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ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
เรื่อง   การประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

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

  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 
มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ประจ าปีการศึกษา 
2564  ตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ 
  ฉะนั้น  ผู้รับประกันภัยที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง  หรือกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  ที่ประสงค์
จะรับประกันภัย  ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักเรียน  ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
หมู่ที่  4  ถนนพิษณุโลก-แควน้อย  ต าบลหัวรอ  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000  ตั้งแต่วันที่  
4  มกราคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2564  ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึง  15.30 น.                
เว้นวันหยุดราชการและคณะกรรมการพิจารณาฯ  จะคัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียนและโรงเรียน  ในวันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00 น.  และประกาศผลวันที่  14  
มกราคม  พ.ศ. 2564  ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
                                                        ว่าที่ ร.ต. นพัิฒน์    พ่วงพร้อม 
                                                                 (นิพัฒน์    พ่วงพร้อม) 
                                                         รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

ลงวันที่  28  ธันวาคม  2563 
เรื่อง  การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

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

1. คุณสมบัติของบริษัทเสนอแผนการประกันภัยอุบัติเหตุ 
1.1 ตองเปนบริษัทที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและสงเสริมการประกอบ 

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง  หรือกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย 
1.2 ตองเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและเงินกองทุนตามมาตรฐานที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง  หรือกรมการ
ประกันภัย  กระทรวงพาณิชย ก าหนด 
 
2. คุณสมบัติของผูแทนบริษัท  ผูเสนอราคา  และแผนประกันภัยอุบัติเหตุที่ใหความคุมครองและ                    
ผลประโยชนตอนักเรียน 

2.1 ตองไดรับมอบอ านาจจากบริษัทประกันภัยที่เสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ  โดยไมให   
มีการมอบอ านาจชวง 

2.2 ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสงเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง  หรือกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย ตั้งแต 1 ป
ขึ้นไปนับถึงวันประกาศ 

2.3 ตองไมมีประวัติการละทิ้งความรับผิดชอบในเรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน 
 
3. เงื่อนไขการเสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ 

3.1 การประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
                         ขอเสนอในอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัตินักเรียน  ไมเกิน 440.-บาทตอคน  รวมคาภาษี                
มูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนและคาใชจายทั้งปวง (เริ่มคุมครองตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 
16.30 น. ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม  2565 เวลา 16.30 น.) 

3.2 ขอเสนอความคุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการก ากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง  หรือกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย ก าหนด 
และเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอก าหนดการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ก าหนด
รายละเอียดการคุมครอง โดยเปนไปตามเงื่อนไข  ขอตกลง ดังนี้ 

   3.2.1  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี  คนละ  100,000.-บาท  และมีการประกัน
ความรับผิดของสถานศึกษาคุ้มครอง  2  เท่า  ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง 

   3.2.2  คารักษาพยาบาล ตอการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ตามที่จายจริง แตไมเกิน  คนละ 
10,000.-บาท  ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

3.3  จ านวนนักเรียน  1,976 คน  กรณีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  ณ  วันท าสัญญา
ประกันภัยอุบัติเหตุ ใหใชรายชื่อนักเรียนที่มีอยูจริง   

3.4  การตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเปนที่สุด 
3.5  ผูรับประกันภัยตอง… 



3.5  ผูรับประกันภัยตองสงเจาหนาที่หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยเขามาประสานงานกับ
ทางโรงเรียนโดยตรง  เพื่อบริการเบิกจายสินไหมทดแทนกับทางโรงเรียน 

3.6  ขยายความคุมครองตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต การถูก
ฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย 

3.7  ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ(ค่าปลงศพ) 
3.8  การรักษาพยาบาลสามารถรับการบริการจากสถานพยาบาลไดทุกแหงทั่วประเทศไทย  

พรอมตองเปด Contract  สถานพยาบาลที่ตั้งอยูใกลสถานศึกษาอยางนอย  4  แหง  โดยแสดงบัตรประจ าตัว 
ผูเอาประกัน หรือบัตรประชาชน  หรือบัตรนักเรียนพรอมแจงชื่อ – สกุล  ระดับชั้น ขอเขารับการรักษา                
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ  โดยไมตองส ารองจาย ในวงเงินและเงื่อนไขความคุมครองตามกรมธรรม 
 
4. บริษัทท่ียื่นขอเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนจะตองย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา  
ในวันยื่นขอเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนตามรายการ  ดังนี้ 

4.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อ 
กรรมการผูจัดการ  ผูมีอ านาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองส าเนาถูกตอง 

4.2  ส าเนาเอกสารประวัติผลงานดานการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน  พรอมรับรองส าเนา
ถูกตอง 

4.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสงเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  กระทรวงการคลัง  หรือกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  พรอม
รับรองส าเนาถูกตอง 

4.4  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  พรอมรับรองส าเนา
ถูกตอง 

4.5  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอแผนประกันภัย 
อุบัติเหตุมอบอ านาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทนและส าเนาบัตรประชาชน  พรอมรับรองส าเนา 
ถูกตอง 

4.6 ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงาน  
ตามระเบียบ ของทางราชการ 

4.7  ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอแผนประกันภัย 
อุบัติเหตุรายอ่ืน  ณ  วันประกาศหรือไมเปนผูกระท าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันขอเสนอในการ 
ประกันภัยอุบัติเหตุอยางเปนธรรม 

4.8  ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม
ยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูรับประกันภัย  ไดมีค าสั่งใหสละสิทธิ์และความคมุกันเชนวานั้น  การ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

4.9  ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุตองยื่นขอเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุใหชัดเจนใน              
ขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ   ตัวเลข  และตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูรับประกันภัยพรอมประทับตรา (ถามี) ก ากับไวดวยทุกแหง 

4.10  กอนยื่นใบขอเสนอ…. 



4.10  กอนยื่นใบขอเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน ผูรับประกันตรวจสอบ           
รางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร  ราคาทั้งหมด  กอนที่จะตกลงยื่นขอ 
เสนอประกันภัยอุบัติเหตุตามเงื่อนไข 

4.11  ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ จะตองยื่นซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่ปดผนึก  
ซองเรียบรอยจาหนาซองถึง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน” 
ตอเจาหนาที่รับซองใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ ตั้งแตวันที่  4 มกราคม 2564  ถึง  12  มกราคม  2564  
ระหวางเวลา  09.00  น. ถึงเวลา 15.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  เมื่อพน      
ก าหนดเวลายื่นซองใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุแลวจะไมรับซองใบขอเสนอประกันภัย อุบัติเหตุโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการฯ เปดซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ  และด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุแตละรายวาเปนผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอขอเสนอ 
ประกันภัยอุบัติเหตุรายอ่ืน ตามขอ 4  ณ  วันประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุหรือไม และประกาศรายชื่อผูรับ 
ประกันภัยอุบัติเหตุที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการฯ กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบขอเสนอประกันภัย 
อุบัติเหตุวามีผูรับประกันภัยอุบัติเหตุกระท าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ    
อยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นออกจากการเปนผูรับประกันภัย 
อุบัติเหตุและประกาศรายชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
จะพิจารณาลงโทษผูรับประกันภัยอุบัติเหตุดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูรับ 
ประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก   
และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระท าดังกลาว 

ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ  เพราะเหตุ 
เปนผูรับประกันภัยที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายอ่ืน  ณ  วันประกาศผลหรือเปนผูรับ 
ประกันภัยอุบัติเหตุที่กระท าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันขอเสนอการประกันอุบัติเหตุอยางเปนธรรม 
อาจอุทธรณค าสั่งดังกลาวตอโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน  การวินิจฉัยอุทธรณของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
ใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการฯ จะเปดซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ในวันที่   13  มกราคม  2563  ตั้งแต
เวลา  10.00 น.  เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ 
แผนประกันภัย  เวนแตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน
แก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอยางยิ่ง  และในกรณีท่ีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกพิจารณาแลวเห็นดวยกับ                 
ค าคัดคานของผูอุทธรณ์และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่ไดด าเนินการไปแลว  
จะเปนประโยชนแก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอยางยิง่  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีอ านาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
 
 

5. หลักเกณฑและสิทธิ…. 



5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการประกาศครั้งนี้  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินจากผูยื่นขอเสนอเงื่อนไข              

และราคาการประกนัภัยอุบัติเหตุที่เสนอเงื่อนไขถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ  โดยนักเรียน และโรงเรียน           
ได้ประโยชน์สูงสุด 

5.2  หากผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ               
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาซองผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ  
อุบัติเหตุรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารในสวน  
ที่มิใชสาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเทานั้น 

5.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ โดย
ไมมีการ ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

     5.3.1  ไมปรากฏชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารหรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารของหนวยงานเจาของเรื่อง 

     5.3.2  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูรับประกันภัย อุบัติเหตุ
อยางหนึ่ง อยางใด หรือทั้งหมดในใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ 

     5.3.3  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ 
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ก ากับไว 

ในการตัดสินใจหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการฯ หรือโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีสิทธิ
ใหผูรับประกันภัยอุบัติเหตุชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูรับประกันภัย
อุบัติเหตุได โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีสิทธิที่จะไมรับหรือไมท าสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง 

5.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ             
อยางใดอยางหนึ่ง หรือใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจ านวน
หรือขนาด หรือเฉพาะ รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปนส าคัญ  และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลกเปนเด็ดขาด ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก จะพิจารณายกเลิกและลงโทษผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ เปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูรับประกันภัย
อุบัติเหตุที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาใบขอเสนอประกันอุบัติเหตุการเสนอราคา
กระท าไปโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน  เปนตน 

5.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุวา              
ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.11  เปนผูเสนอราคา ที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูรับประกันภัยรายอื่น  ณ  วันประกาศ  หรือเปนผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่กระท า   
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันในขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอยางเปนธรรม ตามขอ 4.11  โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อและ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จะพิจารณาลงโทษผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
ในกรณีนี้หากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิจารณาเห็นวาการยกเลิกใบขอเสนอประกันอุบัติเหตุ ที่ไดด าเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอยางยิ่ง  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีอ านาจยกเลิก การ 
เปดซองใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุดังกลาวได 

6. การท ากรมธรรม... 



6. การทํากรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ 
ผูชนะการเปดซองประกันภัยอุบัติเหตุ  จะตองท ากรมธรรมดังระบุกับโรงเรียนอนุบาล

พิษณุโลกภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจ านวนเงินเทากับ              
รอยละ  5  ของมูลคาของกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ  โดยใชหลักประกัน อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  โดยเปนเช็คลงวันที่ท าสัญญา หรือ    

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท 

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อ 
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  ภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่ผูชนะ การเปดซอง           

ขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ (ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
7. ขอสงวนสิทธิในการรับใบขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุและอ่ืน ๆ 

7.1  ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ไดคัดเลือกแลวไมไปท าสัญญา 
หรือ ขอตกลงภายในเวลาที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกก าหนด  ดังระบุไวในขอ 6  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
จะพิจารณาเรียกรองให ชดใชความเสียหายอื่นๆ (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอบัญญัติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  และ ระเบียบของทางราชการ 

7.2  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอก าหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
                                                        ว่าที่ ร.ต.  นิพัฒน์    พ่วงพร้อม 
                                                                 (นิพัฒน์    พ่วงพร้อม) 
                                                         รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
 


