ¤»o¤¦°³·Ê»Ã¥°´Ã¤´·µ¤ o° 10.2.2 ¹ o°
10.2.4 ³º°ªnµªµ¤»o¤¦°³·Ê»  ª´¦¦°µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥¦µ¥Áº° ¦·¬´³Å¤n¤¸µ¦º
Á¸Ê¥¦³´£´¥Ä®o Ân®µÄ¦¸Á}µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Âª¦µ¥e ¦·¬´³ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oÂn
¼oÁ°µ¦³´£´¥Ã¥®´Á¸Ê¥¦³´£´¥Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸ÊÅoÄo´´¤µÂ¨oª°°µ¤nª
10.3 ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸ÊÂ¨³µ¦¦³´£´¥´Ê®¨µ¥µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê³·Ê»¨ÄÁª¨µ 16.30 . µ¤Áª¨µ
¦³Á«Å¥
11. µ¦¦³´ o°¡·¡µÃ¥°»µÃ»¨µµ¦
Ä¦¸¸É¤¸ o°¡·¡µ o° ´Â¥o ®¦º° o°Á¦¸¥¦o°ÄÇ £µ¥Äo¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¸Ê¦³®ªnµ¼o¤¸··Á¦¸¥¦o°µ¤
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¦·¬´ Â¨³®µ¼o¤¸··Á¦¸¥¦o°¦³rÂ¨³Á®Èª¦¥»· o°¡·¡µ´ÊÃ¥ª·¸°»µÃ»¨µµ¦
¦·¬´¨¥·¥°¤Â¨³Ä®oÎµµ¦ª··´¥¸Ê µÃ¥°»µÃ»¨µµ¦ µ¤¦³Á¸¥Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´Â¨³nÁ¦·¤
µ¦¦³°»¦·¦³´£´¥ªnµoª¥°»µÃ»¨µµ¦
12. ÁºÉ°Å ´´n°
¦·¬´°µ³Å¤n¦´·ÄonµÁ¥µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê ÁªoÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo·´·¼o°¦oªµ¤
´µ¦³´£´¥Â¨³ÁºÉ°Å Â®n¦¤¦¦¤r¦³´£´¥

®¤ª¸É 3 o°¥Áªo´ÉªÅ

µ¦¦³´£´¥¸ÊÅ¤n»o¤¦°
1. ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ®¦º°ºÁºÉ°µµÁ®»´n°Å¸Ê
1.1 µ¦¦³Îµ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ³°¥¼n£µ¥Äo§·Í»¦µ µ¦Á¡·®¦º°¥µÁ¡·Ä®oÃ¬Å¤nµ¤µ¦¦°·Åo
Îµªnµ " ³°¥¼n£µ¥Äo§·Í»¦µ" ´Ê Ä¦¸¸É¤¸µ¦¦ªÁ¨º°Ä®oº°Ár¸É¤¸¦³´Â°¨°±°¨rÄÁ¨º°´ÊÂn
150 ¤·¨¨·¦´¤Á°¦rÁÈr ¹ÊÅ
1.2 µ¦nµ´ªµ¥ ¡¥µ¥µ¤nµ´ªµ¥ ®¦º°µ¦Îµ¦oµ¥¦nµµ¥Á°
1.3 µ¦Åo¦´ÁºÊ°Ã¦ ¦· ÁªoÂnµ¦·ÁºÊ°Ã¦ ®¦º°µ³¥´ ®¦º°Ã¦¨´ªÊÎµ ¹ÉÁ·µµÂ¨¸ÉÅo¦´¤µµ
°»´·Á®»
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1.4 µ¦¦´¬µµÁª¦¦¤®¦º°«´¨¥¦¤ ÁªoÂn¸ÉÎµÁ}³o°¦³Îµ ÁºÉ°µÅo¦´µÁÈ¹ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°£µ¥Äo
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Â¨³Åo¦³Îµ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®ÅªoÄ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
1.5 µ¦Âo¨¼
1.6 µ¦¦´¬µ¢{®¦º°µ¦¦´¬µ¦µ¢{ ÁªoÂnµ¦¦´¬µ¸ÉÅoÁ· ¹Ê£µ¥Ä 7 ª´´µª´Á·°»´·Á®»
1.7 µ¦Á¨¸É¥®¦º°Än¢{¨°¤ µ¦¦°¢{ ´¦¦¤¦³·¬r
1.8 °µ®µ¦Á}¡·¬
1.9 µ¦ª®¨´ °´¤¸µÁ®»¤µµ®¤°¦°¦³¼´®¨´Á¨ºÉ°´Áo¦³µ (Disc Herniation)
¦³¼´®¨´Á¨ºÉ° (Spondylolisthesis) ®¤°¦°¦³¼´®¨´ÁºÉ°¤ (Degenerative Disc Disease)
¦³¼´®¨´ÁºÉ°¤ (Spondylosis) Â¨³£µª³¸É¤¸¦°¥Â (Defect) ®¦º°¡¥µ·£µ¡¸É¦³¼´®¨´nª Pars
Interarticularis (Spondylolysis) ÁªoÂn¤¸µ¦Â®´ (Fracture) ®¦º°Á¨ºÉ° (Dislocation) °¦³¼´®¨´°´ÁºÉ°
¤µµ°»´·Á®»
1.10 ¦µ¤ µ¦¦»¦µ µ¦¦³Îµ¸É¤»n¦oµ¥ °«´¦¼nµµ· ®¦º°µ¦¦³Îµ¸É¤»n¦oµ¥¨oµ¥¦µ¤ Å¤nªnµ³Åo¤¸µ¦¦³µ«
¦µ¤®¦º°Å¤nÈµ¤ ®¦º°¦µ¤¨µÁ¤º° ¹É®¤µ¥¹¦µ¤¦³®ªnµ¸É°µ«´¥°¥¼nÄ¦³Á«Á¸¥ª´ µ¦Â È o°
µ¦ µ¦¨µ¨ µ¦´®¥»µ µ¦n°ªµ¤ª»nªµ¥ µ¦·ª´· µ¦¦´¦³®µ¦ µ¦¦³µ«°´¥µ¦«¹
®¦º°Á®»µ¦rÄÇ ¹É³Á}Á®»Ä®o¤¸µ¦¦³µ«®¦º°Åªo¹É°´¥µ¦«¹
1.11 µ¦n°µ¦¦oµ¥
1.12 µ¦Ân¦´¸ ®¦º°µ¦Â¡¦n´¤¤´£µ¡¦´¸µÁºÊ°Á¡¨··ªÁ¨¸¥¦r ®¦º°µµ·ªÁ¨¸¥¦rÄÇ °´ÁºÉ°¤µµµ¦ÁµÅ®¤o
°ÁºÊ°Á¡¨··ªÁ¨¸¥¦r Â¨³µ¦¦¤ª·¸ÄÇ Â®nµ¦ÂÂ¥´ªµ·ªÁ¨¸¥¦r¹ÉÎµÁ··n°Åoª¥´ªÁ°
1.13 µ¦¦³Á· °´¤¤´£µ¡¦´¸ ®¦º°nª¦³° °·ªÁ¨¸¥¦r ®¦º°ª´»°´¦µ¥°ºÉÄ¸É°µÁ·µ¦¦³Á·Ä
¦³ªµ¦·ªÁ¨¸¥¦rÅo
2. ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ ¸ÉÁ· ¹ÊÄÁª¨µn°Å¸Ê
(ÁªoÂn³Åo¤¸µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦° Â¨³¤¸µ¦°°Á°µ¦Âoµ¥Á¡ºÉ° ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°´¨nµª)
2.1 ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Â n¦®¦º°Â nÁ¦º°»· Â n¤oµ Â n¸»·¦ª¤¹ÁÈ¸oª¥ Â nÁÈ ¤ª¥
Ã¦n¤ (ÁªoÂnµ¦Ã¦n¤Á¡ºÉ°¦´¬µ¸ª·) ³Îµ¨´ ¹Ê®¦º°Îµ¨´¨®¦º°Ã¥µ¦°¥¼nÄ°¨¨¼ ®¦º°Á¦ºÉ°¦n°
Á¨n´¸Ê´Ë¤¡r ÎµÊÎµ¸Éo°Äo´°µµ«Â¨³Á¦ºÉ°nª¥®µ¥ÄÄoÊÎµ
2.2
2.3

³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ´ ¸É ®¦º°Ã¥µ¦¦´¦¥µ¥r
³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Îµ¨´ ¹Ê®¦º°Îµ¨´¨ ®¦º°Ã¥µ¦°¥¼nÄ°µµ«¥µ¸É¤·Åo³Á¸¥Á¡ºÉ°¦¦»¼oÃ¥µ¦
Â¨³¤·Åo¦³°µ¦Ã¥µ¥µ¦·¡µ·¥r

2.4

³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ´ ¸É ®¦º°·´·®oµ¸ÉÁ}¡´µ¦³Îµ°µµ«¥µÄÇ

2.5

³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á oµ¦nª¤³Á¨µ³ª·ªµ®¦º°¤¸nª¥´Éª¥»Ä®oÁ·µ¦³Á¨µ³ª·ªµ

2.6

³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°n°°µµ¦¦¤¸É¤¸ªµ¤·µ®´ ®¦º° ³¼´»¤ ®¦º°®¨®¸µ¦´»¤
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2.7

³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°·´·®oµ¸ÉÁ}®µ¦ Îµ¦ª ®¦º°°µµ¤´¦ Â¨³Á oµ·´·µ¦Ä¦µ¤ ®¦º°
¦µ¦µ¤ Ân®µµ¦Á oµ·´·µ¦´ÊÁ· 30 ª´ ¦·¬´³ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥´ÊÂn¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ oµ·´·µ¦¦µ¤
®¦º°¦µ¦µ¤´Ê¹ª´·Ê»µ¦·´·µ¦´Ê nª®¨´µ´ÊÄ®o¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¤¸¨´´n°Å
·Ê»¦³¥³Áª¨µ¦³´£´¥¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥

®¤ª¸É 4 o°¨»o¤¦°

£µ¥Äo o°´´ o°¨»o¤¦° o°¥Áªo ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ®´ÉªÅ Â¨³Á°µ¦Âoµ¥Â®n¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³Á¡ºÉ°
Á}µ¦°ÂÁ¸Ê¥¦³´£´¥¸É¼oÁ°µ¦³´£´¥o°¶¦³ ¦·¬´¨³Ä®oªµ¤»o¤¦° ´n°Å¸Ê
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Á°µ¦Âoµ¥µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°
¨¦³Ã¥rnµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡ ¦¸Á¸¥¸ª·µµ¦µÁÈ
(Îµ®¦´¦¤¦¦¤r¦³´£´¥°»´·Á®»nª»¨ Â¡·Á«¬)

®
oµµ
¦µ

ª´ÎµÁ°µ¦ :
Á}nª®¹É °¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Á¨ ¸É :

ªµ¤´¤¡´r´¼oÁ°µ¦³´£´¥ :
Áª¨µ
. ·Ê»ª´¸É
Áª¨µ 16.30 .
µ (Îµ®Åo¼»Å¤nÁ· 50,000 µ)
°µ¦Â¤m
£µ¬¸
Á¸Ê¥¦³´£´¥¦ª¤
µ
µ
µ

µ¤

¦®´¦·¬´ :
Á°µ¦Âoµ¥Á¨ ¸É :
ºÉ°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° :
¼o¦´¦³Ã¥r :
¦³¥³Áª¨µ¤¸¨´´ : Á¦·É¤oª´¸É
ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥ :
Á¸Ê¥¦³´£´¥»·
µ

Á}¸É¨´ªnµ oµ o°ªµ¤ÄÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê ´®¦º°Â¥o´ o°ªµ¤¸É¦µÄ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Ä®oÄo o°ªµ¤µ¤
¸É¦µÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê´´Â

Îµ·¥µ¤

nµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥
Äµ¦´µ¦µ«¡

®¤µ¥¹ nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦´µ¦µ«¡ ¹É®¤µ¥¦ª¤¹ nµÃ¨«¡ µ¦Áµ«¡ ®¦º° {«¡
Â¨³nµÄonµµ¥°ºÉÇ ¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°µ¦´Ê ¹É¦·¬´nµ¥Ä®oÂn¼o¦´¦³Ã¥r¦¸¸É¼oÅo¦´
ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·µµ¦µÁÈ

µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°

Ä¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·µµ¦µÁÈ°´ÁºÉ°¤µµ°»´·Á®»¸ÉÁ· ¹ÊÄ
¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ ¦·¬´¨³nµ¥nµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡Ä®oÂn¼o¦´¦³Ã¥rµ¤
ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º° Á°µ¦Âoµ¥¸Ê (¦³»Åo¼»Å¤nÁ· 50,000 µ)
´Ê¸Ê Ã¥º°ªnµÁ}nµÄonµ¥¸ÉÂo¦·µ¤¤ª¦Äµ¦´µ¦«¡µ¤£µ¡µ¦rÄ{»´

µ¦Á¦¸¥¦o°¨¦³Ã¥rnµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡

¼o¦´¦³Ã¥r³o°n®¨´µ´n°Å¸ÊÄ®oÂn¦·¬´£µ¥Ä 30 ª´´µª´¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·Ã¥nµÄonµ¥
°Á°
1. Â¢°¦r¤µ¦Á¦¸¥¦o°nµÂ¸ÉÎµ®Ã¥¦·¬´
2. Ä¤¦´¦
3. ÎµÁµ¦µ¥µ´¼¦¡¨·«¡ ¦´¦°Ã¥¦o°¥Áª¦Áoµ °¸®¦º°®nª¥µ¸É°°¦µ¥µ
4. ÎµÁµ´¹¦³Îµª´ °Îµ¦ª ¦´¦°Ã¥¦o°¥Áª¦Áoµ °¸
5. ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ Â¨³ÎµÁµ³Á¸¥oµ¦³´ "µ¥" °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
6. ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µÂ¨³ÎµÁµ³Á¸¥oµ¼o¦´¦³Ã¥r
1

µ¦Å¤nn®¨´µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ´¨nµªÅ¤nÎµÄ®o··µ¦Á¦¸¥¦o°Á¸¥Å ®µÂÄ®oÁ®ÈÅoªnµ¤¸Á®»°´¤ª¦¸ÉÅ¤nµ¤µ¦
n®¨´µ´¨nµªÅo£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ® ÂnÅonÃ¥Á¦Èª¸É»Ánµ¸É³¦³ÎµÅoÂ¨oª
nªÁºÉ°Å Â¨³ o°ªµ¤°ºÉÇ Ä¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¥´Äo´´µ¤Á·¤

2

ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2)
ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
คํานิยาม

การสูญเสียอวัยวะ

หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา และใหหมายรวมถึงการสูญเสีย
สมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตนโดยสิ้นเชิง และมีขอบงชี้ทาง
การแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา

หมายถึง ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพ
อื่นๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรบางสวน

หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใดๆ ในอาชีพประจําตามปกติได
ตลอดไป แตทํางานอื่นเพื่อสินจางได

ความคุมครอง

การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูไดรับความคุมครองโดยอุบัติเหตุ
และทําใหผูไดรับความคุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูไดรับความคุมครองตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะผูปวย
ในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนให ดังนี้
1. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
2. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3. 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
4. 100%
5. 100%
6. 100%
7. 60%
8. 60%
9. 60%
10. 50%
11. 15%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวิต
สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงนั้นไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตา
สองขาง
สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง
สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง
สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
สําหรับสายตาหนึ่งขาง
สําหรับหูหนวกสองขางหรือเปนใบ
สําหรับหูหนวกหนึ่งขาง
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

25%
10%
10%
8%
4%
5%
5%
1%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับนิ้วหัวแมมือ (ทั้งสองขอ)
สําหรับนิ้วหัวแมมือ (หนึ่งขอ)
สําหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามขอ)
สําหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองขอ)
สําหรับนิ้วชี้ (หนึ่งขอ)
สําหรับนิ้วอื่นๆแตละนิ้ว (ไมนอยกวาสองขอ) นอกจากนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้
สําหรับนิ้วหัวแมเทา
สําหรับนิ้วเทาอื่นๆแตละนิ้ว (ไมนอยกวาหนึ่งขอ) นอกจากนิ้วหัวแมเทา

บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น เวนแตกรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเทาโดยถาวร
สิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไมอาจเรียกรองคาทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได บริษัทจะจายคา
ทดแทนใหตามความสูญเสียที่แทจริงในแตละรายการรวมกันแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
ประกันภัย
ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางสวนซึ่งไมสามารถเรียกรองคาทดแทนที่กําหนดไวตามรายการที่ 2 ถึง 19 ไดและไมใชเปนการสูญเสีย
สมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกลิ่น บริษัทจะจายคาทดแทนใหตามความเห็นของแพทยของบริษทั แตไมเกิน 50% ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจายคาทดแทนสําหรับผลที่เกิดขึ้นตามขอตกลงคุมครองนี้รวมกันไมเกินจํานวนเงินดังระบุ
ไวในตารางกรมธรรมประกันภัย หากบริษัทจายคาทดแทนตามขอตกลงคุมครองนี้ยังไมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะ
ยังคงใหความคุมครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเทานั้น

การเรียกรองผลประโยชนการเสียชีวิต

ผูรับประโยชนตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษทั ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูไดรับความคุมครองเสียชีวิตโดยคาใชจายของ
ผูรับประโยชน
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบมรณบัตร
3. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานที่ออกรายงาน
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานประทับ "ตาย" ของผูไดรับความคุมครอง
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
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การเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ

ผูไดรับความคุมครองจะตองสงหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทยลงความเห็นวาทุพพลภาพถาวร
หรือสูญเสียอวัยวะโดยคาใชจายของผูไดรับความคุมครอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ
การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่
ไมสามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
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เอกสารแนบทายขยายความคุมครอง
การชดเชยรายไดขณะเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในหองผูปวยหนักและอยูในภาวะหมดสติ (Coma)
เนื่องจากอุบัติเหตุ
(สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แบบพิเศษ)

คํานิยาม

ภาวะหมดสติ (Coma)

รา ง

วันทําเอกสาร :
เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่ :

หน
าตา

ความสัมพันธกับผูไดรับความคุมครอง :
เวลา
น. สิ้นสุดวันที่
เวลา 16.30 น.
บาท
อากรแสตมป
ภาษี
เบี้ยประกันภัยรวม
บาท
บาท
บาท

ตาม

รหัสบริษัท :
เอกสารแนบทายเลขที่ :
ชื่อผูไดรับความคุมครอง :
ผูรับประโยชน :
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่
จํานวนเงินเอาประกันภัย :
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
บาท

หมายถึง ภาวะที่ไมรูสึกตัวและไมตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ทั้งภายนอกหรือภายในรางกาย
และตองใชเครื่องชวยชีวิตอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 96 ชั่วโมง และแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางดานระบบประสาท (Neurologist) วินิจฉัยวามีอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาท (Neurological Deficit) อยางถาวรหรืออาการดังกลาวตองเปน
อยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันหลังจากผูเอาประกันภัยอยูในภาวะหมดสติ
(Coma) ทั้งนี้ ไมรวมถึงภาวะหมดสติ (Coma) ที่มีสาเหตุโดยตรงจากการใชยา สารเสพติด
หรือการดื่มสุรา

แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค หมายถึง แพทยที่ไดรับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรจากแพทยสภา หรือสภาบันเทียบเทา และไมใช
แพทยเจาของไข ซึ่งเปนแพทยผูใหคําปรึกษา ดูแล หรือรักษารวมกับแพทยเจาของไข
หองผูปวยหนัก

หมายถึง หองหรือสวนที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมไดจัดไวเปนพิเศษ พรั่งพรอมดวย
อุปกรณที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการรักษาและดูแลผูปวยในที่เจ็บปวยหนักหรือบาดเจ็บสาหัส
และจําเปนตองอยูภายใตการดูแลเปนพิเศษของแพทยและพยาบาล เพื่อรักษาชีวิตของผูปวย
หองผูปวยหนักใหรวมถึงหองผูปวยหนัก (Intensive Care Unit) หรือหองผูปวยหนักเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมระบบประสาท

การขยายความคุมครอง

เปนที่ตกลงกันวา ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับดังระบุไวในเอกสารแนบทายนี้ กรมธรรมประกันภัยดังกลาวขางตน ไดขยาย
ความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการบาดเจ็บทางรางกายโดยอุบัติเหตุเปนเหตุให
ผูไดรับความคุมครองตองเขาไปอยูในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูปวยในและตองพักรักษาตัวในหอง
ผูปวยหนักและอยูในภาวะหมดสติ (Coma) โดยบริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดระบุไวใน
ตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบทายนี้
1

การเรียกรองผลประโยชนการชดเชยรายไดขณะเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในหองผูปวยหนักและอยูในภาวะ
หมดสติ (Coma)

ผูรับประโยชนจะตองสงหลักฐานใบรายงานแพทยผูเชีย่ วชาญเฉพาะโรคที่ยืนยันวาอยูในภาวะหมดสติ (Coma) ใหแกบริษัท
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูไดรับความคุมครองอยูในภาวะหมดสติ (Coma) และไดรับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาทาง
การแพทย ซึ่งแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคไดลงความเห็นวาอยูในภาวะหมดสติ (Coma) โดยคาใชจายของตนเอง
1. แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กําหนดโดยบริษทั
2. ใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการคาใชจาย หรือใบสรุปปดหนางบกับใบเสร็จรับเงิน

การไมสงหลักฐานภายในระยะเวลาดังกลาว ไมทําใหสิทธิในการเรียกรองเสียไป หากแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควรที่ไม
สามารถสงหลักฐานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตไดสงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน
สวนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และขอยกเวนอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยยังคงใชบังคับตามเดิม
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เอกสารแนบทาย
ผลประโยชนการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
(สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แบบพิเศษ)

ตาม

หน
าตา
ร

าง

รหัสบริษัท :
วันทําเอกสาร :
เอกสารแนบทายเลขที่ :
เปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยเลขที่ :
ชื่อผูไดรับความคุมครอง :
ผูรับประโยชน :
ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย :
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มตนวันที่
เวลา
น. สิ้นสุดวันที่
เวลา 16.30 น.
จํานวนเงินเอาประกันภัย : ...........................บาท (กําหนดไดสูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท)
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อากรแสตมป
ภาษี
เบี้ยประกันภัยรวม
บาท
บาท
บาท
บาท

คําจํากัดความเพิ่มเติม
อาคารสาธารณะ

หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการ
ตามที่กําหนดเวลาเปดใหบริการ ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไมก็ตาม

ยานพาหนะสาธารณะ

หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศตามที่ระบุไว ซึ่งขับขี่โดยผูขับขี่ที่มีใบอนุญาต
และดําเนินการโดยผูไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหดําเนินการขนสงผูโดยสารที่ชําระ
คาโดยสารดังตอไปนี้
1. รถยนตโดยสารสาธารณะ หมายถึง รถยนตนั่งไดเกิน 7 คนรวมคนขับ ไดแก รถตู
โดยสาร รถโดยสารที่นั่งสองแถว และรถเมลโดยสารที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบก
ที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะ ตามตารางเดินรถในเสนทางที่กําหนด
2. รถยนตนั่งรับจางสาธารณะ หมายถึง รถยนตนั่งไดไมเกิน 7 คนรวมคนขับที่จดทะเบียน
เปนรถยนตนั่งรับจางสาธารณะ ไดแกรถแท็กซี่ รถสามลอแท็กซี่และรถยนตสี่ลอเล็ก
รับจางที่จดทะเบียนเพื่อการขนสงทางบกสาธารณะ ทั้งนี้ ไมรวมถึงรถจักรยานยนต
3. รถไฟ หรือรถไฟลอยฟา รถไฟฟาใตดินขณะขับเคลื่อนดวยแรงเครื่องยนตหรือไฟฟา
4. เครื่องบินโดยสารที่จดทะเบียนเปนสายการบินพาณิชย
5. เรือโดยสารที่จดทะเบียนจากกรมเจาทาที่เดินเรือประจําตามเสนทางเดินเรือที่ไดรับ
อนุญาต

ความคุมครอง

ในระหวางที่กรมธรรมประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผูไดรับความคุมครองไดรับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ และทําใหผูไดรับความ
คุมครองเสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุดังตอไปนี้
1. ขณะผูไดรับความคุมครองเปนผูโดยสารและเกิดอุบัตเิ หตุขึ้นกับยานพาหนะสาธารณะ
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2. ขณะผูไดรับความคุมครองเปนผูโดยสารลิฟท และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟทสาธารณะสําหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหวางชั้น
ในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไมรวมถึงลิฟทที่ใชในเหมืองแร หรือสถานที่กอสราง
3. ขณะผูไดรับความคุมครองอยูในอาคารสาธารณะ ในเวลาที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหมขึ้นในอาคารสาธารณะ
นั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตดวย
บริษัทจะจายคาทดแทนไดตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และ/หรือ เอกสารแนบทายนี้
ถาขอความในเอกสารแนบทายนี้ขัดหรือแยงกบขอความในกรมธรรมประกันภัยใหใชขอความในเอกสารแนบทายนี้แทน
สวนเงื่อนไข ขอยกเวน และขอความอื่นๆ ในกรมธรรมประกันภัยยังคงใชบังคับตามเดิม
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25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100
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Á°µ¦¦»µ¦³Îµ´
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥°»´·Á®»nª»¨ Â¡·Á«¬
ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ®´ÉªÅ¸ÉÎµ´

1. µ¦Âo°»´·Á®»
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ¼o¦´¦³Ã¥r ®¦º°´ªÂ °»¨´¨nµªÂ¨oªÂn¦¸³o°ÂoÄ®o¦·¬´¦µ¹µ¦µÁÈ
Ã¥Å¤n´oµ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É¦·¬´Îµ®ÅªoÎµ®¦´ o°¨»o¤¦°Ân¨³®¤ª Ä¦¸¸É¤¸µ¦Á¸¥¸ª·o°ÂoÄ®o
¦·¬´¦µ´¸ ÁªoÂn³¡·¼rÅoªnµ¤¸Á®»ÎµÁ}°´¤ª¦¹Å¤n°µÂoÄ®o¦·¬´¦µ´¸ÉÅo¨nµª¤µÂ¨oª oµoÅo
ÂnÅoÂoÃ¥Á¦Èª¸É»Ánµ¸Éµ¤µ¦³¦³ÎµÅoÂ¨oª

2. µ¦Á¦¸¥¦o°nµÂÂ¨³µ¦nµ¥nµÂ
Ä¦¸Á¦¸¥¦o°nµÂ ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ¼o¦´¦³Ã¥r ®¦º°´ªÂ °»¨´¨nµªÂ¨oªÂn¦¸³o°n®¨´µ
µ¤¸É¦·¬´o°µ¦µ¤ªµ¤ÎµÁ}Ä®oÂn¦·¬´Ã¥nµÄonµ¥ °Á° Ã¥¦·¬´³nµ¥nµÂ£µ¥Ä 15 ª´´Ânª´¸É
¦·¬´Åo¦´®¨´µÂªµ¤¼Á¸¥®¦º°Á¸¥®µ¥¸É¦oªÂ¨³¼o°Â¨oª Ã¥nµÂÎµ®¦´µ¦Á¸¥¸ª· ¦·¬´³nµ¥
Ä®oÂn¼o¦´¦³Ã¥r nªnµÂ°¥nµ°ºÉ³nµ¥Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
Ä¦¸¤¸Á®»°´ª¦´¥ªnµµ¦Á¦¸¥¦o°Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´Äoµ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¨nµª oµoÅ¤nÁ}Åµ¤ o°¨
»o¤¦°Ä¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ ¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Åªo°µ ¥µ¥°°Å°¸Åoµ¤ªµ¤ÎµÁ} Ân´Ê¸Ê³Å¤nÁ· 90 ª´
´Ânª´¸É¦·¬´Åo¦´Á°µ¦¦oªÂ¨oª
3. µ¦¦ªµµ¦Â¡¥r
¦·¬´¤¸··¦ª°¦³ª´·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Â¨³µ¦¦ªª··´¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ánµ¸ÉÎµÁ}´µ¦¦³´£´¥¸Ê
Â¨³¤¸··Îµµ¦´¼¦¡¨·«¡Ä¦¸¸É¤¸Á®»ÎµÁ}Â¨³Å¤nÁ} µ¦ ´n°®¤µ¥ Ã¥nµÄonµ¥ °¦·¬´
4. µ¦Á¨¸É¥°µ¸¡
oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µÁÈÄ ³¸É¦³Îµµ¦Ã¥¤¸nµ°ÂÄ°µ¸¡°ºÉ¸É¤¸µ¦Á¸É¥°´¦µ¥¤µªnµ°µ¸¡
¸ÉÅoÂoÅªoÂnÁ·¤ ¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤ÂÄ®oÁ}ÎµªÁ·Ánµ¸ÉÁ¸Ê¥¦³´£´¥¸ÉÅo¦´Îµ¦³Â¨oªÎµ®¦´°µ¸¡Á·¤
Â¨³³ºÊ°ªµ¤»o¤¦°Îµ®¦´°µ¸¡Ä®¤nÅo
oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¨¸É¥°µ¸¡Á}°µ¸¡¦³Á£°ºÉ¹É¦·¬´Îµ®ÅªoªnµÁ}°µ¸¡¸É¤¸µ¦Á¸É¥£´¥o°¥ªnµ°µ¸¡¦³Á£
¸ÉÂoÅªo´¦·¬´ ¦·¬´³¨Á¸Ê¥¦³´£´¥¨Â¨³³ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥Ä®oµ¤nª´Ânª´¸É¦·¬´Åo¦´®¨´µÂ
µ¦Á¨¸É¥°µ¸¡Â¨oª
5. µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Â¨³µ¦Á¦·É¤ªµ¤»o¤¦°
5.1 ¼oÁ°µ¦³´£´¥µ¤µ¦Á¨º°Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Åo´n°Å¸Ê
5.1.1 µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Á}ª¦µ¥Áº°
5.1.2 µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Á}ª¦µ¥e
5.2 Á¸Ê¥¦³´£´¥ °ªÂ¦³¹Îµ®Îµ¦³´¸ Ã¥¼oÁ°µ¦³´£´¥ Â¨³ªµ¤»o¤¦°³Á¦·É¤¤¸¨´´µ¤ª´¸É
¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
5.3 Á¸Ê¥¦³´£´¥Äª´Å³o°¹Îµ®Îµ¦³µ¤ª´¸¸É É¦·¬´Îµ® Ã¥¦·¬´³Îµµ¦Á¦¸¥ÁÈÁ¸Ê¥¦³´£´¥
µ¤ª·¸µ¦¸ÉÅo¨´ÅªoÄÄÎµ °Á°µ¦³´£´¥Ã¥°´Ã¤´· Â¨³®µ¤¸µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥°¥nµ¼o°Ä»ª
ªµ¤»o¤¦°È³Á}Å°¥nµn°ÁºÉ°
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5.4 Ä¦¸¸É¼oÁ°µ¦³´£´¥Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥¦´ÊÂ¦ Ã¥ª·¸Äµ¤ o°¨¦³®ªnµ¼oÁ°µ¦³´£´¥´¦·¬´ Ä®oº°ªnµ
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸ÊÅ¤n¤¸¨´´´µª´Á¦·É¤o¤¸¨´´ °¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
5.5 Ä¦¸¸É¼oÁ°µ¦³´£´¥Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥ °ªÄµ¤ª·¸µ¦¸ÉÅo¨´ÅªoÄÄÎµ °Á°µ¦³´£´¥
¦·¬´³n°´Ä®oÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥Åo£µ¥Ä 30 ª´´µª´¸É¦Îµ®¦³¥³Áª¨µµ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥
°ªn°®oµ Â¨³®µ¤¸µ¦Á¦¸¥¦o°¨¦³Ã¥r£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µn°´ 30 ª´´¨nµª Ä®oº°ªnµ¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥¸Ê¥´¤¸¨´´ Ã¥¦·¬´³®´Á¸Ê¥¦³´£´¥ °¦³¥³Áª¨µ¸ÉÅo»o¤¦°Â¨oª Ân¥´Å¤nÅoÎµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥
°°µÎµª¨¦³Ã¥r¸Éo°Äoµ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê
5.6 ®µÅ¤n¤¸µ¦Îµ¦³Á¸Ê¥¦³´£´¥£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µn°´ ³ÎµÄ®oªµ¤»o¤¦°µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê·Ê»¨
Ã¥°´Ã¤´·Äª´»oµ¥¸ÉÁ¸Ê¥¦³´£´¥¹ÉÅoÎµ¦³¤µÂ¨oªµ¤µ¦ºÊ°ªµ¤»o¤¦°Åo

ªµ¤»o¤¦°

1. °o ¨»o¤¦° (°..1) ¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»
®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨
Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸
2. °o ¨»o¤¦° (°..2) ¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ µ¦¦´¢{Á¸¥ µ¦¡¼°°Á¸¥
®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ µ¦¦´¢{Á¸¥ µ¦¡¼°°Á¸¥ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä
180 ª´´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®» ®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥Ä
ÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸
3. ¨¦³Ã¥rµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨
oµµ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°Á oµ¦´µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Ã¥Â¡¥r ®¦º°o°Åo¦´µ¦¡¥µµ¨Ã¥¡¥µµ¨
¹ÉÁ· ¹Ê£µ¥Ä 52 ´µ®r ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®» ¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤ÂÎµ®¦´ nµÄonµ¥¸ÉÎµÁ}Â¨³¤ª¦
¹ÉÁ· ¹Êµµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³¤µ¦µµµ¦Â¡¥r Îµ®¦´nµ®o°¼oiª¥Ä
nµ®o°´Áµ¦ nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ Â¨³nµµ¦¡¥µµ¨Ä®oµ¤ÎµªÁ·¸Énµ¥¦· ´Ê¸ÊÅ¤nÁ·ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥
¸É¦³»ÅªoÄ®oµµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥®´oª¥ªµ¤¦´·nªÂ¦ (oµ¤¸)
Ân®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µ¦Äoµª´·µ¦ °¦´ ®¦º°ª´·µ¦°ºÉÄ ®¦º°µµ¦¦³´£´¥°ºÉ¤µÂ¨oª
¦·¬´³¦´·°Á¡¸¥ÎµªÁ·nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ Â¨³nµµ¦¡¥µµ¨nª¸É µÁnµ´Ê
4. ¨¦³Ã¥rµ¦Á¥¦µ¥Åo¦°¦´ª£µ¥®¨´µ¦¼Á¸¥ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ã¥°»´·Á®» Â¨³ÎµÄ®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»
®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨
Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸ ¦·¬´³nµ¥Á·Á¥¦µ¥Åo¦°¦´ªÁ}¦µ¥Áº° µ¤ÎµªÁ·
¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Ã¥³nµ¥ªÂ¦®¨´µ 1 Áº° ´µª´¸É¦·¬´Åonµ¥nµÂ
£µ¥Äo o°¨»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ· (°..1) Á¦¸¥¦o°¥Â¨oª
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5. ¨¦³Ã¥r°»´·Á®»Ä¥µ¡µ®³µµ¦³
µ¦¦³´£´¥¸Ê»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ã¥°»´·Á®»
¹ÉÁ· ¹ÊÄ ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ã¥µ¦Ä¥µ¡µ®³µµ¦³µ¤Îµ·¥µ¤ Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·
®¦º°¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®» ®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³
µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸
¥µ¡µ®³µµ¦³ ®¤µ¥¹ ¥µ¡µ®³µ µÊÎµ ®¦º°µ°µµ« µ¤¸É¦³»Åªo ¹É ´ ¸ÉÃ¥¼o ´ ¸É¸É¤¸Ä°»µ
Â¨³ÎµÁ·µ¦Ã¥¼oÅo¦´°»µµ¤®¤µ¥Ä®oÎµÁ·µ¦ n¼oÃ¥µ¦¸ÉÎµ¦³nµÃ¥µ¦ ´n°Å¸Ê
1. ¦¥rÃ¥µ¦µµ¦³ ®¤µ¥¹ ¦¥r´ÉÅoÁ· 7 ¦ª¤ ´ ÅoÂn ¦¼oÃ¥µ¦ ¦Ã¥µ¦¸É´É°Âª
Â¨³¦Á¤¨rÃ¥µ¦¸É³Á¸¥Á¡ºÉ°µ¦ nµ¸É³Á¸¥Á¡ºÉ°µ¦ nµµµ¦³µ¤µ¦µÁ·¦Ä
Áoµ¸ÉÎµ®
2. ¦¥r´É¦´oµµµ¦³ ®¤µ¥¹ ¦¥r´ÉÅoÅ¤nÁ· 7 ¦ª¤ ´¸É³Á¸¥Á}¦¥r´É¦´oµµµ¦³
ÅoÂn ¦ÂÈ¸É ¦µ¤¨o°ÂÈ¸ÉÂ¨³¦¥r¸É¨o°Á¨È¦´oµ¸É³Á¸¥Á¡ºÉ°µ¦ nµµµ¦³ ´Ê¸Ê Å¤n¦ª¤¹
¦´¦¥µ¥r
3. ¦Å¢ ®¦º°¦Å¢¨°¥¢jµ ¦Å¢¢jµÄo· ³ ´Á¨ºÉ°oª¥Á¦ºÉ°¥r®¦º°Å¢¢jµ
4. Á¦ºÉ°·Ã¥µ¦¸É³Á¸¥Á}µ¥µ¦·¡µ·¥r
5. Á¦º°Ã¥µ¦¸É³Á¸¥µ¦¤µ¦ nµÊÎµÂ¨³¡µ·¥µª¸
6. ¨¦³Ã¥rµ¦Á¥¦µ¥Åo¦³®ªnµµ¦Á oµ¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°Á oµ¦´¬µ´ªÁ}¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤µ¤¤µ¦µµµ¦Â¡¥r
Â¨³ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥r ¦·¬´³nµ¥¨¦³Ã¥rÁ¥¦µ¥Åon°ª´Ä®oµ¤Îµªª´¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
o°Á oµ¡´¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ µ¤ÎµªÁ·Á¥¦µ¥Åo¦µ¥Åon°ª´¸É¦³»ÅªoÄ
®oµµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
7. ¨¦³Ã¥r»¡¡¨£µ¡´Éª¦µª·ÊÁ·
oµµ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á}»¨»¡¡¨£µ¡´Éª¦µª·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»
¦·¬´³nµ¥nµÂÁ}¦µ¥´µ®rÄ®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á}ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥µ¤¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥ ¨°¦³¥³Áª¨µ¸É¥´»¡¡¨£µ¡°¥¼n ®´oª¥ÎµªÁ·®¦º°Îµªª´nªÂ¦¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
³o°¦´·°Á°¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
8. Á°µ¦Âoµ¥µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°µ¦ ´ ¸É®¦º°Ã¥µ¦¦´¦¥µ¥r
Ä¦³¥³Áª¨µ¹É¤¸¨´´´¦³»ÅªoÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¨nµª oµoÅo ¥µ¥Å»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥
®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ ®¦º°ºÁºÉ° ®¦º°Á· ¹Êµµ¦ ´ ¸É®¦º°Ã¥µ¦¦´¦¥µ¥r ´Ê¸ÊÁ¡µ³Ä o°¨
»o¤¦°¸É¤¸ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¦³»ÅªoÁnµ´Ê
9. Á°µ¦Âoµ¥µ¦Îµ´ªµ¤¦´·
®µµ¦µÁÈ¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´Á}¨ÁºÉ°¤µµµ¦¼µ¦¦¤®¦º°¼Îµ¦oµ¥¦nµµ¥ ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥
µ¤ o°¨»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª·ÁºÉ°µ°»´·Á®»³¨¨µ¤¸É¦³»Ä®oµµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥
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10. Á°µ¦Âoµ¥µ¦ºÁ¸Ê¥¦³´£´¥¡·Á«¬¦¸¦³ª´·¸
Ä¦³®ªnµ¸É¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê¤¸¨´´ ®µ¼oÁ°µ¦³´£´¥®¦º°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Å¤n¤¸µ¦Á¦¸¥¦o°nµÂ
µ¤´µ¦³´£´¥¸ÉÎµÅªo´¦·¬´£µ¥Äo o°¨»¤o ¦°ÄÇ µ¤´µ¦³´£´¥¸ÉÎµÅªo´¦·¬´ Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ
¸ÉÎµ® ¼oÁ°µ¦³´£´¥®¦º°¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°³Åo¦´Á¸Ê¥¦³´£´¥¡·Á«¬¦¸¦³ª´·¸º
11. Á°µ¦Âoµ¥°»´·Á®»Äª´®¥»¦³Îµe
Ä¦³®ªnµ¦³¥³Áª¨µ¦³´£´¥¹É¤¸¨´´µ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Ä¦¸¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´°»´·Á®»
Äª´®¥»¦³ÎµeÂ¨³Á}Á®»Ä®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä
180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®» µ¤ o°¨»o¤¦° °..1 ¦·¬´³nµ¥¨¦³Ã¥rÁ¡·É¤Á·¤ µ¤¸É¦³»ÅªoÄ®oµµ¦µ
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥µ¤Îµª o°¨»o¤¦° °..1
ª´®¥»¦³Îµe ®¤µ¥¹ ª´®¥»µ¤¸ÉÅo¦³»Åªo 17 ª´¦ª¤¹ª´Áµ¦rÂ¨³ª´°µ·¥r¸Én°ÁºÉ°´ª´®¥»´Ê¤¸´n°Å¸Ê
ª´ ¹ÊeÄ®¤n
ª´°µµ¯®¼µ
ª´¤µ¼µ
ª´Á oµ¡¦¦¬µ
ª´´¦¸
ª´Á¨·¤¡¦³¤r¡¦¦¬µ¤ÁÈ¡¦³µÁoµ¡¦³¦¤¦µ·¸µ
ª´¦µr (ª´¸É 13 ¹ 15 Á¤¬µ¥)
ª´d¥¤®µ¦µ
ª´Â¦µÂ®nµ·
ª´Á¨·¤¡¦³¤r¡¦¦¬µ¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª
ª´´¦¤¨
ª´¡¦³¦µµ¦´¦¦¤¼
ª´¡º¤¨
ª´·Êe
ª´ª·µ ¼µ
´Ê¸Ê Å¤n¦ª¤¹ª´®¥»Á¥®¦º°ª´®¥»¸É¦³µ«Á}¦¸¡·Á«¬
12. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ·Á¥¦µ¥ÅoÁ¡ºÉ°Á}»µ¦«¹¬µ¦µ¥e ¦¸µ¦Á¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³
µ¥µ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ· ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®» Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·
¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®» ®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³
µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸ ¦·¬´³nµ¥Á}Á·Á¥¦µ¥ÅoÁ¡ºÉ°Á}»µ¦«¹¬µÄ®oÁ}¦µ¥e
13. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥¨° ª´ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
o°Á oµÅ°¡´¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³¤µ¦µµ
µ¦Â¡¥r Äµ³¼oiª¥Ä·n°´Å¤no°¥ªnµÎµªª´µ¤¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦
Âoµ¥¸Ê ¦·¬´³nµ¥Á¥Á·¨° ª´Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
14. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥nµµ¥£µ¡Îµ´ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
o°Á oµ¦´µ¦Îµ´µµ¥£µ¡Ã¥Îµ´É °Â¡¥r ¹ÉÁ}µ¦¦´¬µn°ÁºÉ°µµ¦Á oµ¡´¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨
®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤Äµ³¼oiª¥Ä ¦·¬´³nµ¥nµÁ¥Á}¦µ¥ª´ µ¤ÎµªÁ·¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸ÊÃ¥³·µª´Â¦ °µ¦Îµµ¥£µ¡Îµ´Â¨³³nµ¥Ä®o¼»Á}¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ·
Îµªª´¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê Îµ®¦´°»´·Á®»Ân¨³¦´Ê
15. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥nµÁ¦¸¥¡·Á«¬
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
o°Á oµÅ°¡´¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³¤µ¦µµ
µ¦Â¡¥r Äµ³¼oiª¥Ä·n°´Å¤no°¥ªnµÎµªª´¸Éµ¤¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦
Âoµ¥¸Ê ¦·¬´³nµ¥Á¥nµÁ¦¸¥¡·Á«¬Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ¼»Á}¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ·Îµªª´µ¤¸É¦³»ÅªoÄ
µ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Êµ¤¶ªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
4

16. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rnµ¦´¬µ¡¥µµ¨¦³¼Â®´ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
¦³¼Â®´Â¨³o°¦´µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Ã¥Â¡¥r ®¦º°o°Åo¦´µ¦¡¥µµ¨Ã¥¡¥µµ¨£µ¥Ä 30 ª´´µª´¸É
Á·°»´·Á®» ¦·¬´³nµ¥¨¦³Ã¥rnµ¦´¬µ¡¥µµ¨¹ÉÁ· ¹Êµµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥r
Â¨³¤µ¦µµµ¦Â¡¥r¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥¦´µ¦¦´¬µ¦³¼Â®´Ä®oµ¤ÎµªÁ·¸Énµ¥¦· ´Ê¸Ê Å¤nÁ·ÎµªÁ·
Á°µ¦³´£´¥µ¤¸É¦³»ÅªoÄ®oµµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µ¦Äoµª´·µ¦ °¦´ ®¦º°ª´·µ¦°ºÉÄ ®¦º°®¤ªªµ¤»o¤¦°µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨
(oµ¤¸) ®¦º°µµ¦¦³´£´¥°ºÉ¤µÂ¨oª ¦·¬´³¦´·°Á¡¸¥ÎµªÁ·nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ Â¨³nµµ¦¡¥µµ¨¦³¼®´
Á¡µ³nª¸É µÁnµ´Ê
o°¥ÁªoÁ¡µ³ (Äo´´Á¡µ³Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦° ¨¦³Ã¥rnµ¦´¬µ¡¥µµ¨¦³¼Â®´ÁºÉ°µ
°»´·Á®»)
ªµ¤»o¤¦°¸Ê Å¤n»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ®¦º°ºÁºÉ°µµÁ®»´n°Å¸Ê
1. Ã¦¦³¼¡¦»µ (Osteoporosis) ®¦º°¦³¼®´µ¡¥µ·£µ¡ (Pathologic fracture)
2. £µ¡µ¦µÁÈ ®¦º°µ¦ÁÈiª¥¸É¥´¤·Åo¦´¬µÄ®o®µ¥n°ª´Îµ´µ¦³´£´¥
3. µ¦Â®´¹ÉÁ}¨¤µµ¦³¼¸É¤¸¡¥µ·£µ¡®¦º°ÁÈ¨¤µµÃ¦¸ÉÁ}¤µÃ¥ÎµÁ·
4. nµoµ¡¥µµ¨¡·Á«¬
5. Á¦ºÉ°nª¥ÊÎµ¥´®¦º°¡¥»nµÇ (¥ÁªoÅ¤oÊÎµ¥´) ¦Á È¼oiª¥ °ª´¥ª³Á¸¥¤ Án Â Á¸¥¤ µÁ¸¥¤ ¦ª¤´Êµ¦Â¡¥rµÁ¨º°
(Alternative medicine) Â¨³µ¦ {Á È¤
17. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦nµ´Ä®oµ°´ÁºÉ°¤µµ°»´·Á®»
Ä¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µ¦µÁÈÄ®oµµ°»´·Á®»¸ÉÅo¦´
ªµ¤»o¤¦°£µ¥Äo¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Â¨³¤¸ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³¤µ¦µµ¦Â¡¥rÄ®oo°Á oµ¦´
µ¦nµ´Ä®oµÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°¨·· ¹É¦³ÎµÃ¥Â¡¥r£µ¥Ä 180 ª´´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»
¦·¬´³nµ¥nµÂÄ®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°µ¤ÎµªÁ·¸Énµ¥Å¦·ÂnÅ¤nÁ·ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥n°°»´·Á®»
Ân¨³¦´Êµ¤¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê ¹É¦µ¥µ¦nµÄonµ¥¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
ÅoÂn
1. nµ®o°nµ´ nµ°»¦rµµ¦Â¡¥r¸ÉÄoÄµ¦nµ´ nµ®´µ¦µµ¦Â¡¥r nµ°»¦rµ¦ªµ¥µ¨ nµ®o°¡´¢g
®¨´nµ´
2. nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¡¥r «´¨¥Â¡¥r ¼onª¥«´¨¥Â¡¥r ª·´¸Â¡¥r nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦¡¥µµ¨ nµÁoµ®oµ¸ÉÄ®o°nµ´
18. Á°µµ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rnµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡ ¦¸Á¸¥¸ª·µµ¦µÁÈ
Ä¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·µµ¦µÁÈ°´ÁºÉ°¤µµ°»´·Á®»¸ÉÁ· ¹Ê
Ä¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ ¦·¬´¨³nµ¥nµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡Ä®oÂn
¼o¦´¦³Ã¥rµ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
´Ê¸Ê Ã¥º°ªnµÁ}nµÄonµ¥¸ÉÂo¦·µ¤¤ª¦Äµ¦´µ¦«¡µ¤£µ¡µ¦rÄ{»´
19. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦¼Á¸¥Á·¦¸Á·°µÁ¦ºÉ°Á·°´Ã¤´· (¼oÁ°¸Á°È¤)
Ä¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¼ª·É¦µª®¦º°¼·®¦º°¼¨oÁ·£µ¥®¨´µ¸ÉÅo
Á·°Á·µ´¸µµ¦ °Á°µÁ¦ºÉ°Á·°´Ã¤´· (¼oÁ°¸Á°È¤) °µµ¦®¦º°µ´µ¦Á·ÄÇ
¸É°¥¼nÄ¦³Á«Å¥ Ã¥Á®»µ¦r °µ¦¼ª·É¦µª®¦º°¼·®¦º°¼¨oÁ·´¨nµª´ÊÅoÁ· ¹Ê£µ¥Ä 15 µ¸
´µÁª¨µ¸ÉÅoÁ·°Á·µÁ¦ºÉ°Á·°´Ã¤´· (¼oÁ°¸Á°È¤) µ¤¸ÉÅo¤¸Áª¨µÂÅªoÄ¦³´¸ °µµ¦
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Â¨³Ä´¹¦µ¥µ¦ (Transaction Record) ¦·¬´³ÄonµÂÎµ®¦´Á·¸É¼ª·É¦µª®¦º°¼·®¦º°¼¨o´¨nµª
Ä®oµ¤ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÅoÁ· ¹Ê¦· Ân¼»Å¤nÁ·ÎµªÁ·¸ÉÅoÁ·°µÁ¦ºÉ°Á·°´Ã¤´· (¼oÁ°¸Á°È¤)
Â¨³Å¤nÁ·ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥Îµ®¦´ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¨³¦´Ê Â¨³Îµª¦´Ên°e¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
(oµ¤¸) ¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
20. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨¸ÉÅ¤nÅo°¥¼n¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤
(¼oiª¥°) ÁºÉ°µ°»´·Á®»
1. µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨¼oiª¥°
¦·¬´³nµ¥¨¦³Ã¥rµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨¼oiª¥°Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Îµ®¦´
µ¦Îµ´¦´¬µÃ¥Â¡¥r ¹ÉÁ}¨µµ¦µÁÈÁºÉ°µ°»´·Á®»Ân¨³¦´ÊÅ¤nÁ·ÎµªÁ·¸Éo°nµ¥¦·
®¦º°ÎµªÁ·Îµ´n°ª´ ®¦º°ÎµªÁ·¨¦³Ã¥r¼»µ¤¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°
Á°µ¦Âoµ¥¸Ê Â¨oªÂnÎµªÄ³o°¥ªnµ
2. ¥µ¦´¬µ¡¥µµ¨Â¼oiª¥°
µ¦nµ¥¦´¬µ¡¥µµ¨Â¼oiª¥° ³o°Åo¦´µ¦´É¥µÃ¥Â¡¥r Â¨³Îµª¥µ¸Énµ¥o°Å¤nÁ·Îµªª´¼»
µ¤¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
21. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rnµ¡µ®³Á·µ ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®» ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° o°Åo¦´
µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³¤µ¦µµµ¦Â¡¥r ¦·¬´³nµ¥Á·Á¥nµ¡µ®³Îµ®¦´Á·µ
ÅÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤n°°»´·Á®»ÄÂn¨³¦´Ê Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥
¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
22. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥¦µ¥ÅoÁ}¦µ¥Áº° Îµ®¦´nµ¦°¸¡¦¸¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ
®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥ Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´¶Ä®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥Ä ÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ ¦·¬´³nµ¥Á}
Á·Á¥¦µ¥ÅoÎµ®¦´nµ¦°¸¡Á}¦µ¥Áº°Á}¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ·¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°
Á°µ¦Âoµ¥¸Ê µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
23. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥¦µ¥ÅoÁ}¦µ¥Áº° Îµ®¦´µ¦¼Á¨·oµµ ¦¸¼Á¸¥°ª´¥ª³
µ¥µ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´
ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥Ä ÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤
¦·¬´³nµ¥Á}Á·Á¥¦µ¥ÅoÎµ®¦´Ä¦¸Å¤nµ¤µ¦·´·µÅo· Á}¦µ¥Áº°Á}¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ·
¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»Åªo
Äµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°¦Âoµ¥¸Ê
24. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥Á·¡·Á«¬Á¡·É¤Á·¤¦¸Á¸¥¸ª·ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®» Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·
£µ¥Ä 180 ª´´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³
¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸ ¦·¬´³nµ¥¨¦³Ã¥r
Á¥Á·¡·Á«¬Á¡·É¤Á·¤Ä®o´¼o¦´¦³Ã¥r µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°
Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
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25. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°°µ¥» 100 e
Ä¦³¥³Áª¨µ¹É¤¸¨´´´¦³»ÅªoÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¨nµª oµo Åo ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°°µ¥»
Ä®o´¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¸É¦³»ºÉ°ÅªoÄ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê ¹ª´¦¦°¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥Îµ®¦´¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¸É¤¸°µ¥»¦ 100 e¦·¼¦r
26. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦Á¡·É¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥
»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦Á¡·É¤ÎµªÁ·¦³´£´¥Ã¥°´Ã¤´· Ã¥³¦´ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥Á¡·É¤ ¹ÊÁ}%
°ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥eÂ¦ Â¨³»Çe Îµ®¦´µ¦n°°µ¥»¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Ã¥Å¤n¤¸µ¦¦´Á¸Ê¥¦³´£´¥Á¡·É¤ ¹Ê
27. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°nµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡ ¦¸Á¸¥¸ª·µ¦µÁÈ®¦º°ÁÈiª¥
Ä¦³¥³Áª¨µ¹É¤¸¨´´´¦³»ÅªoÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¨nµª oµoÅo ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°
nµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ¦µ«¡¦¸¼oÅo¦´ ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·µµ¦µÁÈµ°»´·Á®»®¦º°µ¦ÁÈiª¥
¸ÉÁ· ¹Ê¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ ¦·¬´¨³nµ¥nµ¨«¡®¦º°nµÄonµ¥Äµ¦´µ«¡Ä®oÂn
¼o¦´¦³Ã¥r µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê ´Ê¸Ê Ã¥º°ªnµÁ}nµÄonµ¥¸ÉÂo¦·µ¤¤ª¦
Äµ¦´µ¦«¡µ¤£µ¡µ¦rÄ{»´
28. Á°µ¦Âoµ¥µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°Á¡µ³£´¥µÁ®»µ¦rªµ¤Å¤n
Ä¦³¥³Áª¨µ¹É¤¸¨´´´¦³»ÅªoÄÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥´¨nµª oµo Åo ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¹
µ¦¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ®¦º°ºÁºÉ°µ£´¥¸É¦³»Åªo´n°Å¸Ê
1. µ¦´®¥»µ (strike) ®¦º°
2. µ¦¨µ¨ (riot) ®¦º°
3. µ¦¦³Îµ°´¤¸Áµ¦oµ¥ (malicious act) Á¡ºÉ°¨µµ¦Á¤º° «µµ ®¦º°¨´··¥¤ ®¦º°µ¦n°ªµ¤ª»nªµ¥µµ¦Á¤º°
(civil commotion) ®¦º°
4. µ¦n°ª·µ«¦¦¤ (sabotage) ®¦º°
5. µ¦n°µ¦¦oµ¥ (terrorism)
ªµ¤»o¤¦°£´¥´¨nµªÅ¤n¦ª¤¹ ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ ®¦º°ºÁºÉ°µ°µª»Á¤¸ °µª»¸ª£µ¡
29. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rnµÄonµ¥¶®¦´¦Á È¼oiª¥
Ä¦³®ªnµ¸ÉÁ°µ¦Âoµ¥¸Ê¤¸¨´´ oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µÁÈµ°»´·Á®»µµÁ®»¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
£µ¥Äo¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Â¨³Â¡¥r¼o¦´¬µ¨ªµ¤Á®Èªnµ°»´·Á®»´Ên¨Ä®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¤¸ªµ¤ÎµÁ}
µµ¦Â¡¥r¸É³o°Äo¦Á È¼oiª¥ (wheelchair) Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦Á¨ºÉ°¸É Á¡¦µ³Å¤nµ¤µ¦Á¨ºÉ°¸ÉÅooª¥Á°
®¦º°Å¤nµ¤µ¦ÄoÅ¤oÊÎµ¥´ÁºÉ°µ³ÎµÄ®oÁ·°´¦µ¥n°µ¦µÁÈ´Ê Ã¥¦·¬´³nµ¥Á· nµÂÄ®oÎµ®¦´
¦Á È¼oiª¥µ¤ÎµªÁ·¸Énµ¥¦· ´Ê¸Ê Å¤nÁ·ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥n°°»´·Á®»Ân¨³¦´ÊÂ¨³¨°¦³¥³Áª¨µ
Á°µ¦³´£´¥¸ÉÎµ®ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
Ân®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µ¦Äoµª´·µ¦ °¦´ ®¦º°ª´·µ¦°ºÉÄ ®¦º°µµ¦¦³´£´¥°ºÉ¤µÂ¨oª
Îµ®¦´nµÄonµ¥¸Ê ¦·¬´³¦´·°Á¡¸¥ÎµªÁ·Änª¸É µÁnµ´Ê
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30. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦° µ¦Á¥¦µ¥Åo ³Á oµ¡´¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨Ä®o°¼oiª¥®´Â¨³°¥¼nÄ£µª³
®¤· (Coma) ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ®¦º°ºÁºÉ°µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Á}Á®»Ä®o
¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°Á oµÅ°¥»nÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤Äµ³¼oiª¥ÄÂ¨³o°¡´¦´¬µ´ª
Ä®o°¼oiª¥®´Â¨³°¥¼nÄ£µª³®¤· (Coma) Ã¥¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤ÂÁÈ¤µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥
¸ÉÅo¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
31. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦° ¨¦³Ã¥rÁ·Á¥µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨¦³¥³¥µª ¦¸»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·
ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
Á}»¨»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´ ´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®»Â¨³ºÁºÉ°µµ¦¼Â¨¦´¬µ °¼oÅo¦´
ªµ¤»o¤¦° ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦·´··ª´¦¦³Îµª´µ¤Îµ·¥µ¤ 3 Ä 6 Á}Áª¨µ·n°´Å¤no°¥ªnµ 90 ª´ Â¨³¤¸ o°n¸Ê
µµ¦Â¡¥r°¥nµ´Áªnµ³Å¤nµ¤µ¦·´··ª´¦¦³Îµª´´¨nµªÅo°¸n°Å ¦·¬´ ³nµ¥nµ·Å®¤ÂÁÈ¤
µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸ÉÅo¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
·ª´¦¦³Îµª´ ®¤µ¥¹ ·ª´¦¦³Îµª´´n°Å¸Ê
1. µ¦°µÊÎµÎµ¦³¨oµ¦nµµ¥ ®¤µ¥¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦°µÊÎµÃ¥ª·¸ÄÈµ¤
2. µ¦Ânµ¥ ®¤µ¥¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª¤®¦º°°ÁºÊ°oµ
3. µ¦¦´¦³µ°µ®µ¦ ®¤µ¥¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´¦³µ°µ®µ¦
4. µ¦ ´nµ¥ ®¤µ¥¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo®o°ÊÎµÁ¡ºÉ°µ¦ ´nµ¥
5. µ¦Á· ®¤µ¥¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á·µ¸É®¹ÉÅ¥´°¸¸É®¹É
6. µ¦Á¨¸É¥µ°Å´É ®¤µ¥¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á¨¸É¥°·¦·¥µµµ¦°ÅÁ}´É
32. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦° ¨¦³Ã¥rÁ·Á¥¨° ª´Á}¦µ¥Áº° ¦¸¦´¬µ´ªÁ}¼oiª¥Ä
ÄÃ¦¡¥µµ¨
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®»Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
o°Á oµÅ°¡´¦´¬µ´ªÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ µ¤ªµ¤ÎµÁ}µµ¦Â¡¥rÂ¨³¤µ¦µ
µµ¦Â¡¥rÁ}¦³¥³Áª¨µ·n°´Å¤no°¥ªnµ 6 ª´ ¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤ÂÁ·Á¥¨° ª´Á}¦µ¥Áº°
Ä®o´¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°´Ê µ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥Á}ÎµªÁ·¸Én°Áº° µ¤¸É¦³»Äµ¦µ¦¤¦¦¤r
¦³´£´¥Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê ¼»Á}¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ· 3 Áº°n°°»´·Á®»Ân¨³¦´Ê Ã¥Îµ®ÁºÉ°Å
µ¦Á¥¦µ¥Åo¦µ¥Áº° µ¤Îµªª´¸ÉÁ oµÅ°¡´¦´¬µ´ªÁ}¼oiª¥ÄÄÃ¦¡¥µµ¨ ®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤
33. Á°µ¦Âoµ¥µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°µ¦Á¨n®¦º°µ¦Â n¸¯µ°´¦µ¥
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ °´Á·µ ®¦º°ºÁºÉ° ®¦º°Á· ¹Êµµ¦Á¨n ®¦º°µ¦Â n¸¯µ°´¦µ¥
´Ê¸ÊÁ¡µ³Ä o°¨»o¤¦°¸É¤¸ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¦³»Åªo
34. Á°µ¦Âoµ¥µ¦ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rnµÄonµ¥´¦¦¤ ÁºÉ°µ°»´·Á®»
oµ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°¦°Åo¦´µÁÈµ°»´Á· ®»µµÁ®»¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°£µ¥Äo¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê
Â¨³oµµ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´µ°»´·Á®»ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Îµ®¦´
1. µ¦¦´¬µ¢{®¦º°µ¦¦´¬µ¦µ¢{ ¸ÉÅoÁ· ¹Ê£µ¥®¨´ 7 ª´´µª´Á·°»´·Á®»
2. µ¦Á¨¸É¥®¦º°Än¢{¨°¤ µ¦¦°¢{ ´¦¦¤¦³·¬r
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¦·¬´³Á¥nµÄonµ¥Îµ®¦´µ¦µÁÈÂn¨³¦´Ê µ¤ÎµªÁ·¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åonµ¥Å¦· Ân¼»Å¤nÁ·
ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê Ân®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
Åo¦´µ¦Äoµª´·µ¦ °¦´ ®¦º°ª´·µ¦°ºÉÄ ®¦º°µµ¦¦³´£´¥°ºÉ¤µÂ¨oª ¦·¬´³¦´·°Á¡¸¥
ÎµªÁ·nµ¦´¬µ¡¥µµ¨Â¨³nµµ¦¡¥µµ¨nª¸É µÁnµ´Ê
35. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥r°»´·Á®»µµ¦Á¨n¸¯µ
®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° Åo¦´ªµ¤»o¤¦°£µ¥Äo o°¨»o¤¦° ¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ
®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ· (°..1) Â¨³Á·°»´·Á®» µµ¦Á¨n¸¯µ ¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤ÂÁ¡·É¤Á·¤µ o°¨
»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ· (°..1)
36. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°Á·Á¥nµÁ·µ ¦¸¦³¼Â®´ÁºÉ°µ°»´·Á®»
»o¤¦°ªµ¤¼Á¸¥ ®¦º°ªµ¤Á¸¥®µ¥°´Á·µµ¦µÁÈµ¦nµµ¥Ã¥°»´·Á®» Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°
¦³¼Â®´Â¨³o°¦´µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Ã¥Â¡¥r ®¦º°o°Åo¦´µ¦¡¥µµ¨Ã¥¡¥µµ¨£µ¥Ä 30 ª´´µª´¸É
Á·°»´·Á®» ¦·¬´³nµ¥Á·Á¥nµÁ·µn°°»´·Á®»ÄÂn¨³¦´Ê Ä®oÂn¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° µ¤ÎµªÁ·
Á°µ¦³´£´¥¸É¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º°Á°µ¦Âoµ¥¸Ê Ân¼»Å¤nÁ·............¦´Ên°e
´Ê¸Ê µ¦Â®´ °¦³¼¸ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦° oµoÅ¤n¦ª¤¹µ¦¦oµª (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green
stick Fracture) Â¨³µ¦ª··´¥o°¦³ÎµÂ¨³Åo¦´µ¦¥º¥´Ã¥Â¡¥r¼oÁ¸É¥ªµÁ¡µ³µoµ¦³¼¸ÉÅo¦´Ä°»µ
37. Á°µ¦Âoµ¥¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ°»´·Á®»°´ÁºÉ°µ£´¥¡·´·µ¦¦¤µ·
®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µÁÈÃ¥°»´·Á®»µ£´¥¡·´·µ¦¦¤µ· Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·
¦·¬´³nµ¥nµÂÄ®oµ¤ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸¦É ³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º° Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
38. Á°µ¦Âoµ¥¨¦³Ã¥r°»´·Á®» ³ ´ ¸É®¦º°Ã¥µ¦Ä¦nª»¨
®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° Åo¦´ªµ¤»o¤¦°£µ¥Äo o°¨»o¤¦°¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ
®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ· (°..1) Â¨³Á·°»´·Á®» ³ ´ ¸É®¦º°Ã¥µ¦Ä¦nª»¨ ¦·¬´³nµ¥nµ·Å®¤Â
Á¡·É¤Á·¤µ o°¨»o¤¦° ¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³ µ¥µ ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ· (°..1)
39. Á°µ¦Âoµ¥¨¦³Ã¥rµ¦Á¸¥¸ª· µ°»´·Á®»µµ¦³
®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µÁÈÃ¥°»´·Á®» Â¨³ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á¸¥¸ª·°´ÁºÉ°¤µµÁ®»´n°Å¸Ê
1. ³¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á}¼oÃ¥µ¦Â¨³Á·°»´Á· ®» ¹Ê´¥µ¡µ®³µµ¦³
2. ³¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á}¼oÃ¥µ¦¨·¢rÂ¨³Á·°»´·Á®» ¹Ê´¨·¢rµµ¦³Îµ®¦´¦¦»»¨®¦º° °
¦³®ªnµ´ÊÄ°µµ¦µµ¦³ ´Ê¸ÊÅ¤n¦ª¤¹¨·¢r¸ÉÄoÄÁ®¤º°Â¦n ®¦º°µ¸Én°¦oµ
É Ä®o¦·µ¦Ân»¨´ÉªÅ Â¨³Á·Å¢Å®¤o ¹ÊÄ
3. ³¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°°¥¼nÄ°µµ¦µµ¦³ÄÁª¨µ¸Ád
°µµ¦µµ¦³´Ê ¦ª¤¹µ¦¦³Ã®¸Å¢Á¡ºÉ°¦´¬µ¸ª·oª¥
40. Á°µ¦Âoµ¥ ¥µ¥ªµ¤»o¤¦°¨¦³Ã¥rÁ¥¥°Á·oµÎµ¦³´¦Á¦· ¦¸µ¦Á¸¥¸ª· µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³
Ã¥µª¦·ÊÁ· °¤º°®¦º°Áoµ µ¦¼Á¸¥°ª´¥ª³Ã¥µª¦·ÊÁ· °µ¥µ ®¦º°µ¦»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·
ÁºÉ°µ°»´·Á®»
®µ¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Åo¦´µ¦µÁÈµ°»´·Á®» Á}Á®»Ä®oÁ¸¥¸ª· ¼Á¸¥°ª´¥ª³Ã¥µª¦·ÊÁ· °¤º°®¦º°Áoµ
®¦º°µ¥µ¼nÄ¼n®¹É ®¦º°°ª´¥ª³´¨nµª oµÄ oµ®¹É¦ª¤´ 2 oµ ¹ÊÅ®¦º°»¡¡¨£µ¡µª¦·ÊÁ·£µ¥Ä 180 ª´
´Ânª´¸ÉÁ·°»´·Á®» ®¦º°µ¦µÁÈ¸ÉÅo¦´ÎµÄ®o¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°o°¦´¬µ´ª·n°´Äµ³¼oiª¥Ä
ÄÃ¦¡¥µµ¨®¦º°µ¡¥µµ¨Áª¦¦¤ Â¨³Á¸¥¸ª·Á¡¦µ³µ¦µÁÈ´ÊÁ¤ºÉ°ÄÈ¸ ¦·¬´³nµ¥nµÂµ¤
ÎµªÁ·Á°µ¦³´£´¥¸ÉÅo¦³»ÅªoÄµ¦µ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥ Â¨³/®¦º° Á°µ¦Âoµ¥¸Ê
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o°¥Áªo´ÉªÅ

1. µ¦¦³Îµ °¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ³°¥¼n£µ¥Äo§·Í»¦µ µ¦Á¡·®¦º°¥µÁ¡·Ä®oÃ¬
2. µ¦nµ´ªµ¥ ¡¥µ¥µ¤nµ´ªµ¥ ®¦º°µ¦Îµ¦oµ¥¦nµµ¥Á°
3. µ¦Åo¦´ÁºÊ°Ã¦ ¦· ÁªoÂnµ¦·ÁºÊ°Ã¦ ®¦º°µ³¥´ ®¦º°Ã¦¨´ªÊÎµ ¹ÉÁ·µµÂ¨¸ÉÅo¦´¤µµ°»´·Á®»
4. µ¦¦´¬µµÁª¦¦¤®¦º°«´¨¥¦¦¤ ÁªoÂn¸ÉÎµÁ}³o°¦³Îµ ÁºÉ°µÅo¦´µÁÈ¹ÉÅo¦´ªµ¤»o¤¦°£µ¥Äo
¦¤¦¦¤r¦³´£´¥¸Ê Â¨³Åo¦³Îµ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®ÅªoÄ¦¤¦¦¤r¦³´£´¥
5. µ¦Âo¨¼
6. µ¦¦´¬µ¢{®¦º°µ¦¦´¬µ¦µ¢{ ÁªoÂnµ¦¦´¬µ¸ÉÅoÁ· ¹Ê£µ¥Ä 7 ª´´µª´Á·°»´·Á®»
7. µ¦Á¨¸É¥®¦º°Än¢{¨°¤ µ¦¦°¢{ ´¦¦¤¦³·¬r
8. °µ®µ¦Á}¡·¬
9. µ¦ª®¨´ °´¤¸µÁ®»¤µµ®¤°¦°¦³¼´®¨´Á¨ºÉ°´Áo¦³µ
10. ¦µ¤ µ¦¦»¦µ µ¦¦³Îµ¸É¤»n¦oµ¥ °«´¦¼nµµ·
11. µ¦n°µ¦¦oµ¥
12. µ¦Ân¦´¸ ®¦º°µ¦Â¡¦n´¤¤´£µ¡¦´¸µÁºÊ°Á¡¨··ªÁ¨¸¥¦r
13. µ¦¦³Á· °´¤¤´£µ¡¦´¸ ®¦º°nª¦³° °·ªÁ¨¸¥¦r ®¦º°ª´»°´¦µ¥ °ºÉÄ¸É°µÁ·µ¦¦³Á·Ä¦³ªµ¦
·ªÁ¨¸¥¦rÅo
14. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Â n¦®¦º°Â nÁ¦º°»·
15. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ´ ¸É ®¦º°Ã¥µ¦¦´¦¥µ¥r
16. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Îµ¨´ ¹Ê®¦º°Îµ¨´¨ ®¦º°Ã¥µ¦°¥¼nÄ°µµ«¥µ¸É¤·Åo³Á¸¥Á¡ºÉ°¦¦»¼oÃ¥µ¦
17. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦° ´ ¸É®¦º°·´·®oµ¸É Á}¡´µ¦³Îµ°µµ«¥µÄÇ
18. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Á oµ¦nª¤³Á¨µ³ª·ªµ®¦º°¤¸nª¥´Éª¥»Ä®oÁ·µ¦³Á¨µ³ª·ªµ
19. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°n°°µµ¦¦¤¸É¤¸ªµ¤·µ®´ ®¦º° ³¼´»¤ ®¦º°®¨®¸µ¦´»¤
20. ³¸É¼oÅo¦´ªµ¤»o¤¦°·´·®oµ¸ÉÁ} ®µ¦ Îµ¦ª ®¦º°°µµ¤´¦ Â¨³Á oµ·´·µ¦Ä¦µ¤®¦º°¦µ¦µ¤
®¤µ¥Á®»
1. ªµ¤»o¤¦°Â¨³ÁºÉ°Å °ºÉÇ ¸É¨³Á°¸¥¦oª Ä®oÁ}Åµ¤¦¤¦¦¤r¦³´£´¥°»´·Á®»nª»¨ Â¡·Á«¬ ¸ÉÅo¦´
ªµ¤Á®È°µÎµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´Â¨³nÁ¦·¤µ¦¦³°»¦·¦³´£´¥ (£.)
2. ´Ê¸Ê ¦·¬´µ¤µ¦Á¨º° o°¨ªµ¤»o¤¦° Â¨³/®¦º° Á°µ¦Âoµ¥Á¡ºÉ°´ÎµÂ¦³´£´¥Åo
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