หน่ วยประกันอุบัตเิ หตุ
ในปี การศึกษา 2557 กลุ่มงานบริ การสุ ขภาพ
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ได้จดั ทาประกันอุบตั ิเหตุให้แก่นกั ศึกษา
ทุกคนกับ บริษทั สยามซิตปี้ ระกันภัย จากัด (มหาชน)
ยกเว้นนักศึกษารักษาสภาพ
ระยะเวลาให้ การคุ้มครอง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 1 สิ งหาคม 2558
เวลา 12.00 น.
การคุ้มครองนักศึกษาเมื่อประสบอุบัตเิ หตุ
กรณี บาดเจ็บ เป็ นเงิน 27,000.- บาท/คน/ครั้ง
กรณี เสี ยชีวิต เป็ นเงิน 270,000.- บาท
หมายเหตุ การคุ้มครองเมื่อเป็ นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยต่ อนักศึกษา กรณีเสี ยชีวติ (2 เท่ า)
เป็ นเงิน 540,000.- บาท เช่ น
- กิจกรรม/ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
- ถูกประตูร้ ัวมหาวิทยาลัยล้มทับเสี ยชีวิต
- ถูกไฟซ็อตที่เป็ นความบกพร่ องของมหาวิทยาลัยฯ
เงินช่ วยเหลือ
กรณี เสี ยชีวิตจากอาการเจ็บป่ วย 25,000.- บาท/ราย
การเข้ ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ ต้องสารองจ่ าย
- โรงพยาบาลบางโพ (นักศึกษา มจพ.กรุ งเทพฯ)
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
(นักศึกษา มจพ. กรุ งเทพฯ)

- โรงพยาบาลอิมพีเรี ยล
(นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
- โรงพยาบาลระยอง (นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง)
การปฏิบัตใิ นกรณีที่เข้ าโรงพยาบาล ในสั งกัดข้ างต้ น
1. แสดงเอกสารต่อโรงพยาบาล
- บัตรประจาตัวนักศึกษา/ใบแทนบัตรนักศึกษา
- บัตรประกันอุบตั ิเหตุ (รับได้กลุ่มงานบริ การสุ ขภาพ
ในเดือนพฤศจิกายน 2557)
2. กรณี ที่ยงั ไม่ได้รับบัตรประกันอุบตั ิเหตุ แต่นกั ศึกษา
ได้ลงทะเบียนชาระเงินค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุแล้ว
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ สามารถไปรับใบส่ งตัวที่หน่วยงาน
บริ การสุขภาพ ยื่นคู่กบั บัตรนักศึกษาทุกครั้งที่
โรงพยาบาลที่ระบุขา้ งต้น
การปฏิบัตใิ นกรณีที่เข้ าโรงพยาบาล นอกสั งกัดข้ างต้ น
หลักฐานที่ใช้ เบิกค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณีบาดเจ็บ
- ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุชดั เจนของ
สถานพยาบาลที่ทาการรักษา (ฉบับจริ ง)
- ใบเสร็ จรับเงินที่ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
นักศึกษาจ่ายไป (ฉบับจริ ง)
- สาเนาบัตรนักศึกษา/ใบแทนบัตรนักศึกษา
- สาเนาใบแจ้งความจากสถานีตารวจ

(ถูกทาร้ายร่ างกาย/อุบตั ิเหตุจราจร)
กรณีเสี ยชีวติ
- สาเนาใบมรณะบัตร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ สี ยชีวิต/
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
- สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุคาว่า “ตาย” ของ
ผูเ้ สี ยชีวิต
- สาเนาบัตรประจาประชาชนของบิดา-มารดา/
ผูร้ ับผลประโยชน์
- สาเนาทะเบียนของบิดา-มารดา/ผูร้ ับ
ผลประโยชน์
- สาเนาใบทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
- สาเนาหนังสื อรับรองการเสี ยชีวิตจาก
สถานพยาบาล
- สาเนาใบแจ้งความ/บันทึกประจาวันจากสถานี
ตารวจ
- สาเนาใบชันสู ตรพลิกศพ
- สาเนาใบรับรองการตาย (จากสถาบันนิติเวช
สานักงานใหญ่ สานักงานตารวจแห่งชาติ)
- กรอกเอกสารแบบเรี ยกร้องค่าทดแทนอุบตั ิเหตุ
กรณีที่นักศึกษาไม่ ได้ รับบัตรประกันอุบัตเิ หตุ

นั ก ศึ ก ษาใหม่ /นั ก ศึ ก ษาเก่ า ต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย น ปี ฝ่ ายกิจการนักศึกษาระยอง
การศึ กษา 2557 สามารถติ ดต่อขอเบิ กค่าสิ นไหมทดแทนพร้อม โทรศัพท์ 081-8599390
หลักฐานและแนบใบเสร็ จค่าลงทะเบียน
การให้ บริการ
การติดต่ อประสานงานประกันอุบัตเิ หตุ
- รับเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าสิ นไหม
มจพ.กรุ งเทพฯ เปิ ดบริ การ จันทร์ – ศุกร์
- เบิกค่าสิ นไหมทดแทน กรณี อุบตั ิเหตุ
เวลา 08.00 – 19.00 น. (เปิ ดภาคเรี ยน)
ได้รับบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต
เวลา 08.00 – 16.00 น. (ปิ ดภาคเรี ยน)

ติดต่ อประสานงาน นางประไพภร สุ ขสม
กลุ่มงานบริ การสุ ขภาพ (อาคาร 79)
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1124
โทรสาร

02-586-9004

มจพ.ปราจีนบุรี การบริ การ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ติดต่ อประสานงาน คุณปนัดดา กุลจันทร์
หน่วยบริ การรักษาพยาบาล ชั้น 1 ห้องพยาบาล
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
โทร. 037-217300-9 ต่อ 7035
โทรสาร. 037-217317
มจพ.ระยอง การบริ การ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ติดต่ อประสานงาน คุณเดชาชัย แบ่งสันเทียะ

- ให้คาแนะนานักศึกษาในเรื่ องเกี่ยวกับการ
เบิกค่าสิ นไหมทดแทนกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันอุบตั ิเหตุ

1. อาการบาดเจ็บ
1.1
การบาดเจ็บที่เกิดตามปกติในชี วิติ
ประจาวัน
การบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
ตามปกติในชีวิตประจาวัน เช่น เดิน, ยืน, วิ่ง,
นัง่ , นอน, ออกกาลังกาย, เล่นกีฬา ซึ่ งส่ งผล
ให้เกิดการปวดเมื่อย, เคล็ดขัดยอก, กล้ามเนื้อ
อักเสบ, เส้นพลิก, เส้นตึง, หรื อแพลงเกิดจาก
การเคลื่อนไหวที่ผิดท่าทาง ไม่ ได้ เกิดจากถูก
กระทบหรื อกระแทกจากวัตถุ

- ประสานงานกับบริ ษทั ประกันอุบตั ิเหตุ
หมายเหตุ นักศึกษาที่รักษาสภาพที่ไม่มีรายวิชาเรี ยน
มหาวิทยาลัยไม่ได้ดาเนิ นการจัดทาประกันอุบตั ิเหตุให้
แต่นกั ศึกษาสามารถจัดทาประกันอุบตั ิเหตุได้ ตัวแทน

1.2
การอักเสบจากการติดเชื้อ
อาการอักเสบที่เกิดที่ตา หู ปาก จากการสัมผัส
เชื้อโรคที่มาจากฝุ่ นละออง หรื อแมลง โดยไม่
มีบาดแผลการบาดเจ็บ

บริ ษทั จะเข้ามาให้บริ การในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน

1.3
การบาดเจ็บที่เข้าข้อยกเว้น
การบาดเจ็บจากกีฬาที่เข้าข้อยกเว้น เช่น ชกมวย
แข่ งรถ, แข่ งเรื อ, ปี นเขา, บันจีจ้ มั , แข่ งม้ า, แข่ งสกี
แข่ งสเก็ต, โดดร่ ม(ยกเว้ นเพื่อรักษาชีวติ ) ล่ าสั ตว์
การบาดเจ็บจากการชกต่ อยทะเลาะวิวาทกันเอง

2557 ณ กลุ่มงานบริ การสุ ขภาพ อาคาร 79 ตั้งแต่เวลา
09.30 –15.30 น. โดยนักศึกษาจะต้องเตรี ยมเอกสาร
1. บัตรประจาตัวนักศึกษา
2. เงินจานวน 250 บาท
การคุ้มครอง เริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายชื่อ
จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น.
รายการที่ไม่ ได้ รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุ

การบริการประกันอุบัตเิ หตุ
ปี การศึกษา 2557

หน่ วยประกันอุบัติเหตุ
กลุ่มงานบริการสุ ขภาพ กองกิจการนักศึกษา
ห้ องพยาบาล (อาคาร 79)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

