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คูมือสวัสดิการ 
ประกันภัยแบบกลุม 

บริษัท อดิสา กรุป จํากัด และ 
บริษัท อดิสา เอนเตอรไพรส จํากัด 

 
 
 

 สืบเนื่องจากทางผูบริหารไดมอบสวัสดิการประกันภัยแบบกลุมใหกับพนกังานบริษทัฯ โดยเขาสู   

ปที่ 3 และในปนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนประกนัภัย เปน บริษทั สยามประกันชีวิต จํากัด 

 
 ดังนัน้ ทางแผนก HRM จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน  เพือ่อธิบายถงึขอบเขตการประกันภัยแบบ

กลุมและจํานวนเงินคารักษาพยาบาลทีพ่นกังานบริษัทฯ สามารถเบิกได ตลอดขอยกเวนในการประกันภัย

แบบกลุมดวย 

 
 
 
             จัดทําโดย   
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อัตราผลประโยชนที่ไดรับจากการประกันภัยแบบกลุม 

รายการ 

 บจก. สยามประกันชีวิต  

 ระดับพนักงาน  

 ป 2554 

25/12/53 - 24/12/54  

 1. ประกันชีวิต  เสียชีวิตทุกกรณี                     100,000.00  

 2. ประกันอุบัติเหตุ   

 2.1 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (จายเพิ่มขอ 1)                     100,000.00  

 2.2 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพิเศษ (จายเพิ่มขอ 1)                     200,000.00  

 2.3 สูญเสียมือ หรือเทา หรือสายตา 2 ขาง                     100,000.00  

 2.4 สูญเสียมือ หรือเทาขางหนึ่งและสายตาอีกขางหนึ่ง                     100,000.00  

 2.5 สูญเสียมือ และเทา รวม 2 อยาง                     100,000.00  

 2.6 สูญเสียมือ หรือเทา หรือสายตาเพียงขางเดียว                       60,000.00  

 2.7 สูญเสียนิ้วช้ีและน้ิวหัวแมมือของมือขางเดียวกัน  ไมมี  

 ** สูญเสียนิ้วหัวแมมือ (ทั้ง  2 ขอ)                       25,000.00  

 2.8 คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ (อบ.5)                       10,000.00  

 3. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจากเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ                     100,000.00  

 3.1 หูหนวก 2 ขางหรือเปนใบโดยส้ินเชิงถาวร                       50,000.00  

 3.2 หูหนวก 1 ขางโดยส้ินเชิงถาวร                       15,000.00  

 3.3 แขน 1 ขางต้ังแตไหล                       75,000.00  

 3.4 แขน 1 ขางต้ังแตศอก                       65,000.00  

 3.5 ขา 1 ขางต้ังแตโคนขา                       75,000.00  

 3.6 ขา 1 ขางต้ังแตหัวเขา                       65,000.00  

 3.7 สูญเสียนิ้วหัวแมมือ  (1 ขอ)                       10,000.00  

 3.8 สูญเสียนิ้วช้ี (ทั้ง 3 ขอ)                       10,000.00  

 3.9 สูญเสียนิ้วช้ี (ทั้ง 2 ขอ)                         8,000.00  

 3.10 สูญเสียนิ้วช้ี (1 ขอ)                         4,000.00  

 3.11 สูญเสียนิ้วอื่น ๆ แตละนิ้ว (ไมนอยกวา 2 ขอ) นอกจาก                         5,000.00  

 นิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ี   

 3.12 สูญเสียนิ้วหัวแมเทา                         5,000.00  

 3.13 สูญเสียนิ้วเทาอื่น ๆ แตละนิ้ว (ไมนอยกวา 1 ขอ)                          1,000.00  

 นอกจากนิ้วหัวแมเทา   

 4. การรักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยใน)   

 4.1 คาหอง, อาหาร (สูงสุด 90 วัน) วันละ                         2,000.00  

       คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุด 15 วัน วันละ                         4,000.00  
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รายการ 

บจก. สยามประกันชีวิต 

ระดับพนักงาน 

ป 2554 

25/12/53 - 24/12/54 

 4.2 คารักษาพยาบาลอื่น ๆ และการพยาบาล                       35,000.00  

(รักษาตอเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล)   

 4.3 คาธรรมเนียมผาตัด (ตามจายจริงแตไมเกิน)                       40,000.00  

 4.4 คาดูแลโดยแพทย (สูงสุด 90 วัน) วันละ                             800.00  

 4.5 คาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค (รวมในขอ  

       4.2 และ 4.3) 
                        4,000.00  

 4.6 การรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. รวม                         7,000.00  

 รักษาตอเนื่องภายใน 30 วัน (รวมในขอ 4.2)   

 4.7 คาบริการรถพยาบาล (รวมในขอ 4.2)                         2,000.00  

 5. การรักษาแบบผูปวยนอก หรือคลีนิค   

 - ตอการบาดเจ็บ/เจ็บไข 1 คร้ัง (ไมเกิน 30 คร้ัง)                             800.00  

    
 

 

หมายเหตุ    1. การประกันภัยคุมครองถึงการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต การถูกฆาตกรรม ลอบทํารายรางกายโดย

เจตนา การปฏิวัติ การกบฏ การกอเหตุวุนวายของประชาชน การจลาจล และการนัดหยุดงาน 
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รายละเอียดความคุมครองประกันภัยแบบกลุม 
 

การคุมครองประกันภัยแบบกลุม เปนความคุมครองในการเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งในและนอก

เวลาทํางาน โดยสามารถเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลปจจุบัน โรงพยาบาลหรือคลีนิกไดทันที 

 

กรณีเปนผูปวยใน คือ การเขาพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลตามท่ีแพทยส่ัง อยางนอย 6 ช่ัวโมงขึ้นไป จะไดรับ

คาชดเชยคาใชจายดังนี้ 

• คาหอง คาอาหารและการพยาบาล 

• คารักษาพยาบาลอื่น ๆ  

• คาธรรมเนียมผาตัด 

• คาดูแลโดยแพทย 
• คารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน      

ทั้งนี้ กรณีอุบัติเหต ุหรือฉุกเฉนิ พนักงานจะตองเขารับการรักษาทันททีี่โรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรอื
อุบัติเหตุฉุกเฉนิโดยไมเกิน 24 ช่ัวโมง  หากเกิน 24 ช่ัวโมง จะไมเขาขายกรณีอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุฉกุเฉิน 
ก็จะไดรับคาชดเชยในกรณีผูปวยนอกแทน   

 

กรณีเปนผูปวยนอก คือ การเขารักษาพยาบาล กรณีเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ แตไมไดเขาพักรักษา  ที่โรงพยาบาลหรือ

คลีนิก โดยจะไดรับคาชดเชยตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกินผลประโยชนที่ไดรับ (ดูจากตารางอัตราผลประโยชนที่ไดรับ

ขอ 5) 

 
ขอยกเวนความคุมครอง  

1. ฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทํารายตัวเอง 

2. การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกอนการคุมครอง 

3. กรณีสงคราม จลาดจล ทะเลาะวิวาท กระทําผิดทางอาญา 

4. การรักษาตัวแบบพักผอน การตรวจสุขภาพ 

5. การรักษาเพื่อความสวยงาม ลดความอวน ผาตัดตกแตง 

 
ขั้นตอนการเรยีกรองคาสินไหมทดแทน 
กรณีเขารับรักษาพยาบาลตามรายชื่อโรงพยาบาลที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

1. ใหพนักงานย่ืนบัตรประกันกลุมใหกับเจาหนาที่ของสถานพยาบาลพรอมบัตรประจําตัวประชาชนทุกคร้ัง 

2. สิทธิคาชดเชยที่ไดรับเปนไปตามที่กําหนดในตารางอัตราผลประโยชนทดแทนที่ไดรับ หากมีสวนเกินพนักงาน

จะตองเปนผูจายชําระคาใชจายสวนเกินกับสถานพยาบาลเอง 

3. ใหพนักงานลงลายมือชื่อกํากับในใบแจงหนี้หรือใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลทุกคร้ังที่รับทราบยอด

คาใชจายที่เกิดขึ้น 
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กรณีเขารับรักษาพยาบาลนอกเหนือรายช่ือโรงพยาบาลที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

1. พนักงานทําการสํารองจายคารักษาพยาบาลท้ังหมดกอน 

2. นําหลักฐานใบรับรองแพทยพรอมระบุโรคที่ไปรักษา แนบใบเสร็จรับเงินจัดสงใหแผนกบุคคล 

3. ทางบริษัทประกันภัยจะดําเนินการจายคาชดเชยใหแกพนักงานผานทางแผนกบุคคล ซึ่งอาจจายโดยเงินสดหรือ

เช็คส่ังจายพนักงาน 

 

การประกันภยัอุบัติเหตุ กรณีเสยีชวีิต หรือสูญเสียอวัยวะ 
1. กรณีเสียชีวิต   หากเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บที่ไดรับ ทําใหผูเอาประกันเสียชีวิตภายใน 100 วันนับแตวันเกิด

อุบัติเหตุหรือไดรับการบาดเจ็บ มีการรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยในและเสียชีวิต บริษัทฯ จะ

จายคาชดเชยตามจํานวนเงินเอาประกันที่ระบุไวในตารางอัตราผลประโยชนที่ไดรับ 

2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา   หากเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บที่ไดรับ ทําใหผูเอาประกันสูญเสียอวัยวะภายใน 180 

วันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุหรือไดรับการบาดเจ็บ  บริษัทฯ จะจายคาทดแทนใหตามอัตราผลประโยชนที่ไดรับ 

 

ผลประโยชนความคุมครองท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม 
1. คุมครองผลประโยชนแพทยทางเลือก คือ การเขารับรักษาดวยสมุนไพร, การฝงเข็ม ของสถานพยาบาลที่ไดรับ

การรับรองและจดทะเบียนถูกตองตามกฏหมาย เชน รพ.หัวเฉียว เปนตน 

2. กรณีผูปวยใน  จะใหคาปรึกษาแพทยพิเศษและคารักษากรณีฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง แยกตางหาก ซึ่งดูจาก

อัตราผลประโยชนที่ไดรับ 

3. กรณีผูปวยนอก คุมครองคาชดเชยการตรวจทางหองทดลองเพื่อวินิจฉัยโรค (Lab Test) ให 

4. กรณีพนักงานที่ประจําอยูงานโครงการ  สามารถแจงความประสงคไดหากรายช่ือโรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียง

กับงานโครงการไมมีชื่ออยูในรายชื่อโรงพยาบาลที่รับบริการของบริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด  

ทางแผนกบุคคลจะติดตอทางบริษัท สยามประกันชิวิตใหดําเนินการติดตอโรงพยาบาล เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการเขารับการรักษา 

 

 

หากทานใดยังสงสัย สามารถสอบถามไดที่แผนกบุคคล 












