


รายละเอียดประกอบการยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพกลุ่ม 

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน พ.ศ. 2565 
.............................................................................. 

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน  
- พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนประมาณ 7,500 คน  

 
2. การเสนอค่าเบี้ยประกัน 
 บริษัทจะต้องเสนออัตราค่าเบี้ยประกัน โดยการคำนวณเงินตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองขั้นต่ำ
ตามตารางแนบท้าย ซึ่งอัตราค่าเบี้ยประกันดังกล่าวนี้ รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 หากบริษัทมีข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดไว้แล้ว 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จะถือเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกด้วย เช่นการขยายความ
คุ้มครองเพ่ิมเติม กรณีเสียชีวิต เป็นต้น 
 
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต เพื่อจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชนท์ี่พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้รับ โดยผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ถือเป็นที่สุด โดยพิจารณาจาก 
  3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพประกอบกิจการธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ มีประสบการณ์   
ในการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5 ปี (แนบหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ ตามข้อ 4) 
  3.2 สิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ 
  3.3 ข้อเสนอเบี้ยประกัน ที่จัดทำตามตารางกรมธรรม์ ในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  3.4 ข้อเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดไว ้ 
  3.5 จำนวนสถานพยาบาลเครือข่ายที่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย 
ครอบคลุมถึงวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร และสุพรรณบุรี) 
 3.6 บริษัทสามารถจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจสำหรับบุคลากรและบุคคลในครอบครัว

บุคลากร ตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

 
 
 
 
 
 



4. หลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ 
 4.1 สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาเอกสารประวัติบริษัท 
 4.2 หลักฐานตัวอย่างการแสดงผลงานหรือประสบการณ์ในการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี 2562-2564 เฉพาะรายที่มีเบี้ยประกันภัยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ 
โดยระบุชื่อผู้เอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีต่อกรมธรรม์ (ถ้ามี) 
 4.3 รายงานการเงินประจำปีของบริษัทในปี 2562-2564 และหลักฐานแสดงฐานะการเงินจะต้อง   
ผ่านหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ถ้ามี) 
 4.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่น 
 4.5 หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอ รวมถึงมีอำนาจเจรจาต่อรองข้อเสนอ  
 
5. กำหนดเวลาในการยื่นข้อเสนอ 
 5.1 บริษัทสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การยื่นข้อเสนอ    

การประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ ได้ที่  

https://person.ku.ac.th/ (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 

เป็นต้นไป 

 5.2 บริษัทยื่นซองข้อเสนอ ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหนา้ที ่ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565                    

(ตามวันและเวลาราชการ)  

                                                              ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางช่วงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ช่วงอายุ  (ปี) 
จำนวน 

เพศชาย เพศหญิง 
15-20 - 1 
21-30 315 635 
31-40 963 1,647 
41-50 1,303 2,063 
51-60 501 685 

60 ปีขึ้นไป 33 25 
รวมทั้งหมด 3,115 5,056 

*พนักงานที่จะจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม ประมาณ 7,500 คน 

 

ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

1.ข้อมูลการเรียกร้องสินไหม ย้อนหลัง 3 ปี 

11 ม.ค. 2562 –10 ม.ค. 2563 จำนวน 6,981 คน  ยอดเรียกร้อง 28,910,736.46 บาท 

11 ม.ค. 2563 –10 ม.ค. 2564 จำนวน 7,385 คน  ยอดเรียกร้อง 30,973,614.19 บาท 

11 ม.ค. 2564 –10 ม.ค. 2565 จำนวน 7,824 คน  ยอดเรียกร้อง 32,461,942.04 บาท 

 

2.รายละเอียดรอบปีกรมธรรม์ 11 มกราคม 2565 ถึง 10 มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565) 

1.  อัตราการเคลม 
- เสียชีวิต   จำนวน           2  ราย 
- ผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ  จำนวน       1,572 ครั้ง 

 - ผู้ป่วยนอก   จำนวน              11,244 ครั้ง 
 

2.  จำนวนสินไหมท่ีจ่ายทดแทน      
- เสียชีวิต   ยอดเงิน       220,000.00 บาท   

 - ผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ  ยอดเงิน   14,639,904.68 บาท 
 - ผู้ป่วยนอก   ยอดเงิน   11,859,706.74 บาท 
         รวมยอดเงิน           26,719,611.42 บาท 
 
 
 
 



3.ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรมธรรม์ภาคสมัครใจ สำหรับบุคลากรและบุคคลในครอบครัวบุคลากร 
  ในรอบปีกรมธรรม์ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้ทำประกัน 638 คน  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565) 

1.  อัตราการเคลม 
- ผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ  จำนวน         194 ครั้ง 

 - ผู้ป่วยนอก   จำนวน               1,594 ครั้ง 
 
2.  จำนวนสินไหมท่ีจ่ายทดแทน      
 - ผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ  ยอดเงิน    1,970,502.30 บาท 
 - ผู้ป่วยนอก   ยอดเงิน    1,667,455.10 บาท 
         รวมยอดเงิน             3,637,957.40 บาท 

 



ตารางเสนอผลประโยชนความคุมครองการประกันสุขภาพกลุมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตารางผลประโยชนความคุมครอง 

 

ความคุมครอง

ข้ันต่ำท่ีกำหนด 

ความคุมครอง

ท่ีบริษัทเสนอ 

1. การประกันชีวิต : จายเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต  110,000  

2. การประกันภัยอุบัติเหตุ 

    - เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุธรรมดา (จายเพ่ิมเติมจากการประกันชีวิต) 

    - เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ (จายเพ่ิมเติมจากการประกันชีวิต) 

 

100,000 

200,000 

 

3. ขยายความคุมครองอุบัติเหตุ การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 100,000  

2. การประกันทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง : จายเงินทดแทนกรณีอุบัติเหตุ 

   หรือเจ็บปวย นานตอเนื่องไมนอยกวา 180 วัน 

100,000  

3. การรักษาในโรงพยาบาล : ชดเชยคารักษากรณีเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ    

   ตอการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บตอครั้ง 

    3.1 กรณีรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน 

          - คาหองและคาอาหารวันละ (สูงสุด 90 วัน) 

          - คาหองผูปวยหนัก (ไอซียู)   (สูงสุด 15 วัน) 

          - คารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องแบบผูปวยนอก       

            ภายใน 31 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลแลว (รวมคารถพยาบาล/ 

            การเจ็บปวย /ตอเท่ียว) 

          - คาธรรมเนียมแพทยผาตัด (จายตามจริง) 

          - คาปรึกษาแพทยท่ัวไปตอวัน (สูงสุด 90 วันตอครั้ง) 

          - คาปรึกษาแพทยเฉพาะทาง หรือแพทยผูเชี่ยวชาญ (ตอครั้ง) 

          - คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน  

            72 ชั่วโมง ตอเนื่องไมเกิน 365 วัน 

 

 

 

1,200 

2,400 

21,500 

 

 

15,000 

700 

2,000 

3,500 

 

 

          - คาชดเชยรายวันกรณีเขารักษาในโรงพยาบาล (HB insentive)     

            สูงสุด 31 วัน 

1,200  

    3.2 กรณีรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (สูงสุดตอครั้ง) 

         (วันละ 1 ครั้ง สูงสุดปละไมเกิน 31 ครั้ง) 

1,200  

เบ้ียประกัน  
 

 

หมายเหต ุ: - ใหบริษัทเสนอผลประโยชนตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

 

ตารางผลประโยชนความคุมครองเพ่ิมเติม 
 
 
 
 



ตารางเสนอผลประโยชนความคุมครองการประกันสุขภาพกลุมภาคสมัครใจ 
สำหรับบุคลากรและบุคคลในความครัวของบุคลากร 

ตารางผลประโยชนความคุมครอง 

 

ความคุมครอง

ข้ันต่ำท่ีกำหนด 

ความคุมครอง

ท่ีบริษัทเสนอ 

1. การประกันชีวิต : จายเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต  50,000  

2. การประกันภัยอุบัติเหตุ 

    - เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุธรรมดา (จายเพ่ิมเติมจากการประกันชีวิต) 

    - เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ (จายเพ่ิมเติมจากการประกันชีวิต) 

 

50,000 

100,000 

 

3. ขยายความคุมครองอุบัติเหตุ การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 50,000  

2. การประกันทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง : จายเงินทดแทนกรณีอุบัติเหตุ 

   หรือเจ็บปวย นานตอเนื่องไมนอยกวา 180 วัน 

50,000  

3. การรักษาในโรงพยาบาล : ชดเชยคารักษากรณีเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ    

   ตอการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บตอครั้ง 

    3.1 กรณีรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน 

          - คาหองและคาอาหารวันละ (สูงสุด 90 วัน) 

          - คาหองผูปวยหนัก (ไอซียู)   (สูงสุด 15 วัน) 

          - คารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องแบบผูปวยนอก       

            ภายใน 31 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลแลว (รวมคารถพยาบาล/ 

            การเจ็บปวย /ตอเท่ียว) 

          - คาธรรมเนียมแพทยผาตัด (จายตามจริง) 

          - คาปรึกษาแพทยท่ัวไปตอวัน (สูงสุด 90 วันตอครั้ง) 

          - คาปรึกษาแพทยเฉพาะทาง หรือแพทยผูเชี่ยวชาญ (ตอครั้ง) 

          - คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน  

            72 ชั่วโมง ตอเนื่องไมเกิน 365 วัน 

 

 

 

1,200 

2,400 

21,500 

 

 

15,000 

700 

2,000 

3,500 

 

 

          - คาชดเชยรายวันกรณีเขารักษาในโรงพยาบาล (HB insentive)     

            สูงสุด 31 วัน 

1,200  

    3.2 กรณีรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (สูงสุดตอครั้ง) 

         (วันละ 1 ครั้ง สูงสุดปละไมเกิน 30 ครั้ง) 

1,200  

เบ้ียประกัน  
 

 

หมายเหต ุ: - ใหบริษัทเสนอผลประโยชนตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

ตารางผลประโยชนความคุมครองเพ่ิมเติม 
 
 
 
 


