ประกาศมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ที่ 90/2554
เรื่ อง การทําประกันสุ ขภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
..................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดทําประกันสุ ขภาพให้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานประจํากับมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้เริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป จึงกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผูท้ ี่มีสิทธิ ใช้ระบบประกันสุ ขภาพ
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปฏิบตั ิงานประจํากับมหาวิทยาลัยที่ผา่ นการทดลองงาน 120 วันแล้ว
และมีอายุไม่เกิน 65 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผูท้ ี่มหาวิทยาลัยว่าจ้างเป็ นสัญญาที่มีกาํ หนดระยะเวลาการจ้าง
2. สิ ทธิ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
2.1 บุคลากรที่ได้รับสิ ทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากงบค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย
2.1.1 การได้รับสิ ทธิ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
บุคลากรที่เข้าทํางาน หรื อมหาวิทยาลัยได้ตกลงรับเข้าทํางานก่อนวันที่ 22 สิ งหาคม 2540 ซึ่ งได้รับ
สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากงบค่ า รั ก ษาพยาบาลของมหาวิ ท ยาลัย อยู่เ ดิ ม เมื่ อ เข้า รั บ การรั ก ษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลทั้งกรณี ผปู ้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในให้ใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากระบบประกันสุ ขภาพตามอัตราที่
กําหนดก่อน หากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อครั้งเกินจากอัตราที่กาํ หนดในระบบประกันสุ ขภาพให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลส่ วนที่เกินจากงบค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยตามสิ ทธิ โดยเบิกได้ในวงเงินที่เหลืออยู่
หลังจากหักค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพในปี การศึกษานั้นแล้ว ทั้งนี้ สิ ทธิที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากงบของมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.1.2 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(1) การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย
หากบุคลากรเข้ารั บการรักษาในโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลสุ ขุมวิท
โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี และโรงพยาบาลแพทย์รังสิ ตโดยขอใบส่ ง
ตัวที่ฝ่ายบุคลากร บุคลากรไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนําใบเรี ยกเก็บเงินของโรงพยาบาล
ไปเรี ยกเก็บเงินจากบริ ษทั ประกันตามอัตราที่บริ ษทั ประกันกําหนด หากมีค่าใช้จ่ายเกินจากที่กาํ หนดมหาวิทยาลัยจะ
หักเงินส่ วนที่เกินจากงบค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรตามสิ ทธิ ที่ได้รับ กรณี ที่บุคลากรเข้ารักษาพยาบาลใน
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ออกให้ได้ แต่จะใช้สิทธิ ได้ตามอัตราที่บริ ษทั ประกันกําหนดเท่านั้น กรณี มีค่าใช้จ่ายเกินจากที่กาํ หนดบุคลากรต้อง
จ่ายส่ วนที่เกิ นไปเองก่อน และให้นาํ หลักฐานใบเสร็ จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ หรื อใบหน้างบสรุ ปที่ระบุชื่อ
โรคอย่างชัดเจนฉบับจริ งมาแสดงเพื่อเบิกเงินคืนจากมหาวิทยาลัย
(2) การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย
กรณี เ ข้า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รงพยาบาลประจํา มหาวิ ท ยาลัย แต่ เ ป็ น
โรงพยาบาลตามรายชื่อที่บริ ษทั ประกันกําหนด ให้บุคลากรแสดงบัตรประกันสุ ขภาพที่บริ ษทั ประกันออกให้เพื่อใช้
สิ ทธิ รักษาตามระบบประกันสุ ขภาพตามอัตราที่กาํ หนด กรณี มีค่าใช้จ่ายเกิ นจากที่กาํ หนดบุคลากรต้องจ่ายส่ วนที่
เกินไปเองก่อน และให้นาํ หลักฐานมาแสดงเพื่อเบิกเงินคืนจากมหาวิทยาลัย
กรณี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีรายชื่ อตามที่บริ ษทั ประกันกําหนด หรื อบุคลากร
ไม่ได้แสดงบัตรประกันสุ ขภาพในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามรายชื่อ บุคลากรต้องจ่ายเงินไป
เองก่ อ นแล้ว จึ ง นํา หลัก ฐานมาแสดงเพื่ อ เบิ ก เงิ น คื น จากบริ ษัท ประกัน ตามอัต ราที่ ก ํา หนด และจากงบค่ า
รักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิน
ทั้ง นี้ การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากงบค่ า รั ก ษาพยาบาลของมหาวิ ท ยาลัย ให้ ป ฏิ บ ัติ ต าม
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลคืนให้บุคลากร
ภายหลัง จากที่ ไ ด้รับ แจ้งการใช้สิ ท ธิ เบิ ก จากบริ ษ ทั ประกันแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิ นคื นเข้า บัญชี ใ ห้แก่
บุคลากรโดยตรง
2.2. บุคลากรที่ได้รับสิ ทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจากระบบประกันสุ ขภาพ
2.2.1 การได้รับสิ ทธิ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
บุคลากรที่เข้าทํางานหลังวันที่ 22 สิ งหาคม 2540 ซึ่ งได้รับสิ ทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจากระบบ
ประกัน สุ ข ภาพ เมื่ อ เข้า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลทั้ง กรณี ผู้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยในให้ เ บิ ก ค่ า
รักษาพยาบาลจากระบบประกันสุ ขภาพได้ตามอัตราที่บริ ษทั ประกันกําหนดเท่านั้น
2.2.2 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กรณี เข้ารับการรั กษาในสถานพยาบาลตามรายชื่ อที่บริ ษทั ประกันกําหนด ให้บุคลากรแสดงบัตร
ประกันสุ ขภาพที่บริ ษทั ประกันออกให้เพื่อใช้สิทธิ รักษาตามระบบประกันสุ ขภาพตามอัตราที่กาํ หนดโดยบุคลากร
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล หากมีค่าใช้จ่ายเกินจากอัตราที่กาํ หนด บุคลากรต้องรับผิดชอบจ่ายส่ วนที่เกินเอง
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แสดงบัตรประกันสุ ขภาพในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามรายชื่อ บุคลากรต้องจ่ายเงิ นไปเอง
ก่อน แล้วนําหลักฐานใบเสร็ จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริ งมาแสดงเพื่อเบิกเงินคืนจากบริ ษทั ประกัน
3. ข้อยกเว้นในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
3.1 การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บที่เป็ นอยูก่ ่อนแล้ว
3.2 การทําร้ายร่ างกายตนเอง หรื อจงใจก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ตนเอง
3.3 สงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง การปฏิวตั ิ
3.4 การก่ออาชญากรรม การถูกจับกุม หลบหนีการจับกุมเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนา
3.5 ยาที่ซ้ือโดยปราศจากใบสั่งแพทย์
3.6 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสื บวิเคราะห์และการรักษา การทําหมัน และการคุมกําเนิด)
3.7 การรักษาโรคหรื อผ่าตัดที่เกี่ยวกับทันตกรรม เหงือกอักเสบ การรักษาช่องปาก (ยกเว้นในกรณี จาํ เป็ นอัน
เนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุ (ในเบื้องต้น) แต่ไม่รวมถึง การทําฟันปลอม ครอบฟัน และรักษาราก
ฟัน)
3.8 การตรวจวัดสายตา การประกอบแว่น เลนส์สัมผัส (Contact Lenses) หรื ออุปกรณ์ช่วยการได้ยนิ
3.9 ทุพพลภาพหรื อเจ็บป่ วยที่ได้รับคุม้ ครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน
3.10 การเจ็บป่ วย หรื อ ประสบอุบตั ิเหตุเป็ นผลเนื่องจากการปฏิบตั ิ หรื อ พยายามปฏิบตั ิผดิ กฎหมาย หรื อการ
เข้าร่ วมในการจลาจลก่อความไม่สงบให้กบั ประเทศชาติดว้ ยความสมัครใจ
3.11 การรักษาโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อติดยาเสพติด
3.12 การผ่าตัดเสริ มสวย หรื อศัลยกรรมตกแต่ง หรื อการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ หรื อผ่าตัดเพื่อแก้ไขสิ่ ง
ผิดปกติอนั เนื่ องมาแต่กาํ เนิด หรื อการรักษาสิ ว
3.13 ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการทํางานของร่ างกายโดยไม่มีพยาธิ สภาพแสดงให้เห็น รวมทั้งอาการท้องผูก
อาหารไม่ยอ่ ย ท้องอืด เบื่ออาหาร
3.14 การตรวจร่ างกาย การพักฟื้ น การรักษาเพื่อการฟื้ นฟู
3.15 การตรวจหาโรค
3.16 การฉี ดวัคซี นป้ องกัน
3.17 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็ นการรักษาแผนปัจจุบนั และการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก(Alternative
Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบาํ บัด การรักษาโดยการนวดและกดจุด (ไคโรแพคติค)
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3.19 การเรี ยกร้องการจ่ายเงินชดเชยที่มิได้ส่งใบเสร็ จรับเงินให้บริ ษทั ประกันภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรื อขาดหลักฐานประกอบ หรื อหลักฐานไม่สมบูรณ์ เช่นไม่ลงวันที่ ไม่ระบุชื่อโรคหรื อ
อาการเป็ นต้น
หมายเหตุ โรคที่เบิกไม่ได้ในการทํากรมธรรม์ปีแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน
และไขมันในเลือด
4. การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริ ษทั ประกัน
กรณี ที่บุคลากรเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายที่บุคลากรได้
สํารองจ่ายไปเองก่อน ให้บุคลากรนําใบเสร็ จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริ งมาติดต่อที่ฝ่ายบุคลากรเพื่อ
ตรวจสอบสิ ทธิก่อนที่จะส่ งบริ ษทั ประกัน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลต้องดําเนินการภายในเวลาไม่เกิน 3
เดือนนับจากวันที่ เข้ารับการรักษาแต่ละครั้ง หากเกินจากระยะเวลาที่กาํ หนดหรื อขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อหลักฐานระบุชื่อโรคไม่ชดั เจน หรื อไม่ระบุชื่อโรคจะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริ ษทั ประกันได้
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งจากระบบประกันสุ ขภาพและ/หรื องบค่ารักษาพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย บุคลากรต้องยืน่ เรื่ องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลภายในปี กรมธรรม์หรื อปี งบประมาณ (1 มิ.ย. ถึง 31 พ.ค.)
ที่ได้ทาํ การรักษาพยาบาลเท่านั้น หากเกินจากเวลาที่กาํ หนดจะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่วา่ กรณี ใด
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

(ดร.มัทนา สานติวตั ร)
อธิ การบดี

