บริการประกันอุบัติเหตุกลุม่
กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สาหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย บริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาคุ้มครอง
นักศึกษารหัส 57 58 59 วันเริ่มคุ้มครอง 1 สิงหาคม 2559 –1 สิงหาคม 2560
นักศึกษารหัสอื่นๆ
วันเริ่มคุ้มครอง 18 พฤษภาคม 2559 – 18 พฤษภาคม 2560
บุคลากร
วันเริ่มคุ้มครอง 18 พฤษภาคม 2559 – 18 พฤษภาคม 2560

ความคุ้มครอง
1. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ(รถสาธารณะ อาคารสาธารณะและอื่นๆ)
200,000 บาท
2. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ*
200,000 บาท
3. สูญเสียชีวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ
100,000 บาท
4. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป
100,000 บาท
5. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย
20,000 บาท
6. สูญเสียสายตา มือ เท้า (สองส่วน)
100,000 บาท
7. สูญเสียสายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน)
60,000 บาท
8. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
(ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)
10,000 บาท
9. เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจากบัตรทอง(ผู้ป่วยนอก)
500 บาท
10. เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจากบัตรทอง(ผู้ป่วยใน)
2,000 บาท
11. เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจาก พรบ.(ผู้ป่วยนอก)
500 บาท
12. เงินชดเชยการใช้สิทธิรักษาจาก พรบ.(ผู้ป่วยใน)
2,000 บาท
13. สูญเสีย ชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บาท
14. เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายโดยเจตนา
100,000 บาท
15. ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
100,000 บาท
หมายเหตุ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ หมายถึง การสูญเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมที่
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น หรื อ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในประเทศและใน
ต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย อาทิเช่น การเข้าค่าย
อาสาพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการหรือกิจกรรมอื่นๆใดที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยัง
ขยายความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิตจากอาหารเครื่องดื่มเป็นพิษขณะเข้าร่วมกิจกรรม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญากรมธรรม์
ผู้ให้ บริการได้จัดตั้งกองทุน ”สายสัมพันธ์แห่งรัก ” ในวงเงินกองทุน 1,000,000 บาท เพื่อจัดเป็น
สวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครองตามปกติของกรมธรรม์โดยมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการสามารถเป็น
สมาชิกอัตโนมัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสวัสดิการกองทุนบริจาค “สายสัมพันธ์แห่งรัก” ถือเป็นเอกสิทธิ์
พิเศษที่ผู้ให้บริการจัดให้ ดังรายละเอียดดังนี้
1. การเสียชีวิต กรณีอื่นๆ
ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์
ได้รับบริจาค
5,000 บาท
2. การสูญเสียสายตา มือ เท้า(หนึ่งส่วน)ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับบริจาค
5,000 บาท
3. การสูญเสียสายตา มือ เท้า(สองส่วน)ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับบริจาค 10,000 บาท
4. การทุพพลภาพถาวรจากเจ็บป่วย หรือที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับบริจาค
5,000 บาท
5. การสูญเสีย นิ้วตั้งแต่ 1 ข้อนิ้ว
จากอุบัติเหตุ
ได้รับบริจาค
2,000 บาท
6. การผ่าตัดใหญ่ที่ต้องวางยาสลบ
จากอุบัติเหตุ
ได้รับบริจาค
2,000 บาท
7. การพักรักษาตัวในห้อง ไอ ซี ยู
จากอุบัติเหตุ
ได้รับบริจาค
3,600 บาท
8. ไฟไหม้บ้านที่พักอาศัยต่อบ้าน 1หลัง (กรณีบ้านตนเอง)ได้รับบริจาค
3,000 บาท
9. ไฟไหม้บ้านที่พักอาศัยต่อบ้าน 1หลัง (กรณีผู้อาศัย-ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
ได้รับบริจาค
1,000 บาท
หลักฐานการเบิกค่าสินไหม
กรณีประสบอุบัติเหตุ
1. ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
2. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
3. สาเนาใบบันทึกประจาวัน(กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
4. สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรนักศึกษา

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

กรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต,บิดา,มารดา
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต,บิดา,มารดา
3. สาเนาใบมรณบัตร
4. สาเนาใบรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช
หรือหนังสือรับรองการตาย
5. สาเนาใบชัณสูตรพลิกศพ
6. สาเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้เสียชีวิต,บิดา,มารดา,
สาเนาทะเบียนสมรส,สาเนาทะเบียนหย่า,
สาเนาใบมรณบัตรของบิดา,มารดา(ถ้ามี)
8. เอกสารอื่น เช่น ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ผลคดีทางศาล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ

จานวน 2 ฉบับ

เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร
ไปพบแพทย์เข้ารักษา เช่น โรงพยาบาล โพลีคลีนิก คลินิก ที่ใกล้และสะดวกที่สุด
1. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่รับการรักษาให้เก็บ
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ไว้ให้อยู่ในสภาพทีดีทุกครั้ง
2. มาติดต่อที่ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อดาเนินการเบิกค่า
รักษาพยาบาล
3. แนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินและใบรับแพทย์ (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตร
นักศึกษา พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง
4. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร ต้องมีบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ
5. รอการแจ้งผลการเบิกค่าสินไหมทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางโทรศัพท์ที่นักศึกษาให้ไว้
หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบ ทางมหาวิทยาลัยไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุมอบให้นักศึกษา
แต่นักศึกษาทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โพลีคลินิก และคลินิก
สถานที่ : ห้องงานบริการและสวัสดิการ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1
เวลา
: ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 055-267000 – 2 ต่อ 9801

