ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ มี ก ารจั ด ท าโครงการประกั น อุ บั ติ เหตุ นั ก ศึ ก ษา
(ภาคปกติ ) เพื่ อให้ ความคุ้ม ครองแก่นั ก ศึกษาในกรณี ที่ได้รับ บาดเจ็บ หรือเสี ยชีวิตจากอุบั ติเหตุ โดยได้มีการ
ดาเนินการสรรหาบริษัทประกันเข้ามาคุ้มครองให้กับนักศึกษา (ภาคปกติ) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยตามคาสั่ง เลขที่ ๐๕๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
บริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
๑. เงื่อนไขทางมหาวิทยาลัย
๑.๑ อัตราเบี้ยประกันไม่เกิน ต่อปี/คน ๒๐๐ บาท
๑.๒ นาเสนอแผนความคุ้มครอง ๒ รูปแบบ คือ แบบรายปี และแบบตลอดหลักสูตร
การศึกษา ๔ ปี
๑.๓ กรมธรรม์คุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
๑.๓.๑ ระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๑ น. ถึง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
๑.๓.๒ ระยะเวลา ๔ ปี (ตลอดหลักสู ตร) เริ่ม ตั้ งแต่วันที่ ๑๒ มิ ถุน ายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๐๑ น. ถึง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.
๑.๔ ท าสั ญ ญากรมธรรม์ คุ้ ม ครองประกั น อุ บั ติ เหตุ นั ก ศึ ก ษา ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน
๒๕๖๕ หลังจากบริษัทประกันอุบัติเหตุมานาเสนอแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา และบริษัทนั้นได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว
๒. คุณสมบัติของผู้นาเสนอแผนความคุ้มครองฯ
๒.๑ บริษัทประกันภัย ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ ตัวแทนโบรกเกอร์ ประกันภัย ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๓ ผู้นาเสนอเป็นบุคลากรของบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนโบรกเกอร์ ประกันภัย
ที่รับมอบหมายเป็นตัวแทนมานาเสนอ
๓. บริษัทประกันประสงค์นาเสนอแผนความคุ้มครองฯ
ให้ บ ริ ษั ท ประกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ มี ค วามสนใจดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่ http://std.kpru.ac.th/th
(เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร) โดยยื่นใบแจ้งความประสงค์การนาเสนอแผนความ
คุ้ ม ครองประกั น อุ บั ติ เหตุ นั ก ศึ ก ษาได้ ที่ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร หรื อ ทาง
e-mail : Doreme-7@hotmail.com ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๔. กาหนดการ และเอกสารนาเสนอแผนความคุ้มครองฯ
๔.๑ ให้ตัวแทนของบริษัทประกันภัย มานาเสนอแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
นั ก ศึ ก ษา ในวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้ ง แต่ เ วลา ๑๐.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๑
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ตึก SAC) โดยเรียงลาดับการเข้านาเสนอจากวันที่รับเอกสารแจ้งความประสงค์
๔.๒ ให้นาเอกสารความคุ้มครอง สิทธิพิเศษ และผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือเอกสารอื่นๆ
จานวน ๙ ชุด มานาเสนอคณะกรรมการ เพื่อประกอบพิจารณา
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาการนาเสนอแผนความคุ้มครองฯ
๕.๑ รับเงื่อนไขทางมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑ ในข้อ ๑.๑ – ๑.๔
๕.๒ เสนอสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์คุ้มครองที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สูงสุด
๕.๓ เสนอขั้นตอนการรับเงินค่าสูญเสียตามกรมธรรม์คุ้มครอง และสิทธิประโยชน์พิเศษ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และบริการดีที่สุด
๕.๔ เสนอสิทธิประโยชน์พิเศษสูงสุดที่มหาวิทยาลัยพึงได้รับ
๕.๕ เสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพึงได้รับ
๖. การพิจารณา และประกาศผลการนาเสนอแผนความคุ้มครองฯ
๖.๑ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการนาเสนอในหลายมิติ และพิจารณาเห็นชอบโดย
เสียงข้างมากในการเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ ในการคุ้มครองให้กับนักศึกษา(ภาคปกติ)
๖.๒ ประกาศผลการดาเนิ นการสรรหาบริษั ทประกัน อุบั ติเหตุนั กศึก ษา (ภาคปกติ )
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ มิถุนายนพ.ศ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์http://std.kpru.ac.th/th (เว็บไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา)
๗. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๗.๑ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ เบอร์โทร ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๓๖๐
๗.๒ ผู้ประสานงานหลัก นางสาวปราณี แผนดี เบอร์โทร ๐๘๗-๗๓๕๐๔๐๑

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
28 เมษายน พ.ศ. 2565
Signature Code : F6MwiKXDu4I/PHcIkYde

ใบแจ้งความประสงค์
ในการนำเสนอแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
********************
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้าชื่อ - สกุล.......................................................................ตำแหน่ง.............................................
ทำงานบริษัทประกันภัย ชื่อ ...................................................................ที่อยู่………………………….…………………..
ซอย................................................ถนน..................................................ตำบล...................................................
อำเภอ...............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์..................................................................................E – Mail ………………………………………………….....
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์นำเสนอแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นแจ้งความประสงค์
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

