
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เร่ือง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม 

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

 โรงเรียนวาปีปทุม  มีความประสงค์ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุมมีประกันอุบัติเหตุ

สำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม ตามเอกสารแนบท้าย 

 ฉะนั้น  ผู้รับประกันภัยท่ีจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  ท่ีมีความสนใจเสนอแผน

ประกันชีวิตให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม  ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุสำหรับ

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม  ณ  ห้องสิริบงกช  โรงเรียนวาปีปทุม ในวันท่ี 7  เมษายน  2563  

ต้ังแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00  น.  และคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกในวันท่ี 7  เมษายน  2563  

เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี 30  มีนาคม พ.ศ. 2563  

 

(ลงช่ือ)                                   

               (นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม  

                                    30  มีนาคม  2563 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวาปีปทุม ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 

เร่ือง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม 

1. คุณสมบัติของบริษัทเสนอแผนการประกันภัยอุบัติเหตุ  

1.1 ต้องเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  

1.2 ต้องเป็นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนและเงินกองทุนตามมาตรฐานท่ีสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวง

พาณิชย์กำหนด  

2. คุณสมบัติของผู้แทนบริษัท ผู้เสนอราคา และแผนประกันภัยอุบัติเหตุท่ีให้ความคุ้มครอง และผลประโยชน์

ต่อนักเรียน  

2.1 ต้องได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยท่ีเสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไม่ให้มีการมอบ

อำนาจช่วง  

2.2 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึง

วันประกาศ  

2.3 ต้องไม่มีประวัติการละท้ิงความรับผิดชอบในเรื่อง การประกนัภัยอุบัติเหตุนักเรียน  

3. เงื่อนไขการเสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุ  

3.1 การประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียนดำเนินการ ดังนี้ - ข้อเสนอในอัตราเบ้ียประกันภัยอุบัติ

นักเรียน ไม่เกิน 150.-บาทต่อคนรวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายท้ังปวง มีการคุ้มครอง

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3.2 ข้อเสนอความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การ

ประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ กำหนด และ  

ให้ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมและบุคลากร  โดยท่ี 

3.2.1  ไม่ผูกพันกับการคุ้มครองของกรมธรรม์เดิมท่ีนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุมมี

มาก่อนแล้ว   



3.2.2 ไม่ผูกพันกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกกรณี   

3.2.3 การรับผลประโยชน์ใช้ใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จรับเงินจากโรงพลาบาลขอรัฐ  

เอกชน  คลินิกแพทย์  สถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีให้ผล

ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม 

4. บริษัทท่ียื่นข้อเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนจะต้องยื่นเอกสาร ประกอบการพิจารณาใน

วันยื่นข้อเสนอในการประกนัภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนตามรายการ ดังนี้  

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

4.2 สำเนาเอกสารประวัติผลงานด้านการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง  

4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง  

4.4 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง  

4.5 หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีท่ีผู้เสนอแผนประกันภัย อุบัติเหตุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบ

เสนอราคาแทนและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

4.6 ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบ ของ

ทางราชการ  

4.7 ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอแผนประกันภัย อุบัติเหตุราย

อื่น ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอในการ ประกันภัยอุบัติเหตุ

อย่างเป็นธรรม  

4.8 ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับประกันภัย ได้มีคำส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

4.9 ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุต้องยื่นข้อเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุให้ชัดเจนในข้อเสนอ



ประกันภัยอุบัติเหตุ ตัวเลข และตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ แก้ไข เปล่ียนแปลง

จะต้องลงลายมือช่ือผู้รับประกันภัยพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง  

4.10 ก่อนยื่นใบข้อเสนอในการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ผู้รับประกันตรวจสอบ ร่างสัญญา

รายละเอียดคุณลักษณะฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร ราคาท้ังหมด ก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ ประกันภัย

อุบัติเหตุตามเงื่อนไข  

4.11 ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุจะต้องยื่นซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุท่ีปิดผนึก ซองเรียบร้อย  

จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียน

วาปีปทุม ต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองใบเสนอประกันภัย อุบัติเหตุต้ังแต่วันท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ถึง

เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุแล้วจะไม่รับซอง

ใบข้อเสนอประกันภัย อุบัติเหตุโดยเด็ดขาด คณะกรรมการฯ เปิดซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ และ

ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุแต่ละรายว่าเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอข้อเสนอ ประกันภัยอุบัติเหตุรายอื่น ตามข้อ 4 ณ วันประกาศการประกันภัย

อุบัติเหตุหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้รับ ประกันภัยอุบัติเหตุท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบ

ข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบข้อเสนอ

ประกันภัย อุบัติเหตุว่ามีผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอประกันภัย

อุบัติเหตุ อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นออกจากการเป็นผู้รับ

ประกันภัย อุบัติเหตุและประกาศรายช่ือผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก เว้นแต่คณะ

กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้รับ ประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาของคณะกรรมการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะเปิดซองใบข้อเสนอ

ประกันภัยอุบัติเหตุของผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุท่ี มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

ในวันท่ี 7 เมษายน 2563 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  

5.1 ในการประกาศครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินจากผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไข และราคาการ

ประกันภัยอุบัติเหตุท่ีเสนอเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนและเป็นแผนประกันอุบัติเหตุท่ีให้ผลประโยชน์ในการ

คุ้มครองสูงสุดสำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม 

 5.2 หากผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาซองผู้รับประกนัภัย อุบัติเหตุ

รายนั้น  



5.3 โรงเรียนวาปีปทุม ทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ใบเสนอประกันภัยอุบัติเหตุท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะ 

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ 

ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯเป็นเด็ดขาด ผู้รับ

ประกันภัย อุบัติเหตุ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งโรงเรียนวาปีปทุม จะพิจารณายกเลิกและลงโทษ

ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 

หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่า ใบข้อเสนอประกันอุบัติเหตุการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอัน

เป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

5.5 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุว่า ผู้รับ

ประกันภัยอุบัติเหตุท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.11 เป็นผู้เสนอราคา ท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับประกันภัยรายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุท่ีกระทำ การ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันในข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 4.11  โรงเรียนวาปีปทุม

มีอำนาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือและ 

โรงเรียนวาปีปทุม จะพิจารณาลงโทษผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน  

6. การทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ผู้ชนะการเปิดซองประกันภัยอุบัติเหตุ จะต้องทำกรมธรรม์ดัง

ระบใุนใบเสนอแผนกระกันอุบัติเหตุกับโรงเรียนวาปีปทุมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 

 

 (ลงช่ือ)  .                          

               (นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม  

                30  มีนาคม  2563 . 


