
โครงการประกันชีวิต - อุบัติเหตุ - สุขภาพ แบบกลุ่มแก่บุคลากรและครอบครัว ปีที่ 13 
คุ้มครองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีโครงการประกันแบบกลุ่มฯ ที่จัดโดยบริษัทเอกชนเพ่ือเป็น
บริการเสริมให้บุคลากรทุกประเภท  และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในอัตราที่ประหยัด  

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมในการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ ให้แก่บุคลากรและครอบครัว 
 

3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ประกอบด้วย 
สมาชิกหลัก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ-

แผ่นดิน ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัย
หมวดเงินรายได้ และลูกจ้าง/พนักงานอ่ืน ๆ ที่สังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 สมาชิกสมทบ ได้แก่ คู่สมรส บิดา - มารดาของสมาชิกหลัก ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี กรณีที่เป็นสมาชิก
ก่อนอายุ 65 ปี และยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนสมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 
65 ปี  ส่วนบุตรของสมาชิกหลัก จะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ท าการสมรสและยังไม่ได้ท างานที่มีอายุระหว่าง 14 วัน ถึง 
21 ปี หากก าลังศึกษาอยู่จะต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี 
  

4. การพิจารณาแผนคุ้มครองและเบี้ยประกัน 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ่มแก่บุคลากรและครอบครัว 

โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
 4.1  เป็นการจัดการประกันแบบกลุ่ม ที่มีระยะเวลา 1 ปี 
 4.2  เป็นรูปแบบที่รวมกันประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ (แบบคนไข้ใน และคนไข้นอก)      
 4.3  มีแผนให้เลือกแยกตามวงเงินของการคุ้มครอง รวม 3 แผน 
 4.4  มีการคุ้มครองเก่ียวกับทันตกรรมเป็นทางเลือก ให้สมัครและช าระเบี้ยประกันด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาแผนคุ้มครองและเบี้ยประกัน ปรากฏว่า บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน)  ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือก มีรายละเอียดตามตารางเอกสารแนบท้ายโครงการนี้ 

 
5. ระยะเวลาการคุ้มครอง 

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 0.00 น.  ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น. 
 

6. การชี้แจงและการประชาสัมพันธ์ 
  ส่วนงานใดที่ประสงค์ให้จัดการชี้แจง เฉพาะบุคลากรของส่วนงาน สามารถติดต่อประสานงาน           
วัน เวลา และสถานที่ ได้ทีฝ่่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

7. การสมัคร 
ให้บุคลากรและครอบครัวที่สนใจ  สามารถสมัครและตอบรับเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมโครงการประกัน

ชีวิตแบบกลุ่ม ปีที่ 13  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
7.1  ส าหรับสมาชิกเก่าที่เป็นสมาชิกระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

ทั้งท่ีเป็นสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบ สามารถด าเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
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 7.1.1  ท่านสามารถ Download ไฟล์เอกสารแบบตอบรับเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
ประกันชีวิตแบบกลุ่ม ผ่านอีเมลจุฬาฯ ของสมาชิกหลัก ส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้รับแบบตอบรับฯ ผ่านอีเมลจุฬาฯ     
จะได้รับแบบตอบรับจากเจ้าหน้าที่บุคคลของหน่วยงาน และให้ส่งแบบตอบรับคืนได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล     
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

 7.1.2  เฉพาะบุคลากรที่สังกัดคณะรัฐศาสตร์และส านักงานมหาวิทยาลัย สามารถสมัคร
ด้วยตนเองได้ โดยสมัครผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ (Employee Self Service : ESS)  ได้ที่
https://www.cuerpapp.chula.ac.th  

7.2  ส าหรับสมาชิกใหม่ที่เป็นสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา 
สามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

7.2.1  ท่านสามารถ Download ไฟล์เอกสารใบค าขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม G003                  
ไดท้ี่ www.hrm.chula.ac.th เพ่ือกรอกข้อมูล พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนา
สูติบัตรเด็กแรกเกิด และให้ส่งเอกสารคืนได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ อาคาร
จามจุรี 5 ชั้น 5 ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และ เฉพาะบุคลากรที่สังกัดคณะรัฐศาสตร์และส านักงาน
มหาวิทยาลัย ให้กรอกข้อมูลยืนยันการสมัครผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ (Employee Self Service : ESS) 
ด้วยตนเองไดท้ี ่https://www.cuerpapp.chula.ac.th  

 
8.  เงื่อนไขการสมัคร 
  8.1  สมาชิกหลักที่ส่วนงานรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันอาจสมัครแผนที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยสมาชิกเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยเอง เป็นเงินสด หรือ ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักผ่านเงินเดือนเป็นงวดเดียวเท่านั้น 
  8.2  สมาชิกหลักที่เป็นพนักงานวิสามัญและพนักงานชั่วคราว ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ         

โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยเอง (เป็นเงินสด) 
  8.3  สมาชิกหลักที่เกษียณอายุแล้วและยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาโดยตลอด อายุไม่เกิน 70 ปี

บริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยเอง (เป็นเงินสด) 
  8.4  สมาชิกสมทบจะสมัครได้  ก็ต่อเมื่อสมาชิกหลักได้สมัครแล้วเท่านั้น และจะเลือกแผนประกันสูง

กว่าสมาชิกหลักไม่ได้ 
  8.5  สมาชิกสมทบจะสมัครการประกันทันตกรรมได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกหลักได้สมัครการประกัน            

ทันตกรรมด้วยแล้วเท่านั้น 
  8.6  สมาชิกหลักและสมาชิกสมทบ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 12 และต่อเนื่องในปีที่ 13 จะได้รับ

สิทธิ์ที่ “ ไม่ต้องมีการแถลงสุขภาพ ” พร้อมคุ้มครองโรคต่าง ๆ ที่ยกเว้นในปีที่ 12 และสิทธิ์อ่ืน ๆ หากท่านเว้นการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อเนื่องในปีที่ 13 ท่านก็จะต้องเริ่มต้นสถานภาพการเป็น “สมาชิกใหม”่ ในปีต่อไป   

  8.6  ในระหว่างปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562                 
จะรับสมัครเฉพาะบุคลากรใหม่และครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ เท่านั้น  

 
9.  เบี้ยประกัน 
  9.1  ค่าเบี้ยประกันช าระแบบงวดเดียว มีดังนี้ 

แผน 1 คนละ 3,200.00  บาทต่อปี 
แผน 2 คนละ 5,200.00  บาทต่อปี 
แผน 3 คนละ 6,050.00  บาทต่อปี 

   และค่าเบี้ยทันตกรรม คนละ 1,400 บาทต่อปี 
9.2  ค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีเป็นผลจากอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในรอบปีที่ผ่าน ๆ มา 

 
 

https://www.cuerpapp.chula.ac.th/
https://www.cuerpapp.chula.ac.th/
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10. การช าระค่าเบี้ยประกัน 
 10.1  กรณพีนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน (เฉพาะที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพ 

มาจากข้าราชการ) มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันในแผนประกันที่ 3   
  10.2  กรณพีนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้ ที่สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยและสังกัด 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มิใช่หน่วยงานวิสาหกิจ มิใช่หน่วยงานที่มีการบริหารงานเป็นอิสระของตนเอง และมิใช่หน่วยงานที่
มีระเบียบการบริหารงานบุคคลของตนเอง หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันในแผนประกันที่ 3  

ดังนั้นหน่วยงานจะต้องท าการน าส่งค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้ ของบริษัทฯ 
  10.3  กรณีบุคลากรรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันด้วยตนเอง จะต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสด
หรือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักผ่านเงินเดือนเป็นงวดเดียว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
เท่านั้น 

11. การคุ้มครอง 
11.1  สมาชิกเก่าท่ีสมัครเป็นสมาชิกต่อเนื่อง จะได้รับการคุ้มครองโรคที่เคยได้รับการยกเว้นมาก่อน 
11.2  สมาชิกใหม่ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ก่อนการท าประกัน บริษัทฯ อาจพิจารณารับหรือ ปฏิเสธ

การท าประกัน กรณีบริษัทฯพิจารณารับท าประกัน   อาจพิจารณายกเว้นการคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยดังกล่าว หากเป็นการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เรื้อรัง จะมีระยะเวลายกเว้นการคุ้มครอง 270 วัน นับแต่วันที่
เริ่มท าประกัน 

 
12. การบริการด้านค่ารักษาพยาบาล 

12.1  ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ( IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)        
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้อ านวยความสะดวกโดยสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบ สามารถน า       
“บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)” ไปยื่นที่สถานพยาบาลในเครือข่าย (สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาล
ในเครือข่ายได้จากคู่มือประกันชีวิตกลุ่ม)  ซึ่งมีอยู่ท่ัวประเทศรวม 450 แห่ง โดยไม่ต้องส ารองเงินจ่ายในวงเงินท่ีคุ้มครองแต่
อย่างใด (ยกเว้นการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม) 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายที่ไม่
ต้องส ารองเงินจ่ายในวงเงินที่คุ้มครองด้วย 

12.2  ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ได้
ใช้บริการในสถานพยาบาลในเครือข่าย สามารถใช้บริการได้ทุกแห่งโดยสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบจะต้องเป็นผู้
ส ารองเงินจ่ายในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงน าเอกสารมาเบิกคืนได้ตามสิทธิ (ที่ไม่เกินผลประโยชน์คุ้มครองตามที่ระบุไว้ใน
แต่ละแผนประกัน) จากบริษัทฯ โดยผ่านทางฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

12.3  กรณีรักษาพยาบาลเกี่ยวกับทันตกรรม สมาชิกจะต้องส ารองเงินจ่ายในเบื้องต้นก่อนเท่านั้น 
แล้วน าหลักฐานมาขอเบิกจ่ายคืนผ่านฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภายหลัง 

12.4  กรณีรักษาในโรงพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลในเครือข่าย ให้แสดงบัตรพร้อมกัน
ทั้ง 2 ใบ 

12.5  กรณีรักษาแพทย์ทางเลือก ได้แก่ กายภาพบ าบัด ฝังเข็ม กดจุด ส าหรับการรักษาโรคที่รักษา
ในโรงพยาบาล หรือ คลินิก สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ 
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13. การขอเบิกเงินคืน กรณีส ารองเงินจ่ายล่วงหน้า 
ให้น าเอกสารต่อไปนี้  น ามายื่นขอเบิกเงินคืนจากบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหาร-

ทรัพยากรมนุษย ์ได้ตามสิทธิ  (ไม่เกินผลประโยชน์คุ้มครองที่ระบุในแต่ละแผนประกัน) 
13.1  ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 
       (พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ หรือ ส่งส าเนาหน้าบัตรประกันสุขภาพของสมาชิก) 
13.2  ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 
13.3   ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ที่แสดงเลขบัญชีของสมาชิกหลักเท่านั้น 
        ยกเว้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
 

14. กรณีที่สมาชิกมรณกรรม   ให้เตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการเบิกสินไหม ดังนี้ 
 14.1  แบบค าร้องขอรับสินไหมการประกันชีวิตกลุ่ม (ส.11) ที่ได้รับการกรอกรายละเอียดพร้อมทั้ง
        ลงนามผู้รับสินไหม 
 14.2  ส าเนาใบมรณบัตร 
 14.3  ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามีการรักษาก่อนเสียชีวิต) 
 14.4  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ประทับตราตาย) 
 14.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต 
 14.6  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทุกราย 
 14.7  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทุกราย 
        กรณีมรณกรรมจากอุบัติเหตุ / ถูกฆ่าตัวตาย ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  -  ส าเนาบันทึกประจ าวันต ารวจ (รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ) 
  -  ส าเนาใบพิสูจน์ศพ หรือส าเนาชันสูตรศพ 
     (เอกสารต้องรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ) 

 
15.  ผู้ประสานงานโครงการ 

15.1   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 โดยคุณพิมาย  
ชาวบางงาม โทร. 02-2180181 โทรสาร 02-2180159 

15.2  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  โดย คุณธัญลักษณ์  วิจิตธนไพศาล โทร.     
02-689-3456 ต่อ 1233,1244 มือถือ 086-316-1754  โทรสาร 02-204-0092  

15.3  ส่วนบริการประกันสุขภาพ (สินไหม) โทร.02-261-7722 , 02-261-2300 ต่อ 1282 , 1283 
เวลาท าการ 08.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน 

 
 
 

 


