
โครงการประกันชีวิต - อุบัติเหตุ - สุขภาพ 
แบบกลุ่มแก่บุคลากรและครอบครัว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลประโยชน์สวัสดิการประกันกลุ่ม

2



รูปแบบโครงการประกนักลุม่ แก่บุคลากรและครอบครัว

3

ประเภทความคุ้มครอง 
แผนประกัน 4

ประกอบไปด้วย
• การประกันชีวิต
• การประกันอุบัติเหตุ
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกลุม่

(รพก.)

ประเภทความคุ้มครอง 
แผนประกัน 1-3 และ แผนประกัน 5-7

ประกอบไปด้วย
• การประกันชีวิต
• การประกันอุบัติเหตุ
• การประกันสุขภาพ

 IPD
 OPD
 Dental
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จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ผลประโยชน์และเง่ือนไขความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 5 แผน 6 แผน 7

ประกันชีวิตกลุม่ คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวโลก 
ยกเว้น การฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม(์สมาชิกใหม)่
และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์

300,000 300,000 300,000 200,000 100,000 100,000

ประกันภัย
อุบัติเหตุกลุม่   
(อบก. 2.1)

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 
(จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม)

300,000 300,000 300,000 200,000 100,000 100,000

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุค่าชดเชยสองเท่า 
(จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม)

600,000 600,000 600,000 400,000 200,000 200,000

คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะตามตารางอบัุติเหตุ 1% – 200% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ (ตามตารางอุบัติเหตุ 2.1)

ตารางผลประโยชน ์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ (แผนประกัน 1-3 และ แผนประกัน 5-7)

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อบก. 2.1)
• คุ้มครองการเสียชีวิต และ สูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ (จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม)

• ขยายความคุ้มครอง การขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายโดยเจตนา โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือ มีส่วนยั่วยุ

ให้เกิดการทะเลาะวิวาท การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย โดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนร่วมในการกระท าหรือพยายามท าการใดๆให้เกิด

เหตุดังกล่าว สงครามกลางเมือง 

1. อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะก าลังเดินทางในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ในยวดยานสาธารณะขนส่งทางบก และเดินรถในเส้นทางนั้นเป็นประจ า เช่น รถไฟ รถเมล์ ฯลฯ

2. อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะท่ีอยู่ในลิฟท์ผู้โดยสาร  ยกเว้น ลิฟท์เหมืองแร่ และ ลิฟท์ก่อสร้าง

3. อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเกิดอัคคีภัยในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด

อุบัติเหตุพิเศษ 
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ตารางการประกันอุบัติเหตุกลุม่ อบก. 2.1

จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

การสูญเสีย %ของจ านวนเงินเอาประกันภัยอบัุติเหตุ

1. สูญเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตธุรรมดา 100

2. สูญเสียการมองเห็นของตาทั้ง 2 ข้างโดยสิ้นเชิงถาวร 100

3. สูญเสียการมองเห็นของตาเพียง 1 ข้างโดยสิ้นเชิงถาวร 100

4.    สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาท้ัง 2 ข้างโดยสิ้นเชิงถาวร 100

5.    สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งานของแขนหรือขาเพียงข้างใดข้างหนึ่ง โดยสิ้นเชิงถาวร 100

6.    สูญเสียความสามารถในการพูดและสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูท้ัง 2 ข้าง 100

7.    แขนและขาท้ังหมดเป็นอัมพาตอย่างถาวร โดยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้อีก 100

8. สูญเสียความสามารถในการได้ยินของหู โดยสิ้นเชิงถาวร
- ส าหรับหูท้ัง 2 ข้าง
- ส าหรับหู 1 ข้าง

75
25

9. สูญเสียความสามารถในการพูด 50

10.  สูญเสียเลนส์ตา 1 ข้าง โดยสิ้นเชิงถาวร 50

11. สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งาน โดยสิ้นเชิงถาวรของนิ้วมือท้ัง 5 นิ้ว
- มือขวา
- มือซ้าย

70
50

12. สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของนิ้วหัวแม่มอืเพียง 1 นิ้ว
- มือขวา
- มือซ้าย 

40
30
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ตารางการประกันอุบัติเหตุกลุม่ อบก. 2.1 (ต่อ)

จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

การสูญเสีย %ของจ านวนเงินเอาประกันภัยอบัุติเหตุ

13. สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของนิ้วหัวแม่มอืเพียง 1 นิ้ว
- ท้ัง 2 ข้อของมือขวา
- 1 ข้อของมือขวา
- ท้ัง 2 ข้อของมือซ้าย
- 1 ข้อของมือซ้าย

30
15
20
10

14.  สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของนิ้วชี ้นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วก้อย ไม่ว่า   
จะเป็นนิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือหลายนิ้วรวมกัน
- 3 ข้อของมือขวา
- 2 ข้อของมือขวา
- 1 ข้อของมือขวา
- 3 ข้อของมือซ้าย
- 2 ข้อของมือซ้าย
- 1 ข้อของมือซ้าย

10
7.5
5
7.5
5
2

15. สูญเสียหรือสูญเสียการใช้งาน โดยสิ้นเชิงถาวรของนิ้วเท้า
- ท้ังหมดทุกนิ้วของท้ัง 2 เท้า
- ท้ัง 2 ข้อของนิ้วหัวแม่เท้า ของเท้าใดเท้าหนึ่ง
- 1 ข้อของนิ้วหัวแม่เท้า ของเท้าใดเท้าหนึ่ง
- นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้วนอกจากนิ้วหัวแม่เท้า ของเท้าใดเท้าหนึ่ง

15
5
3
1

16.  กระดูกขาแตกหรือกระดูกสะบ้าหักจนไม่สามารถท าการรักษาให้เชื่อมต่อกันได้ 10

17.  การสั้นลงของขา วัดได้อย่างนอ้ย 5 เซนติเมตร 7.5

18. ความทุพพลภาพอย่างถาวรนัน้มไิด้ถูกบัญญัติให้ได้รับความคุ้มครองภายใตเ้หตุการณ์ตั้งแต่ข้อท่ี 7
ถึง 17 ของตารางรายการทดแทนนี้

(อัตราร้อยละของจ านวนเงินเอาประกันภัยในแต่ละ
รายการซึ่งได้ก าหนดขึ้นตามความเห็นของบริษัทนั้นเป็น
อัตราร้อยละของความทุพพลภาพ โดยมิได้มีการพิจารณา
ถึงอาชีพของผู้เอาประกันภัยแต่อยา่งใดและเป็นสิ่งซึ่งไม่
ขัดกันกับการจ่ายจ านวนเงินค่าทดแทนการสูญเสียซึ่งได้มี
การก าหนดไว้แล้วภายใต้เหตุการณ์ตัง้แต่ข้อท่ี 7 ถึงข้อท่ี 
17 ของตารางรายการทดแทนนี้)
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จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้น - การประกันอุบัติเหตุกลุม่

1. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อ

ความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล 

2. ขณะทีผู่้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้น

แต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั้มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่

ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน ้าที่ต้องใช้ถังอากาศ และ เครื่องช่วยหายใจใต้น ้า

3. การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะ

อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์

ขึ้นไป

เป็นต้น
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จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีเสยีชีวติ
นำย ก เสียชีวิตจำกโรคภัยไข้เจ็บ 
เช่น มะเร็ง เบำหวำน ควำมดัน 
เส้นเลือดสมอง ตีบ แตก ตัน 

เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างการจ่ายสนิไหมการประกันชีวติ - อุบัติเหตุ

กรณีเสยีชีวติดว้ยอบุติัเหตุ
นำย ข ประสบอุบัติเหตุทำง

รถยนต์ หรือเกิดอุบัติเหตุจำกส่ิง
ที่ไม่คำดฝัน

ตัวอย่างที่ 2

กรณีเสยีชีวติดว้ยอบุติัเหตุ
นำย ค  ก ำลังโดยสำรอยู่บนรถ

ประจ ำเส้นทำงที่จดทะเบียนขนส่ง
ทำงบก เช่น รถเมล์  รถไฟฟ้ำ เกิด

อุบัติเหตุท ำให้เสียชีวิต

ตัวอย่างที่ 3

ได้รับทุนประกันชีวิต 300,000 บาท

นาย ก, นาย ข และ นาย ค เป็นผู้ขอเอาประกันภัยในแผนประกันที ่1 
(การประกันชีวิต 300,000 บาท และการประกันอุบัติเหตุ 300,000 บาท)

ได้รับทุนประกันอุบัติเหตุ 300,000 บาท 
และทุนประกันชีวิต 300,000 บาท

ได้รับทุนประกันอุบัติเหตุ 300,000 บาท 
ทุนประกันอุบัติเหตุพิเศษ 300,000 บาท 
และได้ัรับทุนประกันชีวิต 300,000 บาท

รวมสินไหมจ่ายทั้งสิน้
600,000

สินไหมจ่ายทั้งสิ้น
300,000

รวมสินไหมจ่ายทั้งสิน้
900,000
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จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 5 แผน 6 แผน 7

การรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) - เข้ารับการรักษาตัวในรพ. ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

 ค่าห้องและค่าอาหาร ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน)
 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

3,000
6,000

2,100
4,200

4,000
8,000

1,600
3,200

1,100
2,200

1,100
2,200

 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 รวม OPD follow up ภายใน 31 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

31,000

3,000

31,000

2,100

31,000

4,000

21,000

1,600

16,000

1,100

16,000

1,100

 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง-สูงสุดไม่เกิน) 41,000 41,000 41,000 31,000 21,000 21,000

 ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจ าวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) 1,000 1,000 1,000 700 500 500

 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (ต่อครั้ง) 3,000 3,000 3,000 2,500 2,000 2,000

 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง
รวมถึง follow up หลังออกจากโรงพยาบาล จนกว่าจะหาย

10,000 6,000 10,000 5,000 4,000 4,000

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 20,000
ต่อปี

20,000
ต่อปี

20,000
ต่อปี

15,000
ต่อปี

10,000
ต่อปี

ครั้งละ 600
วันละ 1 ครั้ง

(สูงสุด31ครั้งต่อปี)

การรักษาทันตกรรม - วงเงินค่ารักษาต่อปี 3,000 3,000 3,000 2,000 1,000 2,000

ตารางผลประโยชน ์ประกันสุขภาพ (แผนประกัน 1-3 และ แผนประกัน 5-7)



10

จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง แผน 4

ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวโลก 
ยกเว้น การฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม(์สมาชิกใหม)่
และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์

10,000

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม่   

(อบก. 2.1)
คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 
(จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม)

300,000

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุค่าชดเชยสองเท่า 
(จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม)

600,000

คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะตามตารางอบัุติเหตุ 1% – 200% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
(ตามตารางอุบัติเหต ุ2.1)

ค่ารักษาพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุกลุ่ม

(รพก.)

ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000

ตารางผลประโยชน ์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ (แผนประกัน 4)



Claims
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1. รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (Fax Claim) - ใช้บัตรประกันสุขภาพ

จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

*** ระบบ Fax Claim 0 2274 9400 ตอ่ 5465 – 66 ใหบ้รกิารทกุวนั เวลา 8.30 - 20.00 น.

2. รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก - ใช้บัตรประกันสุขภาพ

* หมายเหตุ: ส าหรับบริษัทที่มีการเซ็นต์หนังสือยินยอมการใช้บตัรประชาชน ผู้เอาประกันสามารถแสดงเฉพาะบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับการรกัษาพยาบาล

แสดง E-card + 
บัตรประชาชนใน

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
MTL

เข้ารับการรักษา

วันที่แพทย์ใหก้ลับบา้นได้ และ 
ร.พ.ส่งสรุปค่าใช้จ่ายผ่าน
ระบบ fax claim โดยมีการ
แจ้งข้อมูลให้ผู้เอาประกนั

ทราบ ผ่าน 
sms

ลงชื่อรับทราบ
ค่ารักษาพยาบาลในใบสรปุ

ค่าใช้จ่าย

ช าระค่ารักษาพยาบาล
ส่วนเกินผลประโยชน์ 

(ถ้ามี)
จบขั้นตอน

แสดง E-card + 
บัตรประชาชนใน

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
MTL

เข้ารับการรักษา
ลงชื่อรับทราบ

ค่ารักษาพยาบาลในใบสรปุ
ค่าใช้จ่าย

ช าระค่ารักษาพยาบาล
ส่วนเกินผลประโยชน์ 

(ถ้ามี)
จบขั้นตอน

ตัวอยา่ง SMS



3. เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ไม่ใชคู่่สัญญาของ MTL 

จัดท าข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อก าหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ส่งใบรับรองแพทย์ 
และ ใบเสร็จรับเงิน 
(ต้นฉบับ) ให้ฝ่าย

บุคคล

บุคลากร
• ตรวจสอบเอกสาร
• จัดท าใบสรุปรายการ
สินไหมท้ังหมด

• จัดส่งเอกสารให้ MTL

ฝ่ายสิทธิประโยชน์
พิจารณาอนุมัติจ่าย
และโอนเงินค่าสินไหม
เข้าบัญชีพนักงาน 

ภายใน 5 วันท าการ*

MTL

ได้รับเงินค่าสินไหม

บุคลากร

ส่งเอกสารตัวจริงเบิกผ่านฝ่ายสิทธิประโยชน์

* (นับจากวันท่ี MTL ได้รับเอกสารครบถ้วน) โอนเข้าบัญชี KBank ใช้เวลา 3 วันท าการ, ธนาคารอื่น ๆ 5 วันท าการ / จ่ายเช็คในนามนิติบุคคล ใช้เวลา 4 วันท าการ

บุคลากรส่ง E-Claim ด้วยตนเอง

- เปิดแอพ MTL Click 
- เลิอก “ยื่นเคลมออนไลน์”
- อัพโหลดภาพถ่ายเอกสาร
ใบเสร็จใบรับรองแพทย์

บุคลากร
พิจารณาอนุมัติจ่าย
และโอนเงินค่าสินไหม
เข้าบัญชีพนักงาน 

ภายใน 5 วันท าการ*

MTL

ได้รับเงินค่าสินไหม
ผ่านบัญชีที่บุคคล
ให้ข้อมูลไว้กับ

บริษัท

บุคลากร



Hospitals & Clinics
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สถานพยาบาลคู่สญัญากับโครงการเมืองไทยเฮลท์แคร์

จัดท ำขึ้นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

1. โรงพยาบาลรัฐบาล 55 แห่ง
2. โรงพยาบาลเอกชน                              277 แห่ง
3. โรงพยาบาลในต่างประเทศ 2 แห่ง
4. คลินิก 199 แห่ง

รวมทั้งหมด 533 แห่ง                 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รวมโรงพยาบาลที่ให้บริการท้ังหมด

โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เปิดให้บริการ ระบบ Fax Claim

1. โรงพยาบาลศิริราช

2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. โรงพยาบาลต ารวจ

5. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ

6. โรงพยาบาลศิริราช (ปิยะมหาราชการุณย)์*

7. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน*

* สามารถใช้บริการได้ทั้ง IPD และ OPD

ใช้เครดิตได้เฉพาะ
ผลประโยชน์ IPD



MTL Click Application
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1. ดาวน์โหลด MTL Click Application ลงทะเบียน 
2. สร้าง User Name และ Password

3. เพิ่มกรมธรรม์ (รายเดียวหรือรายกลุ่ม)

เริ่มรับบรกิารได้ง่ายๆ เพียง

Scan for download MTL Click



ปรึกษาหมอออนไลน์
มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็
พบหมอออนไลน์ได้ทันที ตลอด 24 

ชั่วโมง

บริการยื่นเคลมออนไลน์
บริการยื่นเอกสารการเคลม 

ติดตามและแจ้งเตือน
สถานะการเคลม

เช็กง่ายกรมธรรม์มีกี่ฉบับ
เลือกดูผลประโยชน์และความคุ้มครอง 
ท้ังประกันกลุ่มและประกันรายบุคคล

19

ชีวิตง่ายกับบัตรในรูปแบบ
E-Card

สะดวก ไม่ต้องพกพา ไม่ต้องส ารองจ่าย

ไม่ต้องส ารองจ่าย
สะดวกโดยไม่ต้องส ารองจ่าย

เมื่อเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วย
นอก (OPD) กับโรงพยาบาลคู่สัญญา

ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญา

ได้อย่างง่ายดาย

ครอบคลุมทุกบริการ สะดวก ครบ จบในแอปเดียว



กรมธรรม์ของฉัน

• เช็กง่ายกรมธรรม์มีกี่ฉบับเลือกดูผลประโยชน์และความ

คุ้มครองได้ง่ายๆ ในคลิกเดียว

• ตรวจสอบความคุม้ครองได้ทั้งประกันภัยรายเดี่ยว และ

ประกันภัยกลุ่ม โดยแยกตามประเภทความคุม้ครอง

20



21

การดูรายละเอียดกรมธรรม์ และ ข้อมูลการเคลม
คลิก“กรมธรรม์ของฉัน” หรือ 
“แถบกรมธรรม์” ท่ีหน้าจอหลัก คลิกท่ีชื่อบริษัท

ตรวจสอบผลประโยชน์ ได้ตามแต่
ละประเภทความคุ้มครอง

คลิกท่ี “ประวัติการเคลม” เพ่ือดู
ข้อมูลประวัติการเคลมของท่าน

จัดท ำขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย



22

การแสดงข้อมูลแผนความคุ้มครองคู่สมรสและบุตร (กรณีบริษัทฯซื้อความคุ้มครองให้คู่สมรสและบุตร)

เลือก “กรมธรรม์ของฉัน”หรือ 
“แถบกรมธรรม์” ท่ีหน้าจอหลกั

เลือกประเภทความคุ้มครอง และ
เลือกชื่อบริษัท

แผนความคุ้มครอง –
คู่สมรส และ บุตร

จัดท ำขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

แผนความคุ้มครอง –
พนักงาน



ไม่ต้องส ารองจ่าย
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาฯ ตามสิทธิ์
ความคุ้มครอง  โดยไม่ต้องส ารองจ่าย
ที่สถานพยาบาลคู่สัญญา 533 แห่ง

สถานพยาบาลคู่สัญญา
เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด

• คลินิก 199 แห่ง
• โรงพยาบาลเอกชน 277 แห่ง
• โรงพยาบาลรัฐบาล 55 แห่ง

โรงพยาบาลในต่างประเทศ
เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนด

• Lao Asean Hospital ประเทศลาว
• Kasemrad International Hospital Vientiane ประเทศลาว

14

สถานพยาบาลคู่สัญญา
โครงการเมืองไทยเฮลท์แคร์

ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2565



บัตรประกนั (E-Card) 

หมดกังวลเรื่องการลืมบัตร

หรือบัตรหาย

บัตรประกัน

ไม่ต้องส ารองจ่าย เพียงแสดงบัตร
ประชาชน* หรือ บัตรประกัน (E-Card)* 
ใน MTL Click เพื่อแสดงสิทธิ์ เมื่อเข้ารับ

บริการที่สถานพยาบาลคู่สัญญาฯ

ไม่ต้องพกบัตรหลายใบ 
สะดวก รวดเร็ว 

ลดภาระการจัดการเรื่องบัตร

ส าหรับ HR

เงื่อนไขเป็นไปตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด

*ส ำหรับลูกค้ำท่ีแจ้งควำมประสงค์ใช้บัตรประชำชน และลงทะเบียนข้อมูลเลขบัตรประชำชน ส ำหรับแสดงสิทธิเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
4

12



พนักงานสามารถเช็ก
สถานะการเคลมได้ด้วย
ตนเองใน MTL Click

ติดตามสถานะ

ลดภาระในการจัดการ
ด้านเอกสารเคลม และ
การติดตามส าหรับ HR

ลดขั้นตอน

ระยะเวลาการเคลม
ภายใน 3-5 วันท า
การ หลังจากได้รับ
เอกสารการเคลม
ครบถ้วนผ่านระบบ

ออนไลน์

ประหยัดเวลา

ให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น ด้วยบริการยื่นเอกสารเคลมผ่านแอปพลิเคชัน
ด้วยการอัปโหลดเอกสารและด าเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ

การเคลมของฉัน (My Claim)

10
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จ ำนวนกำรย่ืนเคลม

ยอดกำรเคลมสงูสดุต่อกำรรกัษำหนึง่ครัง้

02

ลงทะเบยีนดว้ยอเีมล
01

03

เงื่อนไขการให้บริการ My Claim

5

กำรยื่นออนไลน์เคลมสำมำรถท ำได้ ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งต่อปีกรมธรรม์ (พิจำรณำจ่ำยตำมวงเงินผลประโยชน์)
โดยเอกสำรกำรเคลมต้องมีอำยุไม่เกิน 30 วัน หลังจำกวันที่รับกำรรักษำ
**เงื่อนไขพเิศษส ำหรบักำรใหบ้รกิำรประกนักลุม่แกบ่คุลำกรและครอบครวั จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เท่ำนัน้**

ผู้ใช้บริกำรต้องท ำกำรลงทะเบียนอีเมล ในแอปพลิเคชัน MTL Click ก่อนเริ่มต้นใช้งำน (เฉพำะครั้งแรกเท่ำนั้น)

ยอดกำรเคลมสูงสุดต่อกำรรักษำหนึ่งครั้ง (ต่อหนึ่งใบเสร็จ) ผ่ำนแอปพลิเคชัน MTL Click คือ 
ก. 5,000 บำท/ครัง้/ส ำหรบัผลประโยชนก์รณีผูป้ว่ยนอก อุบัติเหตฉุกุเฉนิ หรือ ทันตกรรม
ข. 20,000 บำท/ครัง้/ส ำหรบัผลประโยชนก์รณีกรณีผูป้ว่ยใน
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กรอกข้อมูลและแนบส ำเนำรูปภำพตำมขั้นตอนที่ระบุผ่ำนแอปพลิเคชัน MTL Click

กรอกข้อมูลและแนบรปูภำพ

เงื่อนไขการให้บริการ My Claim

กำรยืนออนไลน์เคลมผ่ำนแอปพลิเคชัน MTL Click ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรได้นอกประเทศไทย

ไม่ใหบ้รกิำรนอกประเทศ

เอกสำรต้นฉบับที่มีกำรถ่ำยรูปประกอบกำรยื่นเคลมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ถือเป็นเอกสำรส ำคัญตำมที่ระบุใน
สัญญำประกันภัยกลุ่ม โดยบริษัทฯ อำจมีกำรขอเอกสำรดังกล่ำวเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรเคลม ทั้งนี้ หำกผู้
เอำประกันภัยไม่สำมำรถน ำส่งเอกสำรดังกล่ำวมำยังบริษัทฯ ได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำกำร
เคลมในครั้งนั้นๆ* และขอสงวนสิทธิ์ในกำรระงับกำรให้บริกำรยื่นเคลมออนไลน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

เก็บเอกสำรต้นฉบบัไว ้12 เดือน 

04

05

06

27 *ผู้เอำประกันภัยต้องเกบ็เอกสำรตน้ฉบับไว้ 12 เดือน และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรขอเอกสำรดังกล่ำว ผู้เอำประกันภัยต้องส่งเอกสำรดังกล่ำวมำยงับริษัทฯ ภำยใน 15 วันนับจำกวันท่ี
ได้รับแจ้งจำกบริษัทฯ ทั้งนี้ หำกบริษัทฯ ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหลังจำกที่ได้ด ำเนินกำรจ่ำยคำ่สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวคืนได้



(บริการพิเศษส าหรับลูกค้าที่มีความคุ้มครองสุขภาพแบบ OPD)

พบแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Video Call 

ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลคู่สัญญาฯ

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วยให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

ไม่ต้องส ารองจ่าย
สามารถเลือกหักค่าแพทย์และ ค่ายาจาก
ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกตามสิทธิได้ทันที

บริการส่งยา

มีบริการส่งยาจากโรงพยาบาลถึงมือคุณ                  
(มีค่าจัดส่ง)

*เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ีบริษัทฯ และโรงพยำบำลก ำหนด / ค่ำส่งยำเป็นไปตำมท่ีโรงพยำบำลก ำหนด
13

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง (Telemedicine)
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A
A

เลือกเมนู
“ดาวน์โหลดเอกสาร” ท่ีหน้าหลัก

เลือก “เอกสารประกันกลุ่ม” กดเลือกเอกสารท่ีต้องการดาวน์โหลด

จัดท ำขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเท่ำนั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และเอกสารประกันกลุ่ม
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เมืองไทยสไมล์ พลัส

created to enhance understanding only, it is not a part of the insurance contract, the provisions and conditions would be stated in the insurance policy issued

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.muangthai.co.th/en/smileclub/Redeem

เลือกแถบเมนู “Smile Plus” และ
เลือก “ดูเพ่ิมเติม”

เลือกค้นหาร้านค้าและบริการ
จาก แผนท่ี

กด “แลกรับสิทธิ์”
และส่งให้กับพนักงานร้าน

ภายใน 15 นาที

หรือ พิมพ์ค้นหาชื่อร้านค้าหรือ
บริการ
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เล่ือนลงจากหน้าหลัก เลือก
“บทความสุขภาพ” 

เลือกหัวข้อท่ีท่านสนใจ

บทความสุขภาพ



การสมัครขอเอาประกัน

32



รูปแบบโครงการประกนักลุม่ แก่บุคลากรและครอบครัว

33

เอกสารที่ต้องกรอกประกอบการท าประกันกลุ่ม

ประเภทสมาชิก สมาชิกต่อเนื่อง สมาชิกใหม่

สมาชิกหลัก
(มหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน จ่ายเบ้ียให้)

• ประเภท 1 - 2

ใบผู้รับผลประโยชน์
(รับประกันต่อเนื่องจำกบริษัทประกันเดิม)

ใบผู้รับผลประโยชน์

สมาชิกภาคสมัครใจ 
(ช าระเบ้ียประกันเอง)

• ประเภท 3 – 4
• สมาชิกสมทบ ค1 – ค2

1. ตารางผลประโยชน์เลือกแผนประกัน
2. ใบค าขอเอาประกันกลุ่ม

แบบเพิ่มการใช้สิทธ์ิยกเว้นภาษี

❌ ไม่ต้องตอบค าถามส่วนที่ 3 
(รับประกันต่อเนื่องจำกบริษัทประกันเดิม)

1. ตารางผลประโยชน์เลือกแผนประกัน
2. ใบค าขอเอาประกันกลุ่ม

แบบเพิ่มการใช้สิทธ์ิยกเว้นภาษี

✔ตอบค าถามส่วนที่ 3 (6 ข้อ) 

สมาชิกที่ประสงค์ซ้ือความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (แผน 4)
(ช าระเบ้ียประกันเอง / เบิก Flex Ben)

ใบผู้รับผลประโยชน์
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ใบผู้รับผลประโยชน์

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน1

ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ให้ครบถ้วน2
สมำชิกลงนำมในช่อง “ผู้ขอเอำประกันภัย”3
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ตารางผลประโยชน์เลือกแผนประกัน

พิจำรณำเลือกแผนควำมคุม้ครอง1

เลือก ✔ แผนประกันท่ีต้องกำร2

ลงชื่อในช่อง “ผู้สมัครขอเอำประกัน”3
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ใบค าขอเอาประกันกลุ่ม แบบเพิ่มการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี

กรอกข้อมูลส่วนท่ี 1
และระบุประเภทสมำชิก1 ระบุผู้รับผลประโยชน์

และตอบค ำถำมสุขภำพ2 เลือก ✔แจ้งควำม
ประสงค์ยกเว้นภำษี3 ลงชื่อสมำชิก

ผู้ขอเอำประกันภัย4
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รูปแบบการกรอกใบค าขอ (หน้าที่ 2)

สมำชิกต่อเนือ่ง
ระบุรำยละเอียดผู้รับผลประโยชน์ ส่วนที่ 2 เทำ่นั้น

บริษัทจะพิจำรณำรับประกันต่อเนื่องจำกบริษัทประกันเดิม

สมำชิกใหม่
ระบุรำยละเอียดผู้รับผลประโยชน์ ส่วนที่ 2

และตอบค ำถำมสุขภำพ ส่วนที่ 3

พร้อมระบุหมำยเหตุรำยละเอยีดกำรบำดเจ็บ/เจ็บป่วยให้ครบถ้วน
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ตัวอย่างการตอบค าถามสุขภาพ (ส่วนที่ 3)

สุขภำพแข็งแรง ไมมี่โรคประจ ำตัว มีประวติักำรบำดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ข้อ 1 ควำมดันโลหิตสูง และไขมันพอกตับ พบแพทย์ทุก 3 เดือนที่รพ.ศิริรำช
ข้อ 5 เป็นควำมดันโลหิตสูงและไขมันพอกตับ



Call Center 1766 กด 8 

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

สามารถดาวนโ์หลด MTL Click Application ผ่าน App Store หรือ Play Store ได้แล้ววันนี้ โดยค้นหาค าว่า “MTL Click”  
หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

39

จัดท ำขึ้นเพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเท่ำนัน้ จึงมิใช่ส่วนหนึง่ของสญัญำประกันภัย ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของควำมคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัย
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