
   
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
เรื่อง  การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาสาร 

.................................................................... 
 

 โรงเรียนบ้านนาสารมีความประสงค์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร  ได้มีประกันภัยอุบัติเหตุ
ส าหรับนักเรียน  ประมาณ 1,๕00 คน  ครูและบุคลากร  ประมาณ 100 คน  รายละเอียดตามเงื่อนไข                 
แนบท้ายประกาศนี ้
 

 ฉะนั้น  ผู้รับประกันภัยที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันคุ้มภัย (คปภ.)  กระทรวงการคลังที่ประสงค์จะรับประกันภัย  ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกัน
อุบัติเหตุส าหรับนักเรียน  ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  อาคารสัตตบรรณ  โรงเรียนบ้านนาสาร              
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  ระหว่างเวลา ๐9.0๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  และคณะกรรมการฯ จะได้
คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสม  ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
      (นายสมชาย  กิจคาม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร 
 

  
 ๑.  คุณสมบัติของบริษัทผู้เสนอแผนการประกันภัยอุบัติเหตุ 
 ๑.๑  ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง 
 ๑.๒  ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและเงินกองทุน ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด 
 ๑.๓  ต้องเป็นบริษัทที่มีผลงานด้านการให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน อย่างน้อย ๓ ปี          
นับถึงวันประกาศ 
 ๑.๔  ต้องไม่เป็นบริษัทที่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน 
   ๒.  คุณสมบัติของผู้แทนบริษัท ผู้เสนอราคาและแผนประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองและ
ผลประโยชน์ต่อนักเรียน   
  ๒.๑  ต้องได้รับมอบอ านาจจากบริษัทประกันที่เสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ 
  ๒.๒  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป 
นับถึงวันประกาศ 
  ๒.๓  ต้องไม่มีประวัติการละท้ิงความรับผิดชอบในเรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๒.๔  ต้องมีผลงานด้านการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันประกาศ 
  ๒.๕  ทางบริษัทต้องมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของทางบริษัทเข้ามาประสานงานเพ่ือเบิกจ่ายสินไหม
ทดแทนให้กับทางโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๓. เงื่อนไขการเสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ โดยมีข้อตกลงคุ้มครองอย่างน้อย ดังนี้ 
  ๓.๑  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๒  ค่ารักษาพยาบาล (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๑ ครั้ง) คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๓  ทุพพลภาพโดยถาวร คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๔  สูญเสีย (แขน/ขา/ตา) ๒ ส่วน คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๕  สูญเสีย (แขน/ขา/ตา) ๑ ส่วน คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๖  ค่าปลงศพ (กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ)  คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๗  เงินส ารองสินไหมทดแทน ส าหรับโรงเรียนไว้หมุนเวียนส ารองจ่ายให้กับนักเรียนในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๘  ประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาฟรี ๑๐% ของจ านวนนักเรียน 
  ๓.๙ เงินชดเชยกรณีต่างๆ เช่น การใช้บัตรทองรักษาจากอุบัติเหตุ การใช้สิทธิจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฯลฯ ต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน (เบิกจ่ายให้แก่โรงเรียนตามความเป็นจริง) 
  ๓.๑๐  บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการน าเด็กส่งโรงพยาบาลทุกครั้ง             
(ค่าพาหนะน าส่งโรงพยาบาลต่อครั้ง เบิกจ่ายให้แก่โรงเรียนตามความเป็นจริง) 
  ๓.๑๑  ข้อเสนอความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด 



  ๓.๑๒  บริษัทประกันภัยต้องมีโรงพยาบาลคู่สัญญากับทางบริษัทประกันภัย ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานศึกษาในการน าส่งนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุเข้ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องส ารองเงินจ่าย 
  ๓.๑๓  ข้อเสนอในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ๑๕๐ บาท ต่อคน รวมภาษีอากร  
ก าหนดคุ้มครอง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๐๐ น. - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  ๓.๑๔  ข้อเสนอและแผนประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้มากที่สุด 
  ๓.๑๕  การตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ถือเป็นที่สุด 
 ๔. บริษัทที่ยื่นข้อเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน จะต้องยื่นเอกสารประกอบการ
พิจารณา ในวันที่ย่ืนข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑  ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔.๒  ส าเนาเอกสารประวัติผลงานด้านการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๔.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
  ๔.๔  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
  ๔.๕ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอแผนประกันภัย
อุบัติเหตุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๔.๖  ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของราชการ 
  ๔.๗  ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ
รายอ่ืน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอในการประกันภัย
อุบัติเหตุอย่างเป็นธรรม 
  ๔.๘  ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับประกันภัยได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น การคัดเลือก ผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นในการท าประกันของกรุงเทพมหานคร 
  ๔.๙  ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องยื่นข้อเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุให้ชัดเจนในข้อเสนอ
ประกันภัยอุบัติเหตุ ตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๔.๑๐  ก่อนยื่นใบเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนผู้ประกันภัยอุบัติเหตุ ตรวจดูร่าง
สัญญารายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ประกันภัยอุบัติเหตตุามเงื่อนไข 
  ๔.๑๑  ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุจะต้องยื่นซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน  
โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ” ต่อเจ้าหน้าที่รับซองใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ             
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ อาคารสัตตบรรณ โรงเรียนบ้านนาสาร เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ



แล้วจะไม่รับซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองใบข้อเสนอประกันภัย
อุบัติเหตุ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุแต่ละราย ว่าเป็นผู้รับประกันภัย
อุบัติเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ ข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุรายอ่ืนตามข้อ ๔ ณ วันประกาศ การ
ประกันภัยอุบัติเหตุหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองใบข้อเสนอประกันอุบัติเหตุ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุว่ามี
ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอย่างไม่            
เป็นธรรม คณะกรรมการตัดรายชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นออกจากการเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ 
และประกาศรายชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนบ้านนาสารจะพิจารณา
ลงโทษผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้รับประกันภัย
อุบัติเหตุรายนั้น เป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียนบ้านนาสาร และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ เพราะเหตุเป็นผู้รับ
ประกันภัยที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายอื่น ณ วันประกาศผล หรือเป็นผู้รับประกันภัย
อุบัติเหตุที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอการประกันภัยอุบัติเหตุอย่างเป็นธรรม                   
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ภายใน 
๓ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการวินิจฉัย ให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการจะเปิดซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีสิทธิ์ได้รับ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคารสัตตบรรณ โรงเรียนบ้านนาสาร              
ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอแผนประกัน  
เว้นแต่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาเห็นว่า การขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบ้านนาสารอย่างยิ่ง และในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัย
พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบข้อเสนอประกันภัย
อุบัติเหตุที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านนาสารอย่างยิ่ง ให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑  ในการประกาศครั้งนี้  ผู้สั่งจ้างจะพิจารณาตัดสินด้วยผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและราคา
ต่ าสุด 
  ๕.๒  หากผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ  
เปิดซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุจะไม่รับพิจารณาซองผู้ รับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบ้านนาสาร เท่านั้น 
  ๕.๓  โรงเรียนบ้านนาสาร สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของเรื่อง 



   (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ 
   (๓)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุมิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  ในการตัดสินหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคามีสิทธิให้ผู้รับ
ประกันภัยอุบัติเหตุชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดเกี่ยวข้องกับผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุได้
โรงเรียนบ้านนาสารมีสิทธิ์ที่จะไม่รับหรือท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๔ โรงเรียนบ้านนาสารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของโรงเรียนบ้านนาสารเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็น
เด็ดขาด  ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งโรงเรียนบ้านนาสารจะพิจารณายกเลิก
และลงโทษผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า ใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ การเสนอราคา การกระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น  
การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา นิติบุคคลอ่ืนมายื่นเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ๕.๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ ว่าผู้รับ
ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายอ่ืน ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุที่
กระท าการอันขัดขวางการแข่งขันใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๔.๑๑ โรงเรียนบ้านนา
สารมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ  ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากการประกาศ
รายชื่อ  ตามข้อ ๔.๗ และโรงเรียนบ้านนาสารจะพิจารณาลงโทษผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกใบ
ข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านนาสาร อย่างยิ่ง  
คณะกรรมการพิจารณามีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบข้อเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าวได้ 
 ๖. การท าสัญญา 
  ผู้ชนะการเปิดซองประกันภัยอุบัติเหตุ จะต้องท าสัญญากับโรงเรียนบ้านนาสาร  ในวันศุกร์ที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๒.๐๐ น. - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.) และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของมูลค่าของสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุ ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้โรงเรียนบ้านนาสาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาล 



 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเปิดซองข้อเสนอ
ประกันภัยอุบัติเหตุ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๗. ข้อสงวนสิทธิในการรับใบเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุและอ่ืนๆ 
  ๗.๑ เงินประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับการท าประกันครั้งนี้  ได้มาจากเงินบ ารุงการศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒     
  ๗.๒ ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งโรงเรียนบ้านนาสารได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง ภายในเวลาที่โรงเรียนบ้านนาสารก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ โรงเรียนบ้านนาสารจะพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ 
 
                ลงชื่อ..................................................... ... 
                             (นายสมชาย กิจคาม) 
               ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
 
 
 


