
โครงการ “ประกันสุขภาพสวนเพิ่ม เพ่ือสมาชิก กบข." 

 กบข.เดินหนาจัดสวัสดิการสมาชิกอยางตอเนื่อง ลาสุดจับมือ 2 บริษัทประกันภัย ทิพยประกันภัยและฟอลคอน

ประกันภัยเสนอโครงการ “ประกันสุขภาพสวนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กลาววา เม่ือสมาชิก กบข. ตองเขา

รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ จะไดรับสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาลจากภาครัฐ แตอาจไมครอบคลุมคาใชจายบางสวน

เชน คาหองพักพิเศษ คาบริการพยาบาล หรือหากใชบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก ก็จะเสียคาใชจาย

เพิ่มขึ้น กบข. จึงรวมมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ 

“ประกันสุขภาพสวนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข.” เพื่อชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล ใหกับสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาล

ไมวาจะเปนโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยครอบคลุมคาใชจายในการรักษาพยาบาลสวนเพิ่มที่ขาราชการสมาชิก กบข. 

ตองรับผิดชอบดวยตนเองใหมากที่สุด และเสนออัตราเบี้ยประกันพิเศษ ที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เทานั้น  

 “กบข. จัดโครงการนี้ เพื่อใหสมาชิก กบข. ที่ตองพักรักษาตัวจากอาการเจ็บปวยไมตองกังวลกับคาใชจายสวนเกินที่ไม

สามารถเบิกไดตามสิทธิ และในกรณีที่สมาชิกไดรับอุบัติเหตุ ตองนอนพักรักษาตัว ไมสามารถทํางานได ก็จะไดรับเงินชดเชย

รายวันอีกดวย ซึ่งเปนอีกโครงการหนึ่งที่มุงจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกทุกชวงชีวิต ตามแผนยุทธ

ศาสตร ป 2555 ”นางสาวโสภาวดีกลาว 

นายทนงศักด์ิ ศรีเรืองสุข รองกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) กลาววา บริษัทไดจัดทํา

กรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคลออกแบบพิเศษขึ้นมาเฉพาะสมาชิก กบข.และครอบครัวภายใตช่ือ“ทิพยเติม

เต็ม” ซึ่งมีแผนประกันภัยใหสมาชิก กบข.เลือกทั้งหมด 5 แผน อัตราเบี้ยประกันเร่ิมตน 870 บาทตอป โดยแตละแผนจะใหความ

คุมครองที่หลากหลาย ครอบคลุมคาใชจาย คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาลสวนเกินจากสิทธิที่ขาราชการเบิกรักษาได 

และชดเชยรายไดในกรณีเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมทั้งใหผลประโยชนคุมครองการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุสวนบุคคล ดวย  

 



นอกจากนี้ สมาชิก กบข.และครอบครัวที่ซื้อกรมธรรมประกันภัย“ทิพยเติมเต็ม” ในชวง 2 เดือนแรก (22  พ.ค. -22 ก.ค. 

55)  ยังจะไดรับสิทธิ “ซื้อ 4 คน จาย 3 คน” เทานั้น  สําหรับสมาชิก กบข. ที่ซื้อกรมธรรมไมถึงจํานวนดังกลาว จะไดรับสวนลด

พิเศษ 10% ของอัตราเบี้ยประกันภัยใหเปนการทดแทน โดยบริษัทคาดวา สมาชิก กบข.จะใหความสนใจกรมธรรมประกันภัย

สุขภาพฯ ดังกลาว เนื่องจากเปนแผนประกันที่แตกตางจากแผนท่ัวไปและตอบสนองความตองการของกลุมสมาชิก กบข. 

โดยเฉพาะ 

 นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา บริษัทรูสึก

ยินดีอยางย่ิงที่ไดมีสวนรวม ในโครงการประกันสุขภาพสวนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข. โดยบริษัทขอเสนอกรมธรรมประกันภัยทันตก

รรมไอเด็นทอล (iDental) ซึ่งใหความคุมครองการรักษาพยาบาลสุขภาพฟน ซึ่งรวมถึง การขูดหินปูน ขัดเคลือบฟลูออไรด อุดฟน 

ถอนฟน รักษารากฟน รวมถึงเอ็กซเรย และการรักษาพยาบาลที่เก่ียวกับฟนซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ โดยคาเบี้ยประกันเร่ิมตนเพียงวัน

ละ 15 บาท คุมครองสูงสุด 3.9 หม่ืนบาท โดยไมตองสํารองจายเพียงใชบัตร iDental  VIP  Care Card ในคลินิคหรือ

โรงพยาบาลเอกชนกวา 100 แหงทั่วประเทศ 

 สมาชิก กบข. ที่ซื้อกรมธรรมประกันภัยทันตกรรมไอเด็นทอลต้ังแตวันนี้มีสิทธิไดรับบัตรกํานัลมูลคาสูงสุด1 พันบาท

ทันที พรอมรับสวนลดเพิ่มอีก 8% และพิเศษสําหรับสมาชิก กบข. 100 ทานแรก จะไดรับของที่ระลึกจากบริษัทอีกดวย  

ทั้งนี้ สมาชิก กบข.ที่สนใจโครงการประกันสุขภาพสวนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

·        ทพิยประกันภัย โทร 02 2392040 - 3 

·        ฟอลคอนประกันภัย โทร 02 676 9999  

·        กบข. โทร 1179 กด 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 กบข. รวมกับ บริษัทประกัยภัย จัดโครงการประกันสุขภาพสวนเพ่ิม เพื่อสมาชิก กบข. เพื่อใหสมาชิกไดรับการรักษา

จากสถานพยาบาลเอกชน โดยสามารถเบิกคารักษาพยาบาลในสวนท่ีไมสามารถเบิกจากทางราชการได และเพื่อสงเสริมในเร่ือง

การดูแลสุขภาพของสมาชิกดวย โดยรวมกับ บริษัทประกันภัย 2 แหง เสนอแบบประกันสุขภาพ ดังนี้ 

1. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย   : ประกันภัยทันตกรรม 

2. บมจ.ทิพยประกันภัย  : ประกันสุขภาพ คาหอง คารักษาพยาบาล 
 
แบบประกัน 
ประกันภัยทันตกรรม : บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน)  (โทร. Falcon Call center 02-676-9999) 

ผลประโยชน 
ความคุมครองรวมสุงสุด/ป (บาท) 
DEN A DEN B DEN C 

การขูดหินปูน ขัดฟน เคลือบฟลูออไรด ปละไมเกิน 2 คร้ัง 3,000 4,000 5,000 

การอุดฟนและถอนฟน ปละไมเกิน 2 คร้ัง 3,000 4,000 5,000 

การผาฟนคุด ปละไมเกิน 2 คร้ัง 4,000 5,000 7,000 

คารักษารากฟน รวมถึงเอ็กซเรย 4,000 5,000 7,000 

การรักษาฟนที่เกิดจากอุบัติเหตุ คุมครองไมเกิน 90% ของคาใชจายจริงแต

ทั้งนี้จะไมเกิน 

5,000 10,000 15,000 

ผลประโยชนรวม 19,000 28,000 39,000 
เบ้ียประกันภัย จําแนกตามประเภทการแบงชําระ DEN A DEN B DEN C 

ชําระ 12 คร้ัง 482 624 823 

ชําระ 4 คร้ัง (สวนลด 3%) 1,438 1,802 2,434 

ชําระ 2 คร้ัง (สวนลด 5%) 2,833 3,676 4,868 

ชําระคร้ังเดียว (สวนลด 8%) 5,521 7,196 9,270 

 

ความคุมครอง ขอกําหนดความคุมครอง 

1. การขูดหินปูน ขัดฟน เคลือบฟลูออไรด ปละไมเกิน 2 คร้ัง หางกันไมนอยกวา 6 เดือน 

2. การอุดฟนและการถอนฟน ปละไมเกิน 2 คร้ัง หางกันไมนอยกวา 6 เดือน 

3. การผาฟนคุด ปละไมเกิน 2 คร้ัง หางกันไมนอยกวา 6 เดือน 

4. การรักษารากฟน รวมถึงเอ็กซเรย • คารักษาและการศัลยกรรมเพื่อการบูรณะรากฟนหลังการรักษา
ประสาทฟน 

• ไมคุมครองคาวัสดุเดือยฟน และวัสดุครอบฟน 

5. การรักษาฟนที่เกิดจากอุบัติเหตุ คุมครองไมเกิน 90% ของคาใชจายจริง ในกรณีที่คาใชจายจริงเกิน

กวาจํานวนเงินผลประโยชนที่ระบุไวในตารางกรมธรรม จะคุมครอง 

90% ของผลประโยชนดังกลาว 

 

โครงการประกันสขุภาพสวนเพิ่ม 



 
บริษัท ทิพยประกันภัย  : แผนประกันภัย "ทิพยเติมเต็ม" (ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล)  

รายละเอียดความคุมครอง 
ผลประโยชน (บาท) 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 

1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล สวนที่เกินจากความรับผิดสวนแรก (ตอวัน) 

บริษัทฯ จะชดเชยคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงในสวนที่เกินจากความรับผิดชอบสวนแรก สําหรับ     

- คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล สําหรับหองผูปวยปกติ 800 1,200 1,600 2,000 2,400 

- คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล สําหรับหองผูปวยหนัก  ICU / CCU  1,600 2,400 3,200 4,000 4,800 

(จํานวนวันคุมครองของคาหองผูปวยปกติและคาหองผูปวยหนักรวมสูงสุดไมเกิน 

90 วัน) 

ความรับผิดสวนแรก (ตอวัน) 600 600 600 600 600 

2. การชดเชยรายได ขณะเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ตอวัน) 

- หองผูปวยปกติ 800 1,200 1,600 2,000 2,400 

- หองผูปวยหนัก ICU/CCU 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800 

(จํานวนวันคุมครองของหองผูปวยปกติและหองผูปวยหนักรวมสูงสุดไมเกิน 90 วัน)      

3. ผลประโยชนอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย) 

(ขยายความคุมครองอุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

เบ้ียประกันภัยรายป (รวมอากรแสตมป) 

ชวงอายุ (ป) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 

15-30 870 1,290 1,660 2,050 2,420 

31-40 910 1,360 1,750 2,150 2,550 

41-50 1,170 1,750 2,240 2,760 3,250 

51-60 1,540 2,290 2,900 3,570 4,210 

61-65 (สําหรับตออายุเทานั้น) 1,820 2,710 3,430 4,220 4,970 

 
หมายเหตุ : 
1. ผูเอาประกันภัยตองกรอกใบคําขอเอาประกันภัยและผานเกณฑการพิจารณารับประกันภัยทุกคน 

2. บริษัทฯ จะไมจายคาทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ สําหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ การเจ็บปวย ประกันภัยนี้เร่ิมมีผล

บังคับเปนคร้ังแรก (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันที่กรมธรรม 

3. บริษัทฯ จะไมจายคาทดแทนสําหรับการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน และการเจ็บปวยตอไปนี้ที่เกิดขึ้นใน

ระยะเวลา 120 วัน 

3.1 เนื้องอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด 3.2 การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด 

3.3 ริดสีดวงทวาร 3.4 นิ่วทุกชนิด 

3.5 ไสเล่ือนทุกชนิด 3.6 เสนเลือดขอด ที่ขา 

3.7 ตอเนื้อ หรือตอกระจก 3.8 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 
4. ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาใชจายสวน 600 บาทแรก/วัน 

5. เงื่อนไขความคุมครองและขอยกเวนอื่นๆ เปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด 



สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. 
 

1. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย    

• ชําระรายเดือน รับบัตรกํานัลเทสโกโลตัส สูงสุด 300 บาท 

• ชําระรายเดือน รับบัตรกํานัลเทสโกโลตัส สูงสุด 1,000 บาท 

 

2. บมจ.ทิพยประกันภัย   

• แคมเปญพิเศษ 2 เดือนแรก (นับต้ังแตวันเร่ิมเปดขาย) “ซื้อ 4 คน จาย 3 คน”   

(จาย 3 กรมธรรมที่เบี้ยประกันภัยสูงสุด) 

• สวนลดทั่วไป 10% ของอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับลูกคาที่ไมสามารถเขารวมเงื่อนไขใน แคมเปญพิเศษ  (ในขอ 1 ) 

ติดตอสอบถาม  
1. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย ลูกคาสนใจสมัครประกันทันตกรรม  โทร. Falcon Call center 02-676-9999 
2. บมจ.ทิพยประกันภัย  ฝายการตลาด 2 

• คุณ อมรพล ธนูสิงห โทร. 02-248-0059, 02-643-2900 ตอ 2040  

อีเมล amornpholt@dhipaya.co.th  

• คุณ วิจิตรา แกวมณี  โทร. 02-248-0059, 02-643-2900 ตอ 2041  

อีเมล wijittrak@dhipaya.co.th   

 
ระยะเวลาโครงการ 
 ต้ังแตวันนี้ - 21 พฤษภาคม 2557  

 

 

 

 

 

 

 


