
   

 

แบบฟอรม์เรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน – ทนัตกรรม 
 

  การขดูหนิปนู  ขัดฟัน  การเคลอืบฟลอูอไรด ์ การอดุฟัน  การถอนฟัน  
 การรักษาฟัน รากฟัน และขากรรไกรเนือ่งจากอบัุตเิหตุ  การรักษารากฟัน  การผา่ฟันคุด 

 
Dental Claim Form 

สว่นที1่. ส ำหรบัผูเ้อำประกนัภยักรอกขอ้มลู 

 
1. ชือ่-สกลุ ของผูเ้อาประกันภัย ................................................................................. เพศ............... อาย.ุ............ปี อาชพี.................. 

        สถานทีต่ดิตอ่ปัจจุบัน ............................................................................................................... โทรศัพท ์................................... 

เรยีกรอ้งสทิธภิายใตก้รมธรรมเ์ลขที ่............................................................................................................................................... 

 

2. ชือ่โรงพยาบาล /คลนิกิทีท่ าการรักษาทันตกรรม .............................................................................................................................. 

วันทีร่ับการรักษาทางทันตกรรม ..................................................................................................................................................... 

 

3. โปรดระบสุาเหตแุละอาการ ......................................................................................................................................................... 

4. อาการเจ็บป่วยนีเ้ป็นมานานเทา่ใด กอ่นทีจ่ะไดร้ับการรักษาโรคทางทันตกรรม.......................................................................................... 

5. ผลการวนิจิฉัยโรคของแพทย ์และวธิกีารรักษา ................................................................................................................................. 

กรณีอบุตัเิหต ุ

6. วันทีเ่กดิเหต ุ.................................................... เวลาทีเ่กดิเหต ุ......................................... สถานทีเ่กดิเหต ุ.................................... 

7. รายละเอยีดการเกดิเหตุ .............................................................................................................................................................. 

8. ลักษณะการบาดเจ็บ บาดแผล ..................................................................................................................................................... 

9. มกีารแจง้ความหรอืไม่  [  ] ไมม่ ี  [  ] ม ี ทีใ่ด ................................................................................................................................ 

 

10. ขา้พเจา้ขอเลอืกวธิกีารรับคา่สนิไหมโดย 

 ขอใหโ้อนเงนิเขา้บัญชผีา่นชอ่งทางธนาคาร ( หากมคีา่ใชจ้า่ยใดๆ เกดิขึน้ใหถ้อืเป็นภาระรับผดิชอบของขา้พเจา้ ) 

ชือ่บัญช ี..............................................................ประเภทบัญชี ออมทรัพย ์กระแสรายวัน เลขที ่........................................................ 

ชือ่ธนาคาร ..............................................................สาขา .........................................................จังหวัด ........................................... 

***พรอ้มนีไ้ดถ้า่ยส าเนาสมดุบัญชธีนาคารและรับรองส าเนาถกูตอ้งแนบมาดว้ย*** 

1. ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิท ฟอลคอนประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)จา่ยคา่บรกิารทางทนัตกรรมใหแ้กข่า้พเจา้เฉพาะในสว่นทีไ่ดร้ับความคุม้ครองกรมธรรม์

ประกนัภัยทนัตกรรม ใหแ้กส่ถานบรกิารทนัตกรรม โรงพยาบาล หรอืคลนิกิตรงและขา้พเจา้ยอมรับวา่ บรษัิทฯไดจ้า่ยเงนิชดเชยสนิไหมคา่บรกิารทนัตกรรมแกข่า้พเจา้

โดยชอบแลว้ และถอืวา่เป็นการปลดภาระผกูพนัของบรษัิทฯ ตามกฎหมายและปลดเปลือ้งบรษัิทจากการเรยีกรอ้งฟ้องรอ้งหนีส้นิ หรอืความเสยีหายทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งนัน้ รวมทัง้ขา้ยเจา้ยนิยอมทีจ่ะจา่ยคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิสทิธติามความคุม้ครอง ทีข่า้พเจา้มอียูต่ามกรมธรรมป์ระกนัภัยทนัตกรรมทัง้หมดใหแ้กส่ถานบรกิารทนั

ตกรรม โรงพยาบาล หรอืคลนิกิ 

2. ขา้พเจา้ยนิยอมใหท้นัตแพทยส์ถานบรกิารทนัตกรรม โรงพยาบาล หรอืคลนิกิ หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ าการตรวจ และ/หรอืใหก้ารรักษาแจง้ และเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

สขุภาพและประวตักิารบาดเจ็บ การเจ็บป่วย รวมไปถงึบนัทกึการตรวจรกัษา ผลการตรวจพเิศษทางหอ้งปฏบิตักิารทีผ่า่นมา หรอืจะมขีึน้ตอ่ไปในอนาคตทัง้หมดตอ่

บรษัิท ฟอลคอนประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)หรอืผูร้ับมอบอ านาจจากบรษัิทฯ อนึง่ส าเนาภาพถา่ยเอกสารความยนิยอมดงักลา่วนีใ้หถ้อืวา่มผีลใชบ้งัคบัไดเ้ชน่เดยีวกบั

ตน้ฉบบั 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำมดงักลำ่วขำ้งตน้เป็นควำมจรงิ และทรำบดวีำ่หำกขอ้ควำมไมต่รงตอ่ควำมเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้นอำจมี

ผลตอ่กำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทนและกำรพจิำรณำตอ่สญัญำประกนัภยัทนัตกรรมของบรษิทัฯ ได ้

ลงชือ่ ..................................................................... ผูท้ าการแทน  ลงชือ่ ..................................................................... ผูเ้อาประกันภัย 

(.............................................................................. )                         (.............................................................................. ) 

วันที ่..................... / ...................... / .......................                            วันที ่..................... / ……................ / ........................ 

ความสัมพันธ ์................................................................................ 

(เฉพาะกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะเรยีกรอ้งได)้ 

 



   

 

ใบรำยงำนแพทย ์
 

สว่นที ่2. ส ำหรบัแพทยผ์ูร้กัษำกรอกขอ้มลู 

 
 

1. Patient’s Name ………………………………………………………………………………………..………………….. Age ………….……….……. Years        

    Sex  [  ] Male  [  ] Female           ID No ………………………………………………………………….Patient Ref. No...................................................             

      Date of Treatment.…………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………... 

***กรุณาให้แพทย์กรอกส่วนนีใ้ห้ครบถ้วน*** 
2. Chief Complaint …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….  

    How long had the patient experience the symptoms? …………………………………………………..…………….…. days / weeks / month / years 

    How long do you feel that symptoms existed prior to this consultation? …………………………………………….…. days / weeks / month / years   

***กรณีทีเ่กดิจากอบุัตเิหตุ กรุณาให้แพทย์กรอกส่วนนีใ้ห้ครบถ้วน*** 
3. For Accident 

    Date of accident ……………………..…………………………………………………….Time: …………………………………………………………….. 

    Cause of accident: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Was the patient under the influence of alcohol or drug at the time of arrival to the hospital/clinic?   [  ] No   [  ] Yes    

 

4.  Diagnosis (including principle / underlying / complication) 

    A: ……………………………………………..……………………..……… B: ……………………………………………………………………………….. 

    C: …………………………………………………………..……………….  D: ……………………………………………………..………………………… 
 

 
 
Special Note 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date of treatment. treatment. Value 

   

   

 

 
ลงชือ่ ...................................................................................ทันตแพทยผ์ูรั้กษา 

(...................................................................................) 

ผูป้ระกอบวชิาชพีทันตกรรม ชัน้ .................... เลขที.่.................................................. 

วันที ่................/................/................ 


