
คู่มือสมาชิก
ประกันภัยสุขภาพ
และอุบัติเหตุกลุ่ม



ดูแลสุขภาพเป็นเรือ่งง่าย
เม่ือมีเคเอสเค

ดาวน์โหลด
ซูเปอรแ์อปฯ Jolly ท่ีน่ี



สารบัญ

รูจ้กัซูเปอรแ์อปฯ Jolly 
วธิใีชง้านซูเปอรแ์อปฯ Jolly
 1. เริม่ต้นใชง้านซูเปอรแ์อปฯ Jolly

 2. เชื่อมกรมธรรม์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใชบ้รกิาร Jolly

 3. การตรวจสอบสิทธิค์วามคุ้มครอง

 4. วธิย่ืีนเคลม ผ่านซูเปอรแ์อปฯ Jolly

 5. วธิตีรวจสอบประวติัการเคลม

4 วธิย่ืีนเคลมงา่ยๆ ถ้าต้องไปโรงพยาบาล
บรกิารวเิคราะห์อาการป่วย (เรว็ๆ น้ี)
บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์ 
บรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนํา 
พรวิเิลจ โปรแกรม
เคเอสเค ค้มุครองอะไรให้คณุบ้าง 
ความคุ้มครองการรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน 
 1. ค่าห้องและค่าอาหาร

 2. ค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารท่ัวไป

 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

 4. ค่าแพทย์เย่ียมไข้ในสถานพยาบาล

ความคุ้มครองการรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 
คณุสามารถรบัการรกัษาท่ีสถานพยาบาลใดได้บ้าง
 สถานพยาบาลในเครอืข่ายในประเทศ

 สถานพยาบาลนอกเครอืข่ายท้ังในและต่างประเทศ

การตรวจสอบสิทธิ์ก่์อนการรกัษา
 1. การตรวจวนิิจฉัยด้วยวธิ ีPET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram

  หรอื Exercise Stress Test (EST)

 2. ค่าใชจ้า่ยสำาหรบัการรกัษาหรอืหัตถการเพ่ิมเติม

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเคลม (การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน)
 1. กรณีผู้ป่วยใน

 2. กรณีผู้ป่วยนอก 

 3. กรณีอบัุติเหตุ

ความคุ้มครองเริม่ต้นและส้ินสดุเม่ือใด
คณุต้องส่งเอกสารเคลมไปท่ีใด
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

18

19

19

19

20

20

21

21

21

21

22

22

22

24

24

25

26

27

27

27



4

รูจ้ักซูเปอรแ์อปฯ Jolly

ซูเปอรแ์อปฯ Jolly ให้บรกิารประกันภัยท่ีงา่ยและสะดวกท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีมาให้คณุจดัการทกุอย่างได้ตลอดเวลาท่ีคณุต้องการ
คณุสามารถใชง้านบัตรประกันสขุภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบสิทธิค์วามคุ้มครองท่ีได้รบั แจง้เคลมค่ารกัษาพยาบาล 
และค้นหาโรงพยาบาลในเครอืข่าย

นอกจากน้ันคณุยังดแูลสขุภาพของตนเองได้อย่างสะดวกย่ิงกวา่ โดยสามารถเลือกขอรบัคำาปรกึษาจากบุคลากรทางการแพทย์
ผู้เชีย่วชาญได้โดยตรงผ่านออนไลน์ พรอ้มท้ังใชบ้รกิารจดัส่งและรบัยาถึงท่ีหมายโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล
นอกจากน้ันคณุยังสามารถกดรบัสิทธพิิเศษสดุคุ้มค่าจาก พรวิเิลจ โปรแกรม ได้ภายในแอปฯ เดียว

บัตรประกันสขุภาพ 
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบประวติั 
การเคลมย้อนหลัง

บรกิารจดัส่งและรบัยา พรวิเิลจ โปรแกรมบรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนํา 

ตรวจสอบสิทธิ ์
ความคุ้มครองท่ีได้รบั

บรกิารวเิคราะห์อาการป่วย 
(เรว็ๆ น้ี)

ส่งเอกสารเคลมออนไลน์

บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์
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1. เริม่ต้นใช้งานซูเปอรแ์อปฯ Jolly

1.1.
กรอกเบอรโ์ทรศัทพ์มือถือของคณุ

1.2.
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

1.3.
ยอมรบัข้อตกลงและเงือ่นไข

1.4.
กรอกรหัส OTP 6 หลัก ท่ีระบบ 

ส่งให้ทางเบอรโ์ทรศัพท์มือถือของคณุ

กรมธรรม์ท่ีมีข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน
ตรงกับข้อมูลท่ีลงทะเบียน
จะได้รบัการเชื่อมต่ออัตโนมัติ
และพรอ้มใชง้านบน Jolly

1.1 1.2

1.4

สำาหรบัลกูค้าประกันกลุ่ม เม่ือเข้าใชง้านซูเปอรแ์อปฯ Jolly เป็นครัง้แรก คณุจำาเป็นจะต้องเลือกแพ็คเกจประกันพ้ืนฐาน จากน้ัน
จงึปรบัเปล่ียนความคุ้มครอง* ได้ตามต้องการ โดยการปรบัเปล่ียนความคุ้มครองน้ีจะทำาได้เพียง 1 ครัง้ / 1 กรมธรรม์ ภายในระยะ
เวลา 15 วนันับจากวนัท่ีแผนกบุคคลฯ แจง้เข้าระบบกับทางเคเอสเค

*บรกิารน้ีจะสามารถทำาได้เฉพาะบรษัิทท่ีทำาข้อตกลงใชบ้รกิารปรบัเปล่ียนความคุ้มครองกับโบรกเกอรซ์นัเดย์เท่าน้ัน
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2. เชื่อมกรมธรรม์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้บรกิาร Jolly

เปิดใชง้านกรมธรรม์ เพ่ือรบัความสะดวกในการใชสิ้ทธิพ์รอ้มสิทธพิิเศษมากมายจาก Jolly

2.1.
เลือกเมนู “กรมธรรม์”

ปัดบัตรประกันภัยสขุภาพของคณุไปทางซา้ย
แล้วเลือก “+ เชื่อมกรมธรรม์ของฉัน”

2.2.
 เลือกประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย

ท่ีคณุต้องการเชื่อมต่อ

2.3.
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

2.4.
เลือกกรมธรรม์

ท่ีต้องการเชื่อมกับซูเปอรแ์อปฯ

2.1

2.2

2.3

2.4
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3. การตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครอง

3.1.
เลือกเมนู “กรมธรรม์”

แล้วเลือก “ดคูวามคุ้มครอง”

3.2.
  รายละเอียดความคุ้มครอง

ตามกรมธรรม์ของคณุ

1

2



8

4. วธิีย่ืนเคลม ผ่านซูเปอรแ์อปฯ Jolly

โดยปกติแล้วคณุไม่จำาเป็นต้องสำารองจา่ย* หากคณุเลือกใชสิ้ทธิค์วามคุ้มครองในโรงพยาบาลเครอืข่ายของ เคเอสเค 
แต่หากมีเหตจุำาเป็นต้องเข้ารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลนอกเครอืข่าย คณุก็สามารถอัปโหลดเอกสารการเคลมผ่านซูเปอรแ์อปฯ 
Jolly ได้ โดยการย่ืนเคลมแต่ละครัง้จำาเป็นต้องย่ืน 1 ใบเสรจ็รบัเงนิ / 1 การเคลมเท่าน้ัน 
หากเป็นการเคลมท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 20,000 บาท / 1 การเคลม คณุจำาเป็นต้องส่งเอกสารตัวจรงิมาท่ี

บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย จำากัด มหาชน (เคลมสินไหม) 
เลขท่ี 100/24 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชัน้ 16 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

กรณี เป็นลกูค้าประกันสขุภาพกลุ่ม สามารถเลือกส่งเอกสารตัวจรงิได้ท่ีแผนกทรพัยากรบุคคล (HR) ได้เชน่กัน

* เงือ่นไขเป็นไปตามท่ีบรษัิทฯ กำาหนด

4.1.
เลือกเมนู “กรมธรรม์”
แล้วเลือก “ย่ืนเคลม”

4.2.
  เลือก “สขุภาพ” หรอื “COVID-19”

ตามประเภทการเคลมค่าใชจ้า่ยจากการ
เข้ารบัการรกัษา ในโรงพยาบาลของคณุ

1

2
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การย่ืนเคลมสําหรบัการรกัษาพยาบาลปกติ   

1.
ถ่ายรูปหรอือัปโหลดเอกสารสำาคัญ

สำาหรบัประกอบการย่ืนเคลม
• ใบรบัรองแพทย์ ใบเสรจ็จากโรงพยาบาล
• สำาเนาบัตรประชาชน
• พรอ้มลายเซน็รบัรองสำาเนา

3.
ระบุ “จาํนวนเงนิท่ีเคลม” ตามท่ีปรากฏในใบเสรจ็
จากโรงพยาบาล และระบุ “วนัท่ีเข้ารบัการรกัษา” 

ตามท่ีปรากฏในใบเสรจ็ หากกรณีผู้ป่วยใน 
ให้ระบุวนัท่ี เข้ารบัการรกัษาวนัแรก

2.
  หากมีเอกสารเพ่ิมเติมสามารถอัปโหลดได้ท่ี

“เอกสารเพ่ิมเติม”

4.
  กรอกรายละเอียด “การชาํระเงนิ”

5.
กดปุ่ ม “ย่ืนเคลมน้ี”

1

3

4

2

5
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การย่ืนเคลมสําหรบัการรกัษาพยาบาล COVID-19

1.
เลือกประเภทของการเคลมท่ีต้องการทำารายการ

“เคลมค่ารกัษาพยาบาลท่ีได้สำารองจา่ย 
อันเน่ืองมาจาก COVID-19

(ติดเชื้อ โคม่า แพ้วคัซนี)” หรอื
“เคลมค่าชดเชยรายวนั

อันเน่ืองมาจากการติดเชื้อ COVID-19”

3.
หากมีเอกสารเพ่ิมเติมสามารถ

อัปโหลดได้ท่ี “เอกสารเพ่ิมเติม”

4.
ระบุ “จาํนวนเงนิท่ีเคลม” ตามท่ีปรากฏในใบเสรจ็
จากโรงพยาบาลและระบุ “วนัท่ีเข้ารบัการรกัษา” 
ตามท่ีปรากฏในใบเสรจ็ หากกรณีผู้ป่วยใน ให้ระบุ

วนัท่ีเข้ารบัการรกัษาวนัแรก

3

6

4

5

2

2.
ถ่ายรูปหรอือัปโหลดเอกสารสำาคัญ

สำาหรบัประกอบการย่ืนเคลม
• ใบรบัรองแพทย์
• ใบประวติัการรกัษา
• ผลตรวจ COVID-19 (RT-PCR)
• ใบเสรจ็จากโรงพยาบาล*
• หน้าแรกของสมุดธนาคาร
• สำาเนาบัตรประชาชน พรอ้มลายเซน็รบัรองสำาเนา

*หากการย่ืนเคลมค่ารกัษาพยาบาลท่ีได้สำารองจา่ย 

อันเน่ืองมาจาก COVID-19 (ติดเชื้อ โคม่า แพ้วคัซนี)

5.
  กรอกรายละเอียด “การชาํระเงนิ”

6.
กดปุ่ ม “ย่ืนเคลมน้ี”
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5. วธิีตรวจสอบประวติัการเคลม

คณุสามารถตรวจสอบประวติัการเคลมท้ังหมดท่ีผ่านมา โดยจำาแนกตามประเภทของการเคลมได้  ไม่วา่จะเป็นการเคลม
ท่ีอยู่ระหวา่งดำาเนินการ, การเคลมท่ีจา่ยค่าชดเชยเต็มจำานวน, การเคลมท่ีจา่ยค่าชดเชยกลับมาเพียงบางส่วน 
(ข้ึนอยู่กับเงือ่นไขของการเคลม) และการเคลมท่ีถกูปฏิเสธ โดยข้อมูลท้ังหมดไม่วา่จะเป็นหมายเลขเคลม 
ไปจนถึงรายละเอียดการวนิิจฉัยจากทางแพทย์ และสถานะการเคลมในปัจจุบัน จะแสดงผลอยู่ในหน้าเมนูน้ีอย่างละเอียด

 เลือก “เคลม” เพ่ือตรวจสอบประวติัการเคลมท้ังหมดของคณุ

1
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4 วธิีย่ืนเคลมง่ายๆ 
ถ้าต้องไปโรงพยาบาล

ข้ันตอนท่ี 4
หากพบปัญหาในการเคลมขณะอยูท่ี่โรงพยาบาล
ติดต่อ KSK Customer Service  
เบอร ์0 2022 1105

ข้ันตอนท่ี 3
เปิดหนา้ซเูปอรแ์อปฯ Jolly
หรอืยื่นบัตรประกันเคเอสเค (หากโรงพยาบาลขอ)

ข้ันตอนท่ี 2
แจ้งว่าเป็นการรบัประกันโดย
บรษิทั เคเอสเค ประกันภัย หรอื TPA

ข้ันตอนท่ี 1
แสดงบัตรประชาชนหรอืใบขบัขี่

ณ จุดชำาระเงินของโรงพยาบาล



13

บรกิารสุขภาพแบบดิจิตัล
สําหรบัลูกค้าเคเอสเค



14

บรกิารวเิคราะห์อาการป่วย (เรว็ๆ น้ี)

วธิีใช้บรกิารวเิคราะห์อาการป่วย

บรกิารวเิคราะห์อาการป่วย คือ เทคโนโลยีวเิคราะห์อาการป่วยด้วยระบบ AI และแมชชนีเลิรน์นิง ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ 
ซึ่งลกูค้าประกันสขุภาพของเคเอสเค สามารถตรวจเชก็อาการป่วยเบ้ืองต้นได้งา่ยๆ เพียงตอบคำาถามซกัอาการผ่าน
ซูเปอรแ์อปฯ Jolly โดยระบบจะนำาข้อมูลท้ังหมดมาวเิคราะห์เพ่ือประเมินวา่คณุมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคใด 
พรอ้มกับให้คำาแนะนำาในการดแูลตัวเองอย่างเหมาะสม

1.
 เลือกเมนู “กรมธรรม์”

3.
ตอบคำาถามเบ้ืองต้นเพ่ือตรวจเชก็

อาการป่วยท่ีคณุเป็นอยู่

2.
แล้วเลือก “วเิคราะห์อาการป่วย”

4.
ระบบจะแสดงผลการวเิคราะห์อาการป่วย

ให้คณุทราบทันที

2

1
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บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์
บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์ คือ บรกิารท่ีลกูค้าประกันสขุภาพของเคเอสเค สามารถใชสิ้ทธิค์วามคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) 
เพ่ือขอรบัคำาปรกึษาจากแพทย์หรอืเภสัชกรท่ีได้รบัการรบัรองจากแพทยสภาและสภาเภสัชกรรม ซึ่งคณุจะได้พูดคยุกับผู้เชีย่วชาญ
โดยตรง ผ่านระบบวดีิโอคอลบนซูเปอรแ์อปฯ Jolly ท่ีใชง้านได้งา่ยและมีความปลอดภัยสงู เม่ือการขอรบัคำาปรกึษาเสรจ็ส้ิน
ผู้เชีย่วชาญจะทำาการสรุปผลการปรกึษา พรอ้มให้คำาแนะนำาสำาหรบัการดแูลสขุภาพเบ้ืองต้น  รวมถึงออกใบส่ังยาจากแพทย์ 
ซึ่งคณุสามารถเลือกใช ้“บรกิารจดัส่งและรบัยา” เพ่ือดำาเนินการจดัส่งยาให้คณุถึงท่ี 
หรอืคณุจะเลือกเดินทางไปรบัยาด้วยตนเองท่ีรา้นขายยาใกล้บ้านก็ได้

1.
 เลือกเมนู “กรมธรรม์”

4.
พูดคยุกับแพทย์หรอืเภสัชกร

ท่ีคณุเลือกได้ทันที

2.
เลือก “ปรกึษาแพทย์ทางไกล”

5.
เม่ือการปรกึษาเสรจ็ส้ิน

คณุจะได้รบัการสรุปผลการปรกึษา
และใบส่ังยาจากแพทย์ (หากมี)

3.
เลือกผู้ให้คำาปรกึษาท่ีต้องการ

และตอบคำาถามคัดกรองอาการเบ้ืองต้น

6.
คณุสามารถเลือกรบัยาตามใบส่ังยาได้

โดยกรอกรายละเอียดการจดัส่ง
แล้วกด “ยืนยัน”

2

1

วธิีใช้บรกิารปรกึษาแพทย์ออนไลน์
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บรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนํา

วธิีใช้บรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนํา

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล
ในเครอืข่ายเคเอสเค ท่ีน่ี

บรกิารสถานพยาบาลท่ีแนะนำา คือ บรกิารท่ีชว่ยแนะนำาสถานพยาบาลหรอืศนูย์บรกิารทางการแพทย์ในเครอืข่ายของเคเอสเค 
ท่ีมีค่าบรกิารในการรกัษาเหมาะกับแผนความคุ้มครอง OPD ของคณุ, ค้นหาสถานพยาบาลได้จากตำาแหน่งท่ีต้ัง,
ค้นหาจากโรงพยาบาลท่ีเชีย่วชาญในการรกัษาอาการป่วยน้ันๆ รวมถึงสามารถแสดงรวีวิจากผู้เคยใชบ้รกิารให้คณุพิจารณา 
โดยคณุสามารถเรยีกขอดเูส้นทางท่ีใชร้ะยะเวลาเดินทางใกล้ท่ีสดุได้งา่ยๆ ซึ่งจะแสดงผลไปยังแอปพลิเคชนัสำาหรบันำาทาง 
(Navigation app) ท่ีคณุมี

1.
 เลือกเมนู “กรมธรรม์”

2.
เลือก “สถานพยาบาลท่ีแนะนํา”

2

1
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พรวิเิลจ โปรแกรม

วธิีใช้ พรวิเิลจ โปรแกรม

พรวิเิลจ โปรแกรม คือ สิทธพิิเศษสดุคุ้มค่าท่ีเคเอสเค และพารท์เนอรคั์ดสรรมาให้กับลกูค้าของเคเอสเค โดยเฉพาะ 
เพ่ือชว่ยผลักดันให้คณุยกระดับคณุภาพชวีติของตนเองได้งา่ยๆ ด้วยแนวทาง 6 ข้อ

โดยคณุสามารถเลือกรบัสิทธพิิเศษต่างๆ ได้ผ่านซูเปอรแ์อปฯ Jolly 
ตามเงือ่นไขการใชง้านท่ีกำาหนด

การเลือกทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์

การพัฒนาจติใจ
ให้แข็งแรง

การออกกําลังกาย
เป็นประจาํ

การเตรยีมแผนสาํรอง
เผ่ือกรณีฉุกเฉิน

การพักผ่อน
ให้เพียงพอ

การใสใ่จดแูล
สิง่ของรอบตัว

1.
เปิดซูเปอรแ์อปฯ Jolly

เพ่ือเข้าสู่ “พรวิเิลจ โปรแกรม”

2.
กดรบัสิทธพิิเศษตามต้องการ

หรอืบันทึกสิทธพิิเศษ เอาไวใ้ชไ้ด้ภายหลัง

3.
ใชสิ้ทธิต์ามข้อกำาหนด
และเงือ่นไขท่ีระบุไว้



เคเอสเคคุ้มครองอะไร
ให้คุณบ้าง?

คุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน

คุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยนอก



ความคุ้มครองการรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน

การรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในคืออะไร?
คือกรณีท่ีคณุจำาเป็นต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกวา่ 6 ชัว่โมง

ค่ายาและสารอาหาร
ทางเส้นเลือด

ค่าแพทย์ท่ีปรกึษา
ทางการผ่าตัด

กรณีไม่มีการผ่าตัด

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
และค่าปรกึษาแพทย์พิเศษ

สำาหรบัการผ่าตัด

ความคุ้มครองการรกัษา
กรณีผู้ป่วยนอกต่อเน่ือง 

ภายใน 30 วนั
นับจากวนัท่ีออกจาก

โรงพยาบาล

ค่าบรกิารห้องผ่าตัด,
การตรวจวเิคราะห์

และการตรวจเอกซเรย์

ค่ายากลับบ้าน
สงูสดุไม่เกิน 14 วนั

ค่าบรกิาร
วสัิญญีแพทย์
และยาสลบ

ค่าบรกิารรถพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน

ความคุ้มครองท่ีคุณได้รบัมีอะไรบ้าง?
1. ค่าห้องและค่าอาหาร (รวมบรกิารด้านการพยาบาล)

2. ค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารท่ัวไป

บรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์ ค่าใชจ้า่ยดังกล่าวได้แก่

1.1. ค่าห้องและค่าอาหาร (Non-intensive care room)
 ได้แก่ ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบรกิารพยาบาล และค่าบรกิารในโรงพยาบาล
 บรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์ 

1.2. ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit - ICU)
 กรณีท่ีคณุจำาเป็นต้องได้รบัการรกัษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) บรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์
 ตามจำานวนเงนิท่ีต้องจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์ แต่ท้ังน้ีต้องเข้ารบั
 การรกัษาไม่เกิน 15 วนั



3.1. กรณีผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดตามจรงิ
 บรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์

3.2. กรณีผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดตามตารางผ่าตัด
 บรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินจำานวนท่ีระบุในตารางอัตรา
 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดท่ีระบุในกรมธรรม์

3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

4. ค่าแพทย์เย่ียมไข้ในสถานพยาบาล
บรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์

ค่าอปุกรณ์ทางการแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ (เวช.1 และ เวช.3)
ยกเวน้เครือ่งกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรอื Pacemaker เป็นต้น

การรกัษาพยาบาลอบัุติเหตฉุุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก ซึ่งจำาเป็นต้องได้รบัการรกัษาครัง้แรก 
รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเน่ือง โดยสามารถใชบั้ตรสมาชกิในครัง้แรกเท่าน้ัน ในกรณีท่ีรกัษา
ต่อเน่ือง คณุจะต้องสำารองจา่ยค่ารกัษาพยาบาล และนำาส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายังบรษัิท 
เพ่ือทำาการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนต่อไป



 

ความคุ้มครองการรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก

การรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกคืออะไร?
คือกรณีท่ีคณุเจบ็ป่วยโดยไม่มีความจำาเป็นต้องเข้าพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

สถานพยาบาลในเครอืข่ายของเคเอสเคกวา่ 400+ แห่ง ท่ัวประเทศไทย

ความคุ้มครองท่ีคุณได้รบัมีอะไรบ้าง?
ค่าบรกิารด้านการพยาบาล
คณุจะได้รบัความคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยบรษัิทจะจา่ยผลประโยชน์
ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิแต่ไม่เกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์

คณุสามารถรบัการรกัษาท่ีสถานพยาบาลใดได้บ้าง?
คณุสามารถเข้ารบัการรกัษาท่ีสถานพยาบาลใดก็ได้ท่ัวโลก ตลอด 24 ชัว่โมง
*ท้ังน้ี การเข้ารบัการรกัษาพิเศษบางอย่าง คณุจำาเป็นต้องตรวจสอบสิทธิก์ารรกัษาก่อน กรณุาอ่านการตรวจสอบสิทธิก่์อน
การรกัษาในหัวข้อถัดไป

คณุจะต้องสำารองจา่ยค่ารกัษาพยาบาล และนำาส่งเอกสารท่ี
เก่ียวข้องมายังบรษัิทฯ เพ่ือเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน

ตรวจสอบรายชื่อ
สถานพยาบาล

ในเครอืข่ายเคเอสเค ท่ีน่ี

สถานพยาบาลนอกเครอืข่าย
ท้ังในและต่างประเทศ

เข้ารบัการรกัษาได้เลยโดยไม่ต้องสำารองจา่ย
ในโรงพยาบาบาลเครอืข่ายกวา่ 400+ แห่ง ท่ัวประเทศ

กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยท่ีเกินจำานวนเงนิท่ีระบุในกรมธรรม์ หรอืค่าใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากความ
คุ้มครองตามเงือ่นไขในกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรยีกเก็บเงนิส่วนเกินจากคณุโดยตรง

ยกเวน้กรณีเฉพาะท่ีบรษัิทจำาเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา 
คณุอาจต้องสำารองจา่ยค่ารกัษาพยาบาล และนำาส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายังบรษัิทฯ 
เพ่ือทำาการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนต่อไป



การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการรกัษา

1.  การตรวจวนิิจฉัยด้วยวธิ ีPET scan, MRI, CT scan, Echocardiogram หรอื Exercise Stress Test (EST)

2. ค่าใชจ้า่ยสําหรบัการรกัษาหรอืหัตถการดังต่อไปน้ี
 (กรณีไม่ได้เข้าพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน)

บรษัิทฯ จะให้ความคุ้มครองตามจรงิหรอืสงูสดุไม่เกิน 20,000 บาท หรอืต่อการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยแต่ละครัง้ 
(ท่ีมิได้อยู่รกัษาตัวในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน)

คณุจำาเป็นต้องแจง้เจา้หน้าท่ีสถานพยาบาลให้ประสานงานกับบรษัิทฯ หรอืติดต่อ Ksk Customer Service ก่อนรบัการตรวจ
วนิิจฉัยดังกล่าวข้างต้นทกุครัง้ กรณีท่ีมีความจำาเป็นทางการแพทย์และเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ทางบรษัิทฯ 
จะให้ความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ การรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ในหมวดค่ารกัษาพยาบาลและค่าบรกิารท่ัวไป 

หากคณุไม่ตรวจสอบสิทธิกั์บบรษัิทฯ ก่อนรบัการตรวจวนิิจฉัยดังกล่าวข้างต้น บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาความ
คุ้มครอง และ/หรอื ให้ความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) เท่าน้ัน

ท้ังน้ี บรษัิทฯ จะจา่ยผลประโยชน์ตามจำานวนท่ีจา่ยจรงิ แต่ไม่เกินอัตราท่ีกำาหนดไวส้ำาหรบัการผ่าตัดน้ันตามตารางอัตราค่า
ธรรมเนียมการผ่าตัด (ถ้ามี) หรอืไม่เกินจำานวนเงนิผลประโยชน์สงูสดุตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ แล้วแต่จำานวนใดจะน้อยกวา่ 

คณุจำาเป็นต้องแจง้เจา้หน้าท่ีสถานพยาบาลให้ประสานงานกับบรษัิทฯ หรอืติดต่อ Ksk Customer Service ก่อนรบัการตรวจ
วนิิจฉัยดังกล่าวข้างต้นทกุครัง้ กรณีท่ีมีความจำาเป็นทางการแพทย์และเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ทางบรษัิทฯ จะให้ความ
คุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ การรกัษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) 

หากคณุไม่ตรวจสอบสิทธิกั์บบรษัิทฯ ก่อนรบัการตรวจวนิิจฉัยดังกล่าวข้างต้น บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาความ
คุ้มครองการเข้าพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลในเครอืข่ายฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)



2.1
การสลายน่ิว

2.9 
การตัดชิน้เน้ือจากกระดกู

2.2
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี

2.6
การผ่าตัดหรอืเจาะไซนัส

2.10
การตัดชิน้เน้ือเพ่ือการวนิิจฉัย
จากอวยัวะใดๆ

2.3
การผ่าตัดต้อกระจก

2.7 
การรกัษารดิสีดวงทวาร
โดยการฉีดยาหรอืผกู

2.4
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง 
(Laparoscopic) ทกุชนิด

2.8
การตัดก้อนเน้ือท่ีเต้านม

2.12 
การจดักระดกูให้เข้าท่ี

2.13
การเจาะตับ

2.14
การเจาะไขกระดกู

2.15
การเจาะชอ่งเย่ือหุ้มไขสันหลัง

2.16  
การเจาะชอ่งเย่ือหุ้มปอด

2.17
การเจาะชอ่งเย่ือบชุอ่งท้อง

2.18
การขดูมดลกู

2.19 
การตัดชิน้เน้ือจากปากมดลกู

2.20 
การรกัษา Bartholin’s Cyst

2.21
การรกัษาโรคด้วยรงัสีแกมม่า

2.5
การตรวจโดยการส่องกล้อง 
(Endoscope) ทกุชนิด

2.11
การตัดน้ิวมือหรอืน้ิวเท้า



ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเคลม
(การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน)

คณุเพียงย่ืนบัตรประชาชน หรอืบัตรประกันเคเอสเค (ในกรณีท่ี 

สถานพยาบาลขอ) โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติม ยกเวน้ในบาง
กรณีเฉพาะท่ีต้องการการอนุมัติเพ่ิมเติมจากบรษัิทฯ โดยใน
กรณีน้ี เม่ือแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน บรษัิทฯ จะใชเ้วลาในการ
พิจารณาสิทธิข์องคณุ และยืนยันยอดเงนิท่ีอยู่ในความคุ้มครอง
ภายใน 30 นาทีหลังจากได้รบัเอกสารจากสถานพยาบาลครบ
ถ้วน โดยเวลาทำาการของ บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย จำากัด 
มหาชน (สำานักงานใหญ่) คือ

คณุจำาเป็นต้องสำารองจา่ย และกรอกแบบเรยีกรอ้งค่าสินไหม
ทดแทนค่ารกัษาพยาบาลและอบัุติเหต ุพรอ้มแนบเอกสารตัว
จรงิ ดังต่อไปน้ี

* กรณีท่ีออกจากจากสถานพยาบาลนอกเวลาทำาการดังกล่าว คณุต้องสำารอง 
 ค่ารกัษาพยาบาล และส่งเอกสารมาท่ีบรษัิทฯ เพ่ือเรยีกรอ้งสินไหมทดแทนต่อไป

* คณุจำาเป็นต้องดำาเนินการเรยีกรอ้งค่าชดเชยภายใน 30 วนั หลังจากออกจาก
 โรงพยาบาล (กรณีผู้ป่วยใน) และส่งหลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทาง
 ไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันการสญูหายท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายสินไหมจะใชเ้วลา  
 ดำาเนินการพิจารณา และจา่ยชดเชยไม่เกิน 7 - 15 วนัทำาการ

 (ในกรณีท่ีคณุมีหลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งอย่างสมบูรณ์ และบรษัิทฯ สามารถ  
 พิจารณาการให้ความคุ้มครองได้ โดยไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบข้อมลูเพ่ิมเติม)

1. กรณีผู้ป่วยใน

1.1. กรณีเข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 ในเครอืข่าย

1.2. กรณีเข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 นอกเครอืข่าย

1.  ใบรบัรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวนิิจฉัยและการรกัษา`
2.  ใบรายงานการรกัษา (Attending physician’s report)
 ท่ีรบัรองโดยแพทย์ผู้ทำาการรกัษา

3. ต้นฉบับใบเสรจ็รบัเงนิระบุรายละเอียดค่าใชจ้า่ย

4. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
5.  สำาเนาบัญชธีนาคาร

จันทร ์- ศุกร์ 08.00 น. - 21.00 น.

เสาร ์อาทิตย์ และ
วนัหยดุนักขัตฤกษ์ 08.00 น. - 17.00 น.



2. กรณีผู้ป่วยนอก

คณุสามารถเข้ารบัการรกัษาได้ โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม  
เพียงย่ืนบัตรประชาชนหรอืบัตรประกันเคเอสเค
(หากสถานพยาบาลขอ) โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติม

คณุจำาเป็นต้องสำารองจา่ย และกรอกแบบเรยีกรอ้งค่าสินไหม
ทดแทนค่ารกัษาพยาบาลและอบัุติเหต ุ
พรอ้มแนบเอกสารตัวจรงิดังต่อไปน้ี

* ในกรณีการรกัษาโรคผิวหนัง ให้แพทย์ผู้ทำาการรกัษาระบุชื่อยาท่ีใชใ้นการรกัษา  
 และชื่อโรค เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง

** คณุจำาเป็นต้องดำาเนินการเรยีกรอ้งค่าชดเชยภายใน 30 วนั หลังจากออกจาก
 โรงพยาบาล (กรณีผู้ป่วยใน) และส่งหลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทาง
 ไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันการสญูหายท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายสินไหมจะใชเ้วลา  
 ดำาเนินการพิจารณา และจา่ยชดเชยไม่เกิน 7 - 15 วนัทำาการ

 (ในกรณีท่ีคณุมีหลักฐานประกอบการเรยีกรอ้งอย่างสมบูรณ์ และบรษัิทฯ สามารถ  
พิจารณาการให้ความคุ้มครองได้ โดยไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบข้อมลูเพ่ิมเติม)

2.1. กรณีเข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 ในเครอืข่าย

2.2. กรณีเข้ารกัษาในสถานพยาบาล
 นอกเครอืข่าย

1.  ใบรบัรองแพทย์ ซึ่งระบุผลการวนิิจฉัยและการรกัษา*

2. ต้นฉบับใบเสรจ็รบัเงนิระบุรายละเอียดค่าใชจ้า่ย

3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
4.  สำาเนาบัญชธีนาคาร



3. กรณีอุบัติเหตุ

3.1.  กรณีเสียชวีติจากอบัุติเหต ุ
 ใชเ้อกสารประกอบการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน ดังน้ี

เอกสารสําหรบัผู้เสียชวีติ เอกสารสําหรบัผู้รบัผลประโยชน์

1.  แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของบรษัิทฯ

2.  ใบมรณบัตร

3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนา
 ทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย

4. สำาเนาบันทึกประจำาวนัของตำารวจ 
 รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี 
5. สำาเนารายงานชนัสตูรพลิกศพ รบัรองโดยรอ้ยเวร  
 เจา้ของคดีหรอืหน่วยงานท่ีออกรายงาน

6. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีบรษัิทฯ รอ้งขอ (ถ้ามี)

1.  สำาเนาใบระบุผู้รบัผลประโยชน์ (รบัรองสำาเนาถกูต้อง)

2.  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รบัผลประโยชน์ 
 (รบัรองสำาเนาถกูต้อง)

3. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัผลประโยชน์ 
 (รบัรองสำาเนาถกูต้อง)

4. สำาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (รบัรองสำาเนาถกูต้อง) 
5. สำาเนาใบสติูบัตร กรณีผู้รบัผลประโยชน์เป็นผู้เยาว์
 (รบัรองสำาเนาถกูต้อง)

6. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีบรษัิทฯ รอ้งขอ (ถ้ามี)

3.2. กรณีสญูเสียอวยัวะหรอืทพุพลภาพถาวรจากอบัุติเหต ุ

 ใชเ้อกสารประกอบการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน ดังน้ี

1.  แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของบรษัิทฯ

2. ใบรายงานแพทย์ท่ียืนยันการทพุพลภาพถาวร
 หรอืสญูเสียอวยัวะ
3. เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีบรษัิทฯ รอ้งขอ (ถ้ามี)



 

กรุณาลงทะเบียนไปรษณีย์ทกุครัง้เพ่ือป้องกันการสญูหาย

บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด มหาชน
เลขท่ี 100/24 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชัน้ 16 เอ

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั 

กรุงเทพฯ 10500

คุณต้องส่งเอกสารเคลมไปท่ีใด?

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ติดต่อ KSK Customer Service

0 2022 1105

หมายเหต:ุ 
เอกสารฉบับน้ีมิใชส่่วนหน่ึงส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเวน้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมในกรมธรรม์ประกันภัย  
คณุสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเวน้ความคุ้มครองท้ังหมดได้ในกรมธรรม์ หรอืสอบถามได้ท่ีฝ่ายบุคคลขององค์กรท่ีคณุสังกัดอยู่

support.th@kskgroup.com

ความคุ้มครองเริม่ต้นและสิ้นสุดเม่ือใด?

ความคุ้มครองเริม่ต้น 
ณ วนัท่ีคณุทำาข้อตกลงกับบรษัิทหรอืองค์กรท่ีคณุสังกัดอยู่

ความคุ้มครองส้ินสุด
เม่ือบรษัิทหรอืองค์กรท่ีคณุสังกัดอยู่ แจง้ส้ินสดุสมาชกิภาพของคณุกับทางบรษัิท 
โดยความคุ้มครองจะส้ินสดุโดยอัตโนมัติเม่ือ

สัญญาระหวา่งบรษัิทหรอืองค์กร
ท่ีคณุสังกัดอยู่ส้ินสดุลง

บรษัิทหรอืองค์กรท่ีคณุสังกัดอยู่
มิได้ดำาเนินการต่ออายกุรมธรรม์

บรษัิทหรอืองค์กรท่ีคณุสังกัดอยู่
มิได้ดำาเนินการชำาระค่าเบ้ียประกันภัย



ติดต่อเรา
บรษัิท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด มหาชน
เลขท่ี 100/24 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ์ชัน้ 16 เอ
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500

0 2022 1105

support.th@kskgroup.com

KSK Insurance Thailand

@kskthailand

kskinsurance.co.th


