






 
 
  

รายละเอียดการประกันสุขภาพกลุ่มส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 

๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ              
มีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหลายประเภท ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมประมาณ ๑,๑๔๒ คน โดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งคุ้มครองกรณีเสียชีวิต  ทุพพลภาพ การรักษาพยาบาลทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีเป็น
ผู้ป่วยนอก รวมถึงคู่สมรส และบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ เข้าร่วมการประกันสุขภาพกลุ่มได้             
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

  มหาวิทยาลัยทักษิณจึงจัดให้มีโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ  
การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน และกรณีผู้ป่วยนอกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกประเภท โดยก าหนด  
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดังนี้  

(๑)  สมาชิกสามัญ  ได้แก่  พนักงานมหาวิทยาลัย  (จ านวนอย่างน้อย  ๗๙๐ คน) 
  (๒)  สมาชิกสมทบ  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ซึ่งมิใช่พนักงานมหาวิทยาลัย) คู่สมรส 
และบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินโครงการประกันสุขภาพกลุ่มส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
โดยผ่านการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพท่ีได้รับการยอมรับ  
 

  การสมัครเข้าร่วมโครงการสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปโดย
สมัครใจ  โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบการจ่ายเบี้ยประกันรายปีให้กับสมาชิกสามัญเท่านั้น ส่วนสมาชิกสมทบ
จะต้องจ่ายเบี้ยประกันรายปีเองในอัตราที่ก าหนด  
 

 จ านวนสมาชิกสามัญ  แยกตามเพศและช่วงอายุ (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐) 
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอให้บริการประกันสุขภาพกลุ่ม  
  
             ๑.  เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัย
โดยตรง  ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ  
              ๒.  เป็นบริษัทที่สามารถให้บริการการประกันสุขภาพกลุ่มครอบคลุมทุกรายการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
              ๓.  เป็นบริษัทที่มีส านักงานตัวแทนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา หรือพัทลุง 
             ๔.  บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสนอสัญญาการให้บริการประกันสุขภาพกลุ่มในรูปของกรมธรรม์  
             ๕.  ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนและเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านประกันชีวิต
และสุขภาพโดยตรง ไม่เป็น Broker โดยต้องมอบหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลผู้ท าการแทนตนในการเสนอราคา ครั้งนี้            
เป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการกระท านิติกรรมในนามของบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน ดังกล่าว 
            ๖.  ผู้เสนอให้บริการต้องเสนอรายละเอียด และขั้นตอนการใช้บริการกับสถานพยาบาลที่มีสัญญากับ       
ผู้เสนอราคา เช่น  ลักษณะของบัตรพร้อมตัวอย่าง ขั้นตอนการขอท าบัตร การใช้บัตร  เป็นต้น  
            ๗.  ผู้เสนอให้บริการต้องให้บริการการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องส ารองเงินกับสถานพยาบาลที่มีสัญญากับ
ผู้เสนอราคาท้ังประเภทผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
            ๘.  ผู้เสนอให้บริการต้องเสนอรายละเอียดการเบิกผลประโยชน์ กรณีพนักงานส ารองเงินจ่ายไปก่อน     
เช่น หลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการรับ – ส่งเอกสาร ระยะเวลาการตรวจสอบและจ่ายเงินคืนให้กับพนักงาน เป็นต้น  
            ๙.  ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นผู้ด าเนินการรับท าประกันชีวิต และสุขภาพ โดยไม่โอนการรับท าประกัน
สุขภาพไปให้ผู้อ่ืน หรือรับเป็น  Broker ของผู้อื่น  
           ๑๐. ผู้เสนอให้บริการต้องมีสัญญากับสถานพยาบาล หรือ คลินิก ในท้องที่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งอยู่หรือ
จังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง นครศรีธรรมราช 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง (อย่างน้อยต้องมี ร.พ. นครคริสเตียน ร.พ. นครินทร์ และ ร.พ. นครพัฒน์) สุราษฏร์ธานี   
ไม่น้อยกว่า จ านวน ๖ แห่ง (อย่างน้อยต้องมี รพ.ทักษิณ ร.พ.บ้านดอนอินเตอร์ ร.พ. สมุย อินเตอร์เนชั่นแนล     
ร.พ. กรุงเทพสมุย ร.พ. ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล  และ ร.พ. ศรีวิชัย)  ตรัง จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง (อย่างน้อยต้องมี     
ร.พ. ตรังรวมแพทย์ และ ร.พ.วัฒนแพทย์ ตรัง)  สงขลา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง (อย่างน้อยต้องมี ร.พ.กรุงเทพ
หาดใหญ่  ร.พ.ศิครินทร์  ร.พ.ราษฏร์ยินดี เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์ และคลินิกวิทยาการแพทย์) และพัทลุง  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง (อย่างน้อยต้องมี ร.พ. ปิยะรักษ์ และพัทลุงอินเตอร์การแพทย์) โดยต้องแจ้งรายชื่อ
สถานพยาบาล หรือคลินิก พร้อมกับการเสนอราคา   
            
๓.  ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

              มหาวิทยาลัยก าหนดผลประโยชน์และความคุ้มครองขั้นต่ าส าหรับสมาชิก ดังนี้  
 

๓.๑  ประกนัชีวิต  
 

    คุ้มครองการเสียชีวิตทุกสาเหตุ  และการประกันกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจาก 
             การเจ็บป่วย                          
ไม่ต่ ากว่า    ๒๐๐,๐๐๐  บาท กรณีสมาชิกสามัญ  และไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีสมาชิกสมทบ  
              อุบัติเหตุ 
ไม่ต่ ากว่า    ๔๐๐,๐๐๐  บาท กรณีสมาชิกสามัญ  และไม่ต่ ากว่า  ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีสมาชิกสมทบ   
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๓.๒  ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน  
 

             (๑)  ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน ไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ บาท  สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๑ วันต่อการเจ็บป่วย/
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง  
             (๒)  ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU  ไม่ต่ ากว่า ๔,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ วันต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ      
แต่ละครั้ง     
             (๓)  ค่าใช้จ่ายและบริการทั่วไปของโรงพยาบาล ไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  สูงสุดต่อการเจ็บป่วย/
อุบัติเหตุ   แต่ละครั้ง  
             (๔)  ค่ารถพยาบาล สูงสุดต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่ต่ าว่า  ๒,๐๐๐ บาท  
             (๕)  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ต่ ากว่า  ๔๐,๐๐๐  
บาท 
             (๖)  ค่าห้องและอุปกรณ์การผ่าตัด ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่งไม่ต่ ากว่า  ๕,๕๐๐  
บาท 
  (๗)  ค่าธรรมเนียมวางยาสลบ ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ต่ ากว่า  ๕,๐๐๐  บาท 
             (๘)  ค่าธรรมเนียมแพทย์ดูแลต่อครั้ง ต่อวัน  ไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ บาท  สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๓๑  วัน  
              
๓.๓  ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยนอก 
 

           (๑)  ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บครั้งใดครั้งหนึ่ง  ไม่ต่ ากว่า 
๔,๕๐๐ บาท ภายใน ๗๒ ชั่วโมง  
            (๒)  ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งในฐานะคนไข้นอก  ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้งต่อปี ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๑,๒๐๐ บาท  
            (๓)  ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ ในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการเข้ารักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง  
ไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐  บาท  
           

๔.  เงื่อนไขการคุ้มครอง  
           ๑.  การประกันชีวิตและสุขภาพที่บริษัทเสนอจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกทุกสถานที่ทั่วโลก ตลอด  
๒๔ ชั่วโมง  ทั้งในและนอกเวลาท างาน  
           ๒.  การประกันชีวิตและสุขภาพที่บริษัทเสนอจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกเป็นระยะเวลา ๑ ปี    
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) และคุ้มครองต่อเนื่องกัน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่
กรมธรรม์มีผลบังคับ และเป็นแบบสัญญาที่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง โดยสามารถต่ออายุได้  
           ๓.   บริษัทจะต้องรับประกันสมาชิกทุกคนได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และสมาชิกทุกคนจะต้อง
ได้รับการยกเว้นการแถลงรายละเอียดสุขภาพในใบค าขอเอาประกัน  
           ๔.   บุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีสิทธิขอเอาประกันได้ตั้งแต่อายุ ๑๔ วัน จนถึงอายุ ๒๕ ปี      
เว้นแต่ท าการสมรสแล้ว 
 

  
             
 
 
 
                                       


