
                           หน่วยประกนัอุบัตเิหตุ 

          ในปีการศึกษา    2557        กลุ่มงานบริการสุขภาพ 

กองกิจการนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ    ไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุใหแ้ก่นกัศึกษา 
ทุกคนกบั  บริษทั  สยามซิตีป้ระกนัภัย  จ ากดั (มหาชน) 
ยกเวน้นกัศึกษารักษาสภาพ 

ระยะเวลาให้การคุ้มครอง 

          วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2558  

เวลา 12.00 น. 
การคุ้มครองนักศึกษาเม่ือประสบอุบัตเิหตุ  

          กรณีบาดเจบ็    เป็นเงิน    27,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
          กรณีเสียชีวิต   เป็นเงิน   270,000.-   บาท 

หมายเหตุ  การคุ้มครองเม่ือเป็นความรับผดิชอบของ 
มหาวทิยาลยัต่อนักศึกษา กรณีเสียชีวติ (2 เท่า)  
เป็นเงนิ 540,000.- บาท  เช่น  

-   กิจกรรม/ทศันศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน 

-  ถูกประตูร้ัวมหาวิทยาลยัลม้ทบัเสียชีวิต 

-  ถูกไฟซ็อตท่ีเป็นความบกพร่องของมหาวิทยาลยัฯ 
เงนิช่วยเหลือ  
         กรณีเสียชีวิตจากอาการเจบ็ป่วย 25,000.- บาท/ราย 
การเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องส ารองจ่าย 

- โรงพยาบาลบางโพ (นกัศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ) 

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาช่ืน  

      (นกัศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) 

- โรงพยาบาลอิมพีเรียล   
      (นกัศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

- โรงพยาบาลระยอง (นกัศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง) 
การปฏิบัตใินกรณีที่เข้าโรงพยาบาล ในสังกดัข้างต้น 

1. แสดงเอกสารต่อโรงพยาบาล 

-    บตัรประจ าตวันกัศึกษา/ใบแทนบตัรนกัศึกษา  

- บตัรประกนัอุบติัเหตุ (รับไดก้ลุ่มงานบริการสุขภาพ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2557) 

2. กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บบตัรประกนัอุบติัเหตุ  แต่นกัศึกษา 
      ไดล้งทะเบียนช าระเงินค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุแลว้ 
      เม่ือเกิดอุบติัเหตุ สามารถไปรับใบส่งตวัท่ีหน่วยงาน 

      บริการสุขภาพ         ยื่นคู่กบับตัรนกัศึกษาทุกคร้ังท่ี 

      โรงพยาบาลท่ีระบุขา้งตน้ 

การปฏิบัตใินกรณีที่เข้าโรงพยาบาล นอกสังกดัข้างต้น 

หลกัฐานที่ใช้เบิกค่าสินไหมทดแทน 

กรณีบาดเจบ็ 

- ใบรับรองแพทยร์ะบุสาเหตุชดัเจนของ 
สถานพยาบาลท่ีท าการรักษา (ฉบบัจริง) 

- ใบเสร็จรับเงินท่ีระบุค่าใชจ่้ายต่าง ๆ    ท่ี 

      นกัศึกษาจ่ายไป (ฉบบัจริง) 

- ส าเนาบตัรนกัศึกษา/ใบแทนบตัรนกัศึกษา 

- ส าเนาใบแจง้ความจากสถานีต ารวจ  

(ถูกท าร้ายร่างกาย/อุบติัเหตุจราจร) 
กรณีเสียชีวติ 

- ส าเนาใบมรณะบตัร 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูเ้สียชีวิต/ 
ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุค าวา่ “ตาย” ของ 
ผูเ้สียชีวิต 

- ส าเนาบตัรประจ าประชาชนของบิดา-มารดา/
ผูรั้บผลประโยชน ์

- ส าเนาทะเบียนของบิดา-มารดา/ผูรั้บ
ผลประโยชน ์

- ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่ 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการเสียชีวิตจาก
สถานพยาบาล 

- ส าเนาใบแจง้ความ/บนัทึกประจ าวนัจากสถานี
ต ารวจ 

- ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ 

- ส าเนาใบรับรองการตาย (จากสถาบนันิติเวช
ส านกังานใหญ่ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ) 

- กรอกเอกสารแบบเรียกร้องค่าทดแทนอุบติัเหตุ 

กรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับบัตรประกนัอุบัตเิหตุ 



           นักศึกษาใหม่/นักศึกษาเก่า      ต้องลงทะเบียนเรียน   ปี
การศึกษา   2557     สามารถติดต่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนพร้อม
หลกัฐานและแนบใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
การตดิต่อประสานงานประกนัอุบัตเิหตุ 

มจพ.กรุงเทพฯ  เปิดบริการ   จนัทร์ – ศุกร์ 

เวลา 08.00 – 19.00 น. (เปิดภาคเรียน) 

 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ปิดภาคเรียน) 

ตดิต่อประสานงาน นางประไพภร  สุขสม 

กลุ่มงานบริการสุขภาพ (อาคาร 79) 

โทรศพัท ์  02-555-2000 ต่อ 1124 

โทรสาร     02-586-9004 

มจพ.ปราจนีบุรี  การบริการ จนัทร์ – ศุกร์ 

 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ตดิต่อประสานงาน  คุณปนดัดา  กลุจนัทร์   
หน่วยบริการรักษาพยาบาล   ชั้น 1     หอ้งพยาบาล 
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม 

โทร. 037-217300-9 ต่อ 7035  
โทรสาร. 037-217317 

มจพ.ระยอง การบริการ จนัทร์ – ศุกร์ 

  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ตดิต่อประสานงาน  คุณเดชาชยั  แบ่งสนัเทียะ  

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาระยอง   
โทรศพัท ์  081-8599390 
 

การให้บริการ 

- รับเอกสารท่ีใชใ้นการเบิกค่าสินไหม 

- เบิกค่าสินไหมทดแทน        กรณีอุบติัเหตุ 
ไดรั้บบาดเจบ็ หรือเสียชีวิต 

- ใหค้ าแนะน านกัศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการ 
เบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบติัเหตุ 

หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัอุบติัเหตุ 

- ประสานงานกบับริษทัประกนัอุบติัเหตุ 

หมายเหตุ        นกัศึกษาท่ีรักษาสภาพท่ีไม่มีรายวิชาเรียน 

มหาวิทยาลยัไม่ไดด้ าเนินการจดัท าประกนัอุบติัเหตุให ้

แต่นกัศึกษาสามารถจดัท าประกนัอุบติัเหตุได ้   ตวัแทน 

บริษทัจะเขา้มาใหบ้ริการในระหวา่งวนัท่ี 2 – 3 กนัยายน  

2557  ณ  กลุ่มงานบริการสุขภาพ  อาคาร   79 ตั้งแต่เวลา  

09.30 –15.30 น. โดยนกัศึกษาจะตอ้งเตรียมเอกสาร 

 1. บตัรประจ าตวันกัศึกษา 

 2. เงินจ านวน 250 บาท 

การคุ้มครอง เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายช่ือ 
จนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น. 
 

รายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

ประกนัอบัุติเหตุ 

1. อาการบาดเจบ็ 

1.1 การบาดเจบ็ท่ีเกิดตามปกติในชีวิติ
ประจ าวนั 

การบาดเจบ็ท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวอิริยาบถ 
ตามปกติในชีวิตประจ าวนั เช่น เดิน, ยืน, ว่ิง, 
นัง่, นอน, ออกก าลงักาย, เล่นกีฬา ซ่ึงส่งผล 
ใหเ้กิดการปวดเม่ือย, เคลด็ขดัยอก, กลา้มเน้ือ 
อกัเสบ, เสน้พลิก, เสน้ตึง, หรือแพลงเกิดจาก 
การเคล่ือนไหวท่ีผิดท่าทาง ไม่ได้เกดิจากถูก 
กระทบหรือกระแทกจากวตัถุ 

1.2 การอกัเสบจากการติดเช้ือ 
อาการอกัเสบท่ีเกิดท่ีตา หู ปาก จากการสมัผสั 

เช้ือโรคท่ีมาจากฝุ่ นละออง หรือแมลง โดยไม่ 

มบีาดแผลการบาดเจบ็ 

1.3 การบาดเจบ็ท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ 

การบาดเจบ็จากกีฬาท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ เช่น ชกมวย 
แข่งรถ, แข่งเรือ, ปีนเขา, บันจีจ้มั, แข่งม้า, แข่งสกี 
แข่งสเกต็, โดดร่ม(ยกเว้นเพ่ือรักษาชีวติ) ล่าสัตว์ 
การบาดเจ็บจากการชกต่อยทะเลาะววิาทกนัเอง 

 

 

การบริการประกันอุบัตเิหตุ 
ปีการศึกษา 2557 



 

 

 

 

 

 

หน่วยประกนัอบัุติเหตุ  
กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกจิการนักศึกษา 

ห้องพยาบาล (อาคาร 79) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 


