การทาประกันอุบัตเิ หตุกลุ่มและการทาประกันสุขภาพกลุ่ม
บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วย มหาวิท ยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการประกั นอุบัติเ หตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก โดยให้
ผลประโยชน์ ความคุ้ ม ครอง เป็ น ระยะเวลา 1 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
1. มหาวิ ท ยาลั ย จ่ า ยค่ า เบี้ ย ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ลุ่ ม และประกั น สุ ข ภาพกลุ่ ม ให้ แ ก่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
แผน 1 เต็มจานวน
2. หากเลือกทาเพิ่มแผน 2 หรือแผน 3 หรือทาประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่คู่สมรส และบุตร แผน 4 แผน 5 หรือ
แผน 6 สามารถนามาเบิกในวงเงินค่ารักษาพยาบาลและศึกษาบุตร ปีละ.15,000.บาท เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันได้
3. หากเลือกทาเฉพาะประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่คู่สมรสและบุตร ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเองเต็มจานวน
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
1. หน่ว ยงานต้ อ งจ่า ยค่ า เบี้ ย ประกั น อุ บัติ เ หตุ ก ลุ่ ม และประกั น สุ ข ภาพกลุ่ ม ให้ แ ก่ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
แผน 1 เต็มจานวน
2. หากเลือกทาเพิ่มแผน 2 หรือแผน 3 หรือทาประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่คู่สมรส และบุตร แผน 4 แผน 5 หรือ
แผน 6 สามารถนามาเบิกในวงเงินค่ารักษาพยาบาลและศึกษาบุตร ปีละ.15,000.บาท เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันได้
3. หากเลือกทาเฉพาะประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่คู่สมรสและบุตร ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเองเต็มจานวน
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน)
1. มหาวิทยาลัยจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัตเิ หตุกลุม่ ให้เต็มจานวน
2. หากเลือกทาประกันสุขภาพกลุ่มในแผน.1.แผน.2.หรือแผน.3.ให้แก่ตนเองต้องจ่ายเพิม่ .
3. หากเลือกทาประกันอุบัตเิ หตุกลุม่ หรือทาประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่คู่สมรส และบุตร แผน 4 แผน 5 หรือแผน
6 จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเองเต็มจานวน
อายุของผู้ทาประกันสุขภาพกลุ่ม
1. พนักงานมหาวิทยาลัย.อายุไม่เกิน 65 ปีบริบรู ณ์ ในวันที่มีการทาประกันภัยมีผลบังคับ (1.ตุลาคม.2560)
2. คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์ ในวันที่มีการทาประกันภัยมีผลบังคับ
(1 ตุลาคม 2560)
3. บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตงั้ แต่ 2 สัปดาห์ และไม่เกิน 20 ปีบริบรู ณ์
ซึ่งกาลังศึกษาอยู่และยังไม่ได้สมรส ไม่เกิน 2 คน
ในกรณีที่คู่สมรส และบุตรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โปรดแนบเอกสาร ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ (กรณีสามี/ภรรยา)
2. สาเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (กรณีบุตร)

3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัดแจ้งความประสงค์ทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่ม
ตนเอง คู่สมรสและบุตร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ลิงค์ ดังนี้
1.กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าที่ลิงค์ http://bit.ly/hr_insurance01
2.กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) เข้าที่ลงิ ค์ http://bit.ly/hr_insurance02
หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดทาประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามแผน 1 สาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) มหาวิทยาลัยจะท า
เฉพาะประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ในกรณีที่บุคลากรต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วนทรัพยากรบุคคลจะส่งรายชื่อไปให้หน่วยงานเรียกเก็บเงินต่อไปและ เมื่อ
ทางบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ออกใบเสร็จรับเงินให้แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินให้กับ
หน่วยงานเพื่อมอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยนาไปเบิกต่อไป ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีบุคลากรเข้า -ออกในระหว่างปีที่ท า
ประกัน กรุณาแจ้งให้งานสวัสดิการบุคลากรทราบ เพื่อจะได้ทาประกันเพิ่มเติม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
ติดต่อ นางนิชกานต์ เสาวรัตน์ชัย หรือนายชัยพร ถาวรรัตน์ โทร.15725 ,15633 หรือโทร.02-260-3558
เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกในการจัดทาประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และเข้าใจในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล งานสวัสดิการบุคลากรได้ประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อส่งตัวแทน
มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุมใหญ่
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 80 ปี ปัญญานันทะ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น.
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ณ ห้องประชุม CONVENTION ROOM ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

