
สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

***นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาเขตมุกดาหาร) ที่มีสถานะลงทะเบียนเรียนปกติในปีการศึกษานั้นๆ 
สามารถใช้บริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น*** 

 
สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. สิทธิประกันสุขภาพนักศึกษา  
2. สิทธิการรักษาพยาบาลหลัก  
3. สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จ ากัด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สิทธิประกันสุขภาพนักศึกษา 
(ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

 
คุณสมบัติ 

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถานะภาพปกติทุกชั้นปี 
- ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นๆ (ช าระค่าประกันสุขภาพพร้อมค่าลงทะเบียนเรียน) 
 

หลักการ  - เป็นการประกันสุขภาพส าหรับนักศึกษาที่มาศึกษาเล่าเรยีนที่มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ท้ังนี้เพื่อช่วยเหลือและให้ความ
คุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในการรับการักษาพยาบาล เมื่อนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 
 

การใช้สิทธิ 
1. การรับบริการ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถรับบริการดังต่อไปนี้ได้ได้  

 การตรวจรักษา โรคทั่วไป  

 การรับวัคซีนพ้ืนฐาน (บาดทะยัก  พิษสุนัขบ้า)  

 การตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์พื้นฐาน เช่นใบรับรองแพทย์เพื่อการท าใบขับขี่เป็นต้น     

 การบริการทันตกรรม  

ยกเว้นโรค/ภาวะดังต่อไปนี้ 

 การขอตรวจสุขภาพประจ าปี 

 การรับบริการที่เป็นการบริการด้านความงาม  

 การตกแต่งฟันหรือทันตกรรมประดิษฐ์ 

 การรับบริการวัคซีนที่นอกเหนือจาก วัคซีนพ้ืนฐาน 

 แว่นตาหรือเลนส์แก้วตาเทียม 



  

บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     - ในเวลาราชการ     วันจนัทร์-ศุกร์   เวลา  08.30 – 16.30 น. 

     - นอกเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  16.30 – 20.30 น.  

                                     เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  8.30-12.30 

บริการทันตกรรม 

    - ในเวลาราชการ    วันอังคาร   เวลา  08.30 – 16.30 น. 

วันพฤหัสบดี  เวลา  08.30 – 16.30 น. 

วันศุกร์     เวลา  08.30 – 12.30 น. 

2.  ตรวจและรักษา กรณีผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลอ่ืนๆ ในสังกัดของรัฐ นอกเวลาท าการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหลัก หรือสิทธิประกันอุบัติเหตุได้  แต่ถ้าถูกเรียกเก็บเงิน 
สามารถน าหลักฐานมาเบิกคืนได้ท่ี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้หลักฐานประกอบ ดังนี้ 

o ใบรับรองแพทย์ (ใช้ส าเนาได้หากต้องน าตัวจริงไปลาเรียน) 
o ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

3  ระหว่างนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  หรือ ต่างจังหวัด มีการเจ็บป่วย  สามารถใช้ สิทธิการ
รักษาพยาบาลหลัก หรือสิทธิ ประกันอุบัติเหตุได้  แต่ถ้าถูกเรียกเก็บเงิน สามารถน าหลักฐานมาเบิกคืนได้ที่ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้หลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 

o ใบรับรองแพทย์ (ใช้ส าเนาได้หากต้องน าตัวจริงไปลาเรียน) 
o ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
o หลักฐาน ตารางการฝึกปฏิบัติงาน รับรองโดยอาจารย์ผู้สอน 

4  การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
หลัก หรือสิทธิ ประกันอุบัติเหตุได้  แต่ถ้าถูกเรียกเก็บเงิน สามารถน าหลักฐานมาเบิกคืนได้ที่ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยฯ โดยใช้หลักฐานประกอบ ดังนี้ 

o ใบรับรองแพทย์ (ใช้ส าเนาได้หากต้องน าตัวจริงไปลาเรียน) 
o ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 



สิทธิการรักษาพยาบาลหลัก 
แบ่งเป็น 3 สิทธ ิดังนี ้

1. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ UC) 
คุณสมบัติ 

- เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด และไม่มีสิทธิข้าราชการ หรือ สิทธิประกันสังคม 
- นักศึกษา สามารถเปลี่ยนสิทธิมาใช้สิทธิสถานบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
ตั้งแต่วันลงทะเบียน 
-นักศึกษาที่ใช้สิทธิข้าราชการของบิดา/มารดา สามารถขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เมื่ออายุ
ครบ 20 ปี 
-นักศึกษาที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เมื่อหมดสิทธิ
ประกันสังคม 

 
การใช้สิทธิ 
นักศึกษาที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ระบุสถานบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สามารถรับบริการตรวจรักษาตามสิทธิของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คือตรวจรักษาได้ทุกโรค
ยกเว้นโรคที่ก าหนดไว้  เหมือนประชาชนคนไทยทุกคน  แต่มีสิทธิมากขึ้นคือ  สามารถรับการตรวจ 
รักษาได้ในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีได้ 

 
 

2. สิทธิข้าราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และสิทธิ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2.1 สิทธิข้าราชการ/สิทธิสวัสดิการพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
คุณสมบัติ 

- บุตรคนที่ 1-2 ของข้าราชการหรือพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
- อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 

การใช้สิทธิ 
- สมัครเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

วิธีการสมัครเบิกจ่ายตรง  
   - สแกนลายนิ้วมือ โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  

- กรอกแบบค าร้องสมัครเบิกจ่ายตรง ใช้หลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนรับรอง
ส าเนาถูกต้องประกอบแบบค าร้องขอยื่นสมัคร 
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดต่อได้ที่แผนกเวชระเบียนและสิทธิบัตร ในวัน
ราชการ เวลา 08.30- 16.30 น.)  

1.2 สิทธิรัฐวิสาหกิจ 
  คุณสมบัติ 

- บุตรคนที่ 1-2 ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 

  การใช้สิทธิ 
   - ส ารองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วน าใบเสร็จเบิกคืนกับต้นสังกัดของผู้ปกครอง 



3. สิทธิประกันสังคม 
คุณสมบัติ 

 - ท างาน หรือเคยท างาน ณ สถานประกอบการที่มีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 - เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 

การใช้สิทธิ 
- ใช้สิทธิประกันสังคมตามโรงพยาบาลที่ขึ้นสิทธิ รับบริการโดยไม่ต้องส ารองเงินจ่าย(โรงพยาบาลที่
รับขึ้นสิทธิประกันสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี และโรงพยาบาลวารินช าราบ) 

 
หมายเหตุ  กรณี ท่ีนักศึกษามีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประกันสังคม ให้นักศึกษา scan 
ลายนิ้วมือ และ/หรือแจ้งเปลี่ยนสิทธิ  ไว้  แต่สามารถรับบริการโดยไม่ต้องช าระค่าบริการ  

 
 

สิทธิประกันอุบัตเิหต ุกรมธรรม์บริษัท สยามซติี้ประกันภัย จ ากัด 
 คุณสมบัติ 

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถานะภาพปกติทุกชั้นปี 
- ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นๆ (ช าระค่ากรมธรรม์พร้อมค่าลงทะเบียนเรียน) 

การใช้สิทธิ 
- ตรวจรักษากรณีประสบอุบัติเหตุทุกประเภท ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

- รับบริการตรวจรักษากรณีประสบอุบัติเหตุทุกประเภท ณ โรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัดของรัฐ  หากมี
การส ารองจ่าย สามารถท าเรื่องเบิกคืนค่าประกันอุบัติเหตุได้ที่ งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ณ ส านักงานอธิการบดี (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045-
353008 โดยใช้หลักฐานประกอบ ดังนี้ 

o ใบรับรองแพทย ์ 
o ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
o ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝาก 

- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินค่าทดแทน ตาม
ข้อตกลงของกรมธรรม์ 
 
 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

ความรู้เพิม่เติมเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า (UC) 

 โรงพยาบาลลมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลคู่สญัญาหลักด้านปฐมภมูิ (Contracting Unit for 
Primary care,  CUP)  กับ ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งจะไดร้ับตรวจคุณภาพการให้บริการเป็นประจ าทุกปี    

 การขึ้นทะเบียนผู้รับบริการของหน่วยบริการ   การคุ้มครองให้คนไทยทุกคนไดร้ับสิทธ์ิการรักษาด้านสุขภาพตามหลัก
รัฐธรรมนูญ นั้นประชาชนคนไทยทุกคนจะไดร้ับการขึ้นทะเบียนสิทธิการประกันสุขภาพหลัก (ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า  สิทธิ
ข้าราชการ  สิทธิประกันสังคม)  

 นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีทุกคน ควรขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) โดยเลือกสถานบริการเป็น โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

การข้ึนทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ า  มาที่
ม.อุบลราชธานี   

 

นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีทุกคน ควรมีสิทธิหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า โดยมสีถานบริการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ส าเนาบตัรประชาชน  (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     (ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 
3. กรอกข้อมูลในค าร้องขอขึ้นทะเบียนสิทธิ์ท่ีศูนย์สุขภาพ 
 

สิทธิประโยชน์ 

1. ได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลตามบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
2. ใช้บริการได้ทีโ่รงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3. กรณีนักศึกษาไดไ้ปฝึกปฏิบัติงานตา่งจังหวัด  เกิดเจ็บป่วยท่ัวไป (ผู้ปว่ยนอก) แล้วเข้ารับการรักษา รพ.ของรฐัฯ และได้

จ่ายเงินสดไปก่อนสามารถน าใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์ขอเบิกเงินคืนจากศูนยส์ุขภาพได้ 
4.     กรณีนักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบตัิงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีหรือปิดภาคการศึกษา และกลับภูมลิ าเนา  หากเกดิเจ็บป่วย

ทั่วไปและได้เขา้รับการรักษาใน รพ.ของรัฐ นักศึกษาไม่ต้องช าระเงินให้ รพ.ของรัฐเรียกเก็บจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีได้  ถ้ามีการจ่ายเงินสดไปก่อน สามารถเบิกคืนได้จาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ แผนกเวชระเบียนและสิทธบิัตร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร 045-353909 


