
                                                      
รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

 
 

1. สถาบันได้ท าประกันภัยอุบัติเหตุผู้ให้กับผู้ทีม่ีสถานภาพเป็นนักศึกษาและบุคลกรของสถาบันเท่านั้น โดยใน
ปีการศึกษา 2561บริษัทที่ได้รับประกันคือ บริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยมีความ
คุ้มครอง ดังนี้ 

2. ระยะเวลาเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.31 น. ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.       
ขอบเขตความคุ้มครองคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงท่ัวโลก  ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร 
จะเป็นความคุ้มครอง ปีต่อปี แต่ละปีการศึกษา อาจเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เข้ารับประกันภัย ฯ 
จ านวนเงินเอาประกันภัย (ตามตาราง)  

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ(อบ.2) ทุนประกัน 
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุต่อหนึ่งเหตุการณ์  40,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ  400,000  บาท 
เสียชีวิตเนื่องจากการฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  400,000  บาท 
มอบเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเพราะสุขภาพ (นักศึกษาและบุคลากร)         40,000   บาท 
ความคุ้มครองอ่ืนและข้อยกเว้นระบุตามกรมธรรม์ ปีการศึกษา 2561       มีรายละเอียด 

     ระบุในกรรมธรรม์ฯ 
 

3. ผู้เอาประกันภัยหากประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก             
ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง   

4. บริษัทจะออกบัตรประจ าตัวผู้เอาประกันภัยให้กับผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและบุคลการของสถาบัน  
เท่านั้น โดยบริษัทจะทยอยส่งบัตรประกันให้นักศึกษาและบุคลากร ประมาณกลาง เดือน กันยายน 2561  
เป็นต้นไป ..บัตรประกันนักศึกษาจะส่งมอบผ่านทาง งานกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และภาควิชา 
ที่นักศึกษาสังกัดฯ  ส่วนบัตรประกันของบุคลากร ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคล ส านักงานอธิการบดี 
จะเป็นผู้ทยอยส่งมอบ 

5. บัตรประกันอุบัติเหตุที่บริษัทออกให้กับผู้เอาประกันภัย สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลที่เปิดสัญญากับบริษัทฯ 
เท่านั้น(โรงพยาบาลของเอกชน )กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล  คลินิก  หรือ โรงพยาบาลที่
ไม่ใช่คูส่ัญญาต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อนและสามารถน าหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ใน
ภายหลัง 

6. กรณสี ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช้หลักฐานการรับเงินคืน  ดังนี้ 
6.1 เขียนค าร้องเบิกค่าสินไหม  
6.2 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาทุกฉบับ 
6.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาทุกฉบับ 
6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกัน จ านวน 1 ฉบับ 
6.5 ส าเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้เอาประกันธนาคารใดก็ได้  จ านวน 1 ฉบับ 

        
หมายเหตุ 
 -นักศึกษา.. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02- 329 8000 ต่อ 3243 (สวัสดิการนักศึกษา) 
 ในวัน เวลาราชการ (08.30-16.30  สายด่วน 081 3649071 (คุณวรรนิภา)  
           และ 084 1396929 (คุณอภิชัย) 
 -บุคลากร ..สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์  02- 329 8000 ต่อ 3273 (สวัสดิการบุคลากร) 
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             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สนอ.ส านักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  งานบริการและสวัสดิการฯ  โทรศัพท์ 3243 
ที่    ศธ 0524.01(03)/                                 วันท่ี          กรกฎาคม 2561        
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2560 ท่ีจะสิ้นสุดลง 
เรียน    รักษาการแทนรองอธิการบดีวิ ทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 

         ตามท่ีสถาบันได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เข้าคุ้มครองประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ในปีการศึกษา 2560 บัดนี้ระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 
2560ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. ส านักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
ส านักงานอธิการบดี  ซึ่งเป็นผู้แลรับผิดชอบในส่วนของการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุ จึงขอความอนุเคราะห์           
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ ดังนี้    
                1. กรณีท่ีนักศึกษาและบุคลากรฯประสบอุบัติเหตุในช่วงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.31 น. ถึงวันท่ี 
1 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. และได้ส ารองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้น าหลักฐานมา
ยื่นค าร้องขอเบิกเงินสินไหมคืน ให้ติดต่อยื่นค าร้องภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.  ในวัน เวลาราชการ 
ยกเว้นมีการรักษาต่อเน่ืองสามารถยื่นค าร้องภายหลังได้   โดยใช้หลักฐานประกอบการเบิกเงินคืน ดังนี้ 

           - ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ทุกฉบับ 
           - ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ทุกฉบับ 
           - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน จ านวน 1 ฉบับ 
    - ส าเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้เอาประกัน ธนาคารใดก็ได้ จ านวน 1 ฉบับ 
 

      2. ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.31 น. ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.จะเข้าสู่การ
คุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 2561  โดยบริษัทท่ีได้รับการพิจารณาคือ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้บริษัทจะออกบัตรประจ าตัวผู้เอาประกันให้กับผู้ท่ีมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
เท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างท่ียังไม่ได้รับบัตรประกันฯ กรุณาส ารองจ่าย             ค่า
รักษาพยาบาลไปพลางก่อนและให้น าหลักฐานการจ่ายเงินมายื่นค าร้องขอเบิกเงินคืน ได้ต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี งานกิจการนักศึก๋ส าหรับรายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและ
รายช่ือโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกันภัย ปีการศึกษา 2561 (จ านวน 5 แผ่น)  ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับ
นี้ด้วยแล้ว  
 



       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณย่ิง 
 
 

 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค)                                                   รอ งอธิก ารบ ดี ฝ่ าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์          

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


