
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร ประจ าปี 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  --------------------------------------------------------- 

 ข้อที ่1 ผู้ได้รับการคุ้มครอง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ข้อที ่2 ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้เอาประกัน และ / หรือทายาท โดยชอบตามกฎหมาย 
 ข้อที ่3 ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561   
 ข้อที ่4 เงินผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับค่ารักษาพยาบาล  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อรายต่ออุบัติเหตุแต่
ละครั้ง และผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับกรณเีสียชวีิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพ รายละ 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) 
 ข้อที่ 5 ความคุ้มครอง 
               5.1 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการถูกฆาตกรรมและการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ขณะพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ท่องเที่ยว 
ทัศนศึกษา การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ หรือซ้อม – เล่นกีฬา การขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การขับ
หรือการโดยสารรถยนต์ การถูกฆ่า หรือการถูกท าร้ายร่างกาย โดยเจตนาหรือไม่เจตนา ภัยจากจลาจล  ภัยธรรมชาติ                
การนัดหยุดงานและภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ    
               5.2 ให้ความคุ้มครองร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  และมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัย สูญเสียอวัยวะ                 
เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ ข้อนิ้วเทา้ การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุนั้น ในกรณีที่                       
ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยแพทย์    
ผู้มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 5.3 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทุกประเภททุกสาขาวิชา                 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
 ข้อที ่6 ค่ารักษาพยาบาล หากเกดิอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาพยาบาลจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์                   
ค่าเลือด ค่าห้องพัก ตลอดจนค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนับจากวันทีเ่กิดอุบัติเหตุในวงเงินรักษาพยาบาล
ที่เอาประกันภัยอุบัติเหตุแต่ละครั้ง   
 ข้อที ่7 การจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน หลังจากบริษัท
ได้รับแบบค่าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา บริษัทจะต้องเสียค่าปรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวงเงินที่แจ้งเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.10 บาท                     
แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  
 ข้อที่ 8 การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองทีบ่ริษัทฯให้การคุ้มครอง              
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง  และการพูดออกเสียง  ดังนี้ 
 8.1 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิต 
 8.2  100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                                
และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้                    
ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 8.3 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ต้ังแต่ข้อเท้า                            
หรือสายตาสองข้าง  
 8.4 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า  
 8.5  100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง  
 8.6 100%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง  
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 8.7 75% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับแขนข้างหนึ่งตั้งแตห่ัวไหล่  
 8.8 75% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับขาหนึ่งข้างตั้งแตต่้นขา  
 8.9 65% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับแขนหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อศอก  
 8.10 65% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับขาหนึ่งข้างตั้งแต่หัวเข่า  
 8.11 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับมือข้างหนึ่งตั้งแต่ข้อมือ 
 8.12 60%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับเท้าข้างหนึ่งตั้งข้อเท้า 
 8.13 60%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 
 8.14 50%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 
 8.15 25% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้าง)  
 8.16 15%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับหูหนวกหนึ่งข้าง  
 8.17 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)  
 8.18 8% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วชี้ (สามข้อ)  
 8.19 8% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วชี้ (สองข้อ)  
 8.20 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วหัวแม่เท้า  
 8.21 5%  ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วอ่ืนๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) 
นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้  
 8.22 4% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)  
 8.23 1% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับนิ้วเท้าอ่ืน ๆ แตล่ะนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ)                 
นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 
 ข้อที ่9 กรณีค่าสินไหมบาดเจ็บหรือสินไหมมรณกรรมเกิดขึ้น ระหว่างที่มหาวิทยาลัยฯ  ยังไม่ช าระค่าเบี้ยประกันภัย  
บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมให้ก่อนตามสัญญา  
 ข้อที ่10 การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึ้นจากอุบัติเหตุและถูกท าร้าย ให้ถือการวินิจฉัยของแพทย์                         
และเจ้าพนักงานสอบสวน  
 ข้อที ่11 บริษัทจะต้องเปิดสัญญากับโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 4 แห่ง และต้องมีโรงพยาบาล 
ต่อไปนี้อยู่ในสัญญาด้วยได้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลบางโพ  และโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ 
(ประชาชื่น) เพ่ือท าการรักษาบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุภายในวงเงินค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)                   
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  
 ข้อที่ 15 ข้อเสนอผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้ 
  15.1 จ่ายค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ (ตามค าสั่งแพทย์) ไม่เกิน 10,000 บาท  
  15.2 คุ้มครองภัยสาธารณะ กรณีสูญเสียชีวิตขณะเดินทาง โดยสารอยู่หรือก าลังข้ึนหรือลงรถทัวร์ รถไฟ 
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง เรือโดยสาร เรือเฟอรี่ เรือส าราญ เครื่องบินโดยสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 
อยู่ในอาคารสาธารณะ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สนามกีฬา สนามบิน สถานีรถไฟ 
สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรถประจ าทาง ขณะเกิดเพลิงไหม่หรือระเบิด หรืออาคารถล่ม หรือแผ่นดินไหวทุก
แห่งทั่วโลก เพิ่มข้ึนอีก 1 เท่า จ านวน 200,000 บาทต่อราย 
  15.3 เข้าห้อง ICU เพ่ิมค่ารักษาพยาบาลอีก วันละ 1,000 บาท สูงสุด 7 วัน จ านวน 7,000 บาท 
  15.4 กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ บริษัท จ่ายเพ่ิม 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าส่งศพกลับประเทศ 
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