


สวสัดกิารประกนัชีวติและสุขภาพกลุ่ม 

สําหรับ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร (บุคลากร) 



ความคุ้มครอง 
 การประกนัชีวติกลุ่ม 

 การประกนัอุบัติเหตุ ( อบก.1 ) 

 การประกนัทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร ( TPDI ) 

 การประกนัสุขภาพกลุ่ม 

   การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 
 การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 



การประกนัชีวิตกลุ่ม 

      คุ้มครองการเสียชีวติทุกกรณ ีตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกสถานทีท่ัว่โลก 

 โดยบริษัท   จะจ่ายจํานวนเงินเอาประกนัตามทีก่าํหนดไว้ในกรมธรรม์  

 ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ 

  ยกเว้น     1. การฆ่าตัวตายในปีแรกของการเอาประกนั  

     2. ถูกผู้ รับผลประโยชน์ฆาตกรรมโดยเจตนา 

ทุนประกนัทีไ่ม่ต้องตรวจสุขภาพ ( FCL )      100,000  บาท 

ทุนประกนั     100,000  บาท  



การประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.1 

  คุ้มครองการเสียชีวติ และ สูญเสียอวยัวะเน่ืองจากเหตุอุบัติเหตุธรรมดา  

       (จ่ายเพิม่เติมจากการประกนัชีวติกลุ่ม)  

  คุ้มครอง 2 เท่า กรณเีสียชีวติเน่ืองจากอุบัติเหตุพเิศษ 

  คุ้มครองการสูญเสียอวยัวะตามตารางอุบัติเหตุ 

  รวมความคุ้มครอง :  การขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์    

ทุนประกนั     100,000  บาท  



การสูญเสีย 
ร้อยละ 

ของจาํนวนเงนิเอาประกันภัยอุบัตเิหตุ 

(%) 

1.   สญูเสียชีวิตด้วยอบุตัิเหตธุรรมดา 100 

2.   สญูเสียอวยัวะและสายตา 

      2.1 มือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง หรือ สายตา 2 ข้าง  

            (ตัง้แต่ข้อมือ หรือข้อเท้า) 

100 

      2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือ มือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 
            หรือ เท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 

      2.3 มือ 1 ข้าง หรือ เท้า1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 

      2.4  นิว้หวัแมมื่อตัง้แต่ข้อแรก และนิว้ชีต้ัง้แต่ข้อท่ีสอง นบัจากปลายนิว้ ของ

มือข้างเดียวกนัมือใดมือหนึง่ 
 

100 
 
 

60 
 

25 

 

การประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.1 



ค่าชดเชยสองเท่ากรณอีุบัติเหตุพเิศษ 

       จํานวนเงนิชดเชยประกนัอุบัตเิหตุกลุ่มจะเพิม่ขึน้เป็นสองเท่า ถ้าการ สูญเสียชีวติ

และอวยัวะ ดงักล่าว  เกดิจากอุบัตเิหตุและเกดิขึน้ในขณะที ่

       1. อุบัตเิหตุเกดิขึน้ในขณะกาํลงัเดนิทางในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ในยวดยาน

สาธารณะขนส่งทางบก และเดนิรถในเส้นทางน้ันเป็นประจํา  เช่น รถไฟ รถเมล์ ฯลฯ 

       2. อุบัตเิหตุเกดิขึน้ในขณะทีอ่ยู่ในลฟิท์ผู้โดยสาร  ยกเว้น  ลฟิท์เหมอืงแร่ และ 

ลฟิท์ในสถานทีก่่อสร้าง 

       3. อุบัตเิหตุเกดิขึน้จากการเกดิอคัคภัีย (ไฟไหม้) ในโรงมหรสพ โรงแรม หรือ

อาคารสาธารณะอืน่ใด ในขณะทีเ่ร่ิมไฟไหม้ 



ข้อยกเว้นการประกนัอบุัติเหตุ 
1. การถูกฆ่า หรือถูกทาํร้ายโดยเจตนา  

2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่กต็าม) สงครามกลางเมอืง การปฎวิตัิ กบฏ จลาจล 

3. การล่าสัตว์ หรือการเล่นกฬีาเส่ียงอนัตราย เช่น แข่งรถ แข่งเรือ บนัจีจ้ั๊มพ์ 

4. ขณะขึน้หรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิด้จดทะเบยีน และมไิด้ประกอบการ 

    โดยสารการบนิพาณชิย์ 

5. การกระทาํทีอ่ยู่ในระหว่างการออกฤทธ์ิของสุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ 

(มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืก ตั้งแต่ 150 มลิลกิรัมเปอร์เซนต์ขึน้ไป) 

6. การฆ่าตัวตาย  พยายามฆ่าตัวตาย หรือทาํร้ายร่างกายตนเอง 

7. ขณะทีพ่นักงานเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมส่ีวนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 

8. การได้รับเช้ือโรค เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยกั  ซ่ึงเกดิจากบาดแผลทีไ่ด้รับอุบตัิเหตุ 

9. การศัลยกรรม เว้นแต่ทีจ่ําเป็นจะต้องกระทาํเน่ืองจากได้รับบาดเจ็บซ่ึงได้รับความคุ้มครองตาม 

    กรมธรรม์  

10. การแท้งลูก 

11. ขณะทีผู้่เอาประกนั ก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

12. ขณะทีพ่นักงานปฏิบตัิหน้าทีใ่นสงคราม หรือปราบปราม 

                                                           ฯลฯ 



ชีวติ อุบติัเหตุ อุบติัเหตุพเิศษ ผลประโยชน์รวม 

เสียชีวิตเน่ืองจาก 

เจ็บป่วย 
100,000 - - 100,000 

เสียชีวิต เน่ืองจาก 

อบุัติเหตุ 
100,000 100,000 - 200,000 

เสียชีวิต เน่ืองจาก 

อบุัติเหตุสาธารณะ 
100,000 100,000 100,000 300,000 

ตัวอย่างความคุ้มครอง 

ทุนประกนัที ่ 100,000 บาท 



 คุ้มครองกรณพีนักงานหรือลูกจ้างบริษทัได้รับบาดเจ็บอนัเน่ืองจาก 

ประสบอุบัติเหตุ  หรือ เจ็บป่วย จนไม่สามารถประกอบอาชีพการงานใด 

ได้โดยส้ินเชิง และการทุพพลภาพน้ันต้องได้รับการพสูิจน์ และยนืยนัเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรโดยแพทย์     

 

ทุนประกนั     100,000  บาท  



     คุ้มครองในรูปเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล  เม่ือพนักงานเจ็บป่วย  

 หรือได้รับบาดเจ็บ ทีเ่หมาะสมและจําเป็น ตามคาํแนะนําของแพทย์ทีมี่  

 ใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยแยกออกเป็น 
  

♥  ประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยใน IPD 

♥  ประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก  OPD 

 
 

 

      การประกนัสุขภาพกลุ่ม 



      ผู้ป่วยใน  IPD 

 คุ้มครองในรูปเงินค่ารักษาพยาบาล เม่ือพนักงานมีอาการเจ็บป่วย 

หรือได้รับบาดเจ็บ   โดยแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลใน

ฐานะผู้ป่วยในเป็นเวลาติดต่อกนั    ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง     ซ่ึงต้อง

ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน  

 ( Inpatient or Hospitalization Benefits ) 



 ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 

1. ค่าห้องและค่าอาหารวนัละ 

   (สูงสุด 31 วนั ต่อการเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) 

 2,000 - - 

    ค่าห้องไอซียู  (สูงสุด 7 วนั) 4,000 - - 

2. ค่าใช้จ่ายและค่าบริการทัว่ไป  (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) 

    ค่ารถพยาบาล  (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง รวมอยูใ่นขอ้ 2) 

25,000 

2,000 

- 

- 

- 

- 

3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด   (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วย / อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) 30,000 - - 

4. ค่าธรรมเนียมแพทย์ดูแลวนัละ  (สูงสุด 31 วนั ต่อการเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) 1,000 - - 

5. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน  (สูงสุดต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) จ่ายรวมกบัขอ้ 2 

    ภายใน 24  ชม.นบัแต่ไดรั้บอุบติัเหตุ  รวมถึงการรักษาต่อเน่ืองแบบคนไข ้

    นอก ภายใน..15..วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ 

6,000 - - 

6. ค่าปรึกษาแพทย์พเิศษเฉพาะโรค (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) 

    นาํไปรวมกบัขอ้ 2 หรือ 3  แลว้แต่กรณี 

6,000 - - 

               ตารางผลประโยชน์ผู้ป่วยใน  IPD 



      ผู้ป่วยนอก  OPD 

 คุ้มครองในรูปเงนิค่ารักษาพยาบาล เมือ่พนักงานมอีาการเจ็บป่วย หรือ

ได้รับบาดเจ็บ   โดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือ

คลนิิก ทีต่ั้งขึน้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

( Out-patient Benefits ) 

การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก  แผน 1 แผน 2 แผน 3 

 - การรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลนิิกแบบผู้ป่วยนอก วนัละ 

   วนัละ 1 คร้ัง/สูงสุด 30 คร้ังต่อปีกรมธรรม์ 
1,500 - - 



1) การรักษา ซ่ึงมีผลมาจาก  การนัดหยุดงาน  การจลาจล  ก่อความ      วุ่นวาย การทะเลาะวิวาท 

สงคราม ปฏิวตัิ การกบฏ และการกระทาํผดิกฎหมายร้ายแรง 

2) การพกัรักษาตัว แบบพกัผ่อน หรือ อนามยั  

3) การบริการที่ไ ม่ เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เ ช่น การใช้วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ 

หนังสือพมิพ์ เป็นต้น 

4) การตรวจสุขภาพ  หรือ การตรวจโดยรังสีเอ็กซ์ หรือ โดยวิธีอื่นเพื่อความประสงค์ ในการ

วนิิจฉัยโรคเท่าน้ัน 

5) การบริการกายภาพบาํบดัในกรณผู้ีปวยนอก 

6) การรักษาโรคประสาท หรือ วิกลจริต การติดสุราเร้ือรัง การติดยาเสพติด  กามโรค กรรมพนัธ์ุ 

หรือ   ความบกพร่องของร่างกาย ทีเ่ป็นมาแต่กาํเนิด การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ภาวะเครียด การ

รักษา ภาวะ การนอนกรน นํ้าหนักลด / เพิ่ม  การรักษาความผิดปกติทางเพศ  การรักษา

ภาวะการนอนไม่หลบั 

ฯ ล ฯ 

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นการประกนัสุขภาพ 



   Pre-existing  

 ระยะเวลารอคอยในการชดใชสิ้นไหมทดแทนสาํหรับกรมธรรมปี์แรก ซ่ึง

ผูเ้อาประกนัไม่เคยทาํประกนัสุขภาพกลุ่มกบับริษทัประกนัใดๆ มาก่อน  
          เช่น รักษาโรคไต, เบาหวาน, มะเร็ง 

1 กรกฎาคม 56         1 ตุลาคม 56                             30 กนัยายน 57  

90 วนัก่อนทาํประกนั                  

วนัเร่ิมมีผลบังคบั 



Bangkok Hospital 

The Bangkok Christian Hospital Saint Louis Hospital 

The Bangkok Nursing Home  
Hospital 

Praram 9 Hospital Ramkhamhaeng Hospital Vibhavadi General Hospital Vejthani Hospital 

Phyathai 
Hospital 

Samitivej Hospital Bumrungrad Hospital 

Sukumvit Hospital 

   เครือข่ายสถานพยาบาลมากกว่า 360 แห่งครอบคลุมทัว่ประเทศ 

http://www.praram9.com/


      บัตรประกนัสุขภาพ Muang Thai Health Care 

G-A99-0099-E0000999-00                                   (09999-00) 

Mr. John R. Well 

Company Name    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

Period of Cover: 01/10/2013 – 30/09/2014 
 

Room & Board/Day   2,000 OPD/Visit/Day     1,500 

General Exps 25,000  

ER Acc. (24 hrs.)   6,000 

                                                                                 Lot.2013/10/01 



การใช้บตัรประกนัสุขภาพ  Muang Thai  Health Care  

วนัเขา้โรงพยาบาล 

• แสดงบตัร Muang Thai Health Care พร้อมบตัรประจาํตวัท่ีมีรูปถ่าย  

  แก่เจา้หนา้ท่ีของสถานพยาบาล 

• ลงช่ือในแบบฟอร์ม  Pre-Certification Form A 

• เขา้รับการรักษาตามปกติ 

วนัออกจากโรงพยาบาล 

• แจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเวลาทีต้่องการ Check-Out ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง   

   (ควร Check-Out ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.) 

• ลงช่ือรับทราบค่าใชจ่้าย และชาํระค่าใชจ่้ายส่วนเกิน 

• ออกจากโรงพยาบาล 

การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 



เมือ่ประสบอุบัตเิหตุเหตุ/เจ็บป่วย 

สง่ FAX  

ประชาสัมพนัธ์ ,พยาบาล โรงพยาบาลรับเร่ือง 

 แพทย์ มีความเห็นให้นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลจัดส่งเอกสาร Form A 

สําเนาบตัรประชาชน / บตัร 

MuangThaiHealthCare  

ในวนัแรกทีเ่ข้ารักษา  

ในโรงพยาบาลคู่สัญญา 
โรงพยาบาล 

เมอืงไทยตรวจสอบสิทธิแจ้งกลบัโรงพยาบาล 

การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 



การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 

สง่ FAX  

    แพทย์มคีวามเห็นให้  

Discharge ออกจาก ร.พ. 

 

 

โรงพยาบาลจะใช้เวลาเตรียมเอกสาร  

ประมาณ 1-2 ช่ังโมง เพือ่ดาํเนินการดงันี ้

1.พยาบาลสรุป Discharge ตามคาํส่ังของแพทย์ 

2.แจ้งห้องยา สรุปรายการยา เวชภัณฑ์ และเวชระเบียน 

3.เตรียมเอกสารเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอกข้อมูล 

4.แจ้งการเงนิคนไข้ใน เพือ่เตรียม ส่ง Fax แจ้งบริษัท 

   ประกนั  

-เอกสารเคลมฟอร์มกลบับ้าน Form B 

-รายการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด /ใบสรุปหน้างบ  

-ใบแสดงรายการยา รายการตรวจแลป็  

-รายการ เวชภัณฑ์  

เมอืงไทยสรุปค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ  

และแจ้งกลบั รพ.ใช้เวลา 30 นาท ีFax ตอบกลบั รพ. 



การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 

กรณีไม่ใช้บัตรประกนัสุขภาพ 

        กรณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลท่ีนอกเหนือจากท่ีทางเมืองไทยประกนัชีวติ

ไดเ้ปิดเครดิตไวห้รืออาจเป็นสถานพยาบาลท่ีเปิดเครดิตแต่พนกังานมิไดน้าํบตัรสุขภาพ

ไปแสดง  พนกังานตอ้ง……. 
•  ชาํระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไปก่อน  และนาํ ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ 

ฉบับจริง  ท่ีระบุสาเหตุของโรคท่ีทาํการรักษาอยา่งชดัเจน ตามวนัท่ีท่ีทาํการรักษา 

นาํส่งใหก้บัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือทาํการเรียกร้องค่าสินไหมต่อไป 

หมายเหตุ  1) ผู้เอาประกนัต้องเซ็นต์รับทราบสรุปค่ารักษาพยาบาลตามสิทธ์ิ ณ โรงพยาบาล ทุกคร้ัง 

 2) ในกรณ ีNon-Standard Case จะใช้เวลาตอบกลบั Form B ประมาณ 1 -1.30 ชม. แล้วแต่ 

      กรณดีงันี ้

      2.1 กรณทีี่ รพ.มิได้แจ้ง Form A ก่อน และส่ง Form A+B มาพร้อมกนัในวนักลบับ้าน 

      2.2 กรณขีอเอกสารต่างๆ เพิม่เตมิ เช่น ขอเอกสารประวตักิารรักษาเพิม่เตมิ ฯลฯ 
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