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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 0551/๒๕62 

เรื่อง  กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลของนิสิตทุกระดับกำรศึกษำที่เกิดอุบัติเหตุ ปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------ 

  ตำมท่ีมหำวิทยำลัยบูรพำได้ด ำเนินกำรจัดท ำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับกำรศึกษำที่
เข้ำมำศึกษำในหลักสูตรประจ ำ ซึ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยเป็นผู้ช ำระค่ำเบี้ยประกันให้กับนิสิตโดยในปีกำรศึกษำ 
2562 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้รับท ำประกัน โดยมีระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปี  
แบ่งระยะให้ควำมคุ้มครองเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่หนึ่ง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. ๒๕62 หลังเวลำ 12:00 น. ถึงวันที่  
18 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63 เวลำ ๑๒.๐๐ น. ส ำหรับนสิิตที่เข้ำศึกษำในภำคฤดูร้อนเป็นภำคแรก และนิสิต 
ที่เข้ำศึกษำในภำคต้นก่อนปีกำรศึกษำ 2557 เป็นภำคแรก 
  ช่วงที่สอง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62 หลังเวลำ 12.00 น. ถึงวันที่  
5 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ ๑๒.๐๐ น. ส ำหรับนิสิตทีข่ึ้นต้นด้วยรหัส 57 ถึง ขึ้นต้นด้วยรหัส 62  
ที่เข้ำศึกษำในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2557 ถึง ปีกำรศึกษำ 2562 
  ช่วงที่สำม คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2562 หลังเวลำ 12:00 น.                  
ถึงวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:00 น. ส ำหรับนิสิตที่เข้ำศึกษำในภำคปลำยเป็นภำคแรก 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ 9 ของค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 1974/2559 ลงวันที ่25 
ตุลำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีปฏิบัติกำรแทน จึงขอให้นิสิตทุกระดับกำรศึกษำที่
ประสบอุบัติเหตุด ำเนินกำรขอเบิกค่ำรักษำพยำบำล ดังนี้ 
  1. นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ 
จังหวัดชลบุรี โรงพยำบำลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไม่ต้องส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลภำยในวงเงินที่ให้
ควำมคุ้มครองโดยต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนและบัตรประจ ำตัวนิสิตทุกครั้ง ในกำรเข้ำรับกำร
รักษำพยำบำล 
  2. นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ สำมำรถเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลทั้งของรัฐบำลและ
เอกชน และคลินิกแผนปัจจุบันอื่นได้ โดยนิสิตต้องส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน และรวบรวมเอกสำร
เพ่ือขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลคืน เอกสำรประกอบด้วย 

   2.1 หนังสือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน PA-02 (ค่ำรักษำพยำบำล) สำมำรถดำวน์โหลด
หนังสือฯ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต 

   2.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  
   2.3 ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับที่ระบุสำเหตุกำรบำดเจ็บ กรณีรักษำตัวเป็นผู้ป่วยในของ 

โรงพยำบำลให้แนบประวัติกำรรักษำ  
   2.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
   2.5 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนิสิต (รับรองส ำเนำถูกต้อง)  

/2.6 ส ำเนำหน้ำ... 
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