
 
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี 

ลงวนัท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
เร่ือง  การสรรหาการประกนัอุบติัเหตุนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีมคีวามประสงคจ์ะสรรหาบรษิทัประกนัภยั เพือ่ทาํประกนั

อุบตัเิหตุสาํหรบันกัเรยีนโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีประจําปีการศกึษา ๒๕๖๕ โดยมขีอ้เสนอ
และขอ้กําหนด ดงันี้  
๑. เอกสารแนบท้ายประกาศ  

๑.๑ แบบใบเสนอราคา  
 

๒. คณุสมบติัของบริษทัเสนอแผนการประกนัภยัอบุติัเหตุ 
๒.๑ ต้องเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ 

ประกนัภยั (คปภ.) กระทรวงการคลงั หรอืกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 
๒.๒ ตอ้งเป็นบรษิทัทีม่ทีุนจดทะเบยีนและเงนิกองทุนตามมาตรฐานทีส่าํนกังาน คณะกรรมการ กํากบั 

และสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) กระทรวงการคลงั หรอืกรมการประกันภยั กระทรวงพาณิชย์
กําหนด  

๒.๒ ต้องเป็นบรษิทัทีม่ปีระวตัผิลงานดา้นการใหบ้รกิารประกนัอุบตัเิหตุนักเรยีนอย่างน้อย  ๒ ปีนับถงึ
วนั ประกาศ  

๒.๔ ตอ้งไม่เป็นบรษิทัทีม่ปีระวตัเิสือ่มเสยีดา้นการประกนัอุบตัเิหตุนกัเรยีน และตอ้งไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุ
ชื่อไว้ ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวยีนชื่อแล้วหรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลการสัง่ให้นิติ
บุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ  

๒.๕ ผูร้บัประกนัอุบตัเิหตุตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอแผนประกนัอุบตัเิหตุรายอื่น ณ 
วนัประกาศ หรอืไม่เป็นผูก้ระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัขอ้เสนอในการประกนัอุบตัเิหตุอย่างเป็นธรรม  

 

๓. คณุสมบติัของผู้แทนบริษทัผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกนัอุบติัเหตุ และแผนประกนั
อบุติัเหตุ 

ท่ีให้ ความคุ้มครองและผลประโยชน์ต่อนักเรียน  
๓.๑ ตอ้งไดร้บัมอบอํานาจจากบรษิทัประกนัทีเ่สนอแผนประกนัภยัอุบตัเิหตุ 
๓.๒ ต้องมใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) กระทรวงการคลงั หรอืกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ตัง้แต่ ๑ ปี ขึน้ไปนับถงึ
วนัประกาศ 
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๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวยีนชื่อแล้ว
หรอืไม่เป็น  ผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ  

๓.๔ ตอ้งมผีลงานดา้นการประกนัอุบตัเิหตุนกัเรยีนไม่น้อยกว่า ๓ ปี นบัถงึวนัประกาศ 
 

๔. เงื่อนไขการเสนอแผนประกนัภยัอบุติัเหตุ 
๔.๑ การประกนัภยัอุบตัเิหตุของนกัเรยีนดําเนินการ ดงันี้ 

        ข้อเสนอในอตัราเบี้ยประกนัภยัอุบตันิักเรยีน ไม่เกิน ๓๐๐.-บาทต่อคนรวมค่าภาษี มูลค่าเพิม่ 
และภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทัง้ปวง จํานวนนักเรยีน ณ ปัจจุบนั ประมาณ ๒,๒๔๒  คน โดยเริม่คุ้มครองตัง้แต่
วนัที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ถงึวนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ในกรณีวนัเริม่
กรมธรรมถ์งึวนั เปิดภาคการศกึษาปีถดัไปไม่ครบ ๑๒ เดอืน โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีสงวนสทิธิใ์นการ
จ่ายเงนิค่าเบีย้ประกนัลดลง ตามสว่นของระยะเวลาตามทีก่ําหนด หรอืตามจาํนวนนกัเรยีนทีม่อียู่จรงิ ณ วนัที ่๑๐ มถิุนายน 
๒๕๖๕  

๔.๒ ขอ้เสนอความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิ การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ กําหนด 
รายการค่าประกนั อุบตัเิหตุ กําหนดรายละเอยีดการคุม้ครอง โดยเป็นไปตามเงือ่นไข ขอ้ตกลง ดงันี้ 

๔.๒.๑ กรณีเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุตลอด ๒๔ ชัว่โมงทุกกรณี คนละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
๔.๒.๒ กรณีเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุที่โรงเรยีนในเวลาปกต ิรวมขอ้ ๑ ประตูล้มทบั ไฟฟ้าชอ็ต คนละไม่

น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
๔.๒.๓ กรณีเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุขณะเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง  ๆของโรงเรยีนจดัขึ้น/อุบตัเิหตุที่โรงเรยีน

ตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย รวมขอ้ ๑ เช่น เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสอื เนตรนาร,ีนกัศกึษาวชิาทหาร,ทศันศกึษานอกสถานที,่ 
รถรบั-สง่ของโรงเรยีน คนละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐- บาท 

๔.๒.๔ เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุภยัสาธารณะคุ้มครองเพิม่ ๑ เท่า รวมขอ้ ๑ เช่น รถโดยสาร,โรงแรม,ลฟิต์ 
คนละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

๔.๒.๔.๑ อุบตัเิหตุจากการขบัขีห่รอืซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์/ฆาตกรรมทําร้าย/ทุพพลภาพ
สิน้เชงิถาวร/การสญูเสยีอวยัวะ ๒ สว่น (ขอ้มอื ขอ้เทา้ ดวงตา) คนละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๔.๒.๔.๒ อุบตัเิหตุจากการขบัขีห่รอืซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์/ฆาตกรรมทําร้าย/ทุพพลภาพ
เชงิถาวร คนละไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐.- บาท 

๔.๒.๕ คุม้ครองการเสยีชวีติจากการเจบ็ป่วย (นกัเรยีน/บุคลากร) คนละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท 
๔.๒.๖ อุบตัเิหตุทาํใหเ้ป็นบุคคลทุพพลภาพสิน้เชงิถาวร (อมัพาต) คนละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๔.๒.๖.๑ อุบตัเิหตุทัว่ไปทําใหสู้ญเสยีอวยัวะ แขน ขา ดวงตา รวม ๒ ส่วน จ่าย ๑๐๐ % ตัง้แต่

ขอ้มอื ขอ้เทา้ ตาบอดสนิท) คนละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
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๔.๒.๗ ค่ารกัษาพยาบาล ต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ๑ ครัง้ ตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้  

๔.๒.๘ ใหค้วามคุม้ครองอุบตัเิหตุทุกชนิดทัว่โลกตลอด ๒๔ ชัว่โมงและการประกอบกจิกรรมต่าง  ๆทัง้ใน
และนอกสถานที่ขณะพกัผ่อนอยู่กบับ้านหรอืเดนิทางไป-กลบั ระหว่างบ้านกบัโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ี
ท่องเทีย่วทศันศกึษา การเดนิทางทัง้ทางบกทางน้ําอากาศหรอืซอ้ม-เล่นกฬีา การขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์  การขบั
หรอืโดยสารรถยนต์ การถูกฆาตกรรมหรอืถูกทําร้ายร่างกายโดยเจตนาหรอืไม่เจตนา  ภยัจากจลาจล การนัดหยุดงานและ
ภยัจากอุบตัเิหตุอื่น  ๆ

๔.๒.๙ ให้ความคุ้มครองร่างกายของผู้เอาประกนัภยัโดยอุบตัิเหตุและมผีลทําให้ผู้เอาประกนัสูญเสีย 
อวยัวะเช่นแขน/ขา/สายตา/นิ้วมอื/นิ้วเทา้/การรบัฟัง/การพูดออกเสยีง/ทุพพลภาพถาวร 

๔.๒.๑๐ ให้คุ้มครองอุบตัเิหตุจากการปฏบิตัขิองนักเรยีนในห้องปฏบิตักิารทุกประเภททุกสาขาวชิาที่
เปิดสอนในโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ี

๔.๒.๑๑ ใหค้วามคุม้ครองจากอุบตัเิหตุสาธารณะ 
๔.๒.๑๒ ให้ความคุ้มครองจากอุบตัิเหตุขณะเดินทางไปต่างจงัหวดัหรอืต่างประเทศและอยู่ในความ

รบัผดิชอบของโรงเรยีน 
๔.๒.๑๓ ใหค้วามคุม้ครองจากอุบตัเิหตุทุพพลภาพแบบ อบ. ๒ การสญูเสยีอวยัวะสายตาการรบั     

ฟังเสยีง การพดูออกเสยีง 
๔.๒.๑๔ ใหค้วามคุม้ครองกรณีเสยีชวีติจากโรคภยัไขเ้จบ็โดยจ่ายค่าปลงศพ 
๔.๒.๑๕ ค่ารกัษาพยาบาลเลอืกเบกิไดท้ัง้แบบใชใ้บเสรจ็รบัเงนิหรอืเงนิค่าชดเชย  
๔.๒.๑๖ ความคุ้มครองชดเชยกรณีใช้สทิธิอ์ื่น หรอื ไม่ใช้สทิธิค์่ารกัษาตามประกนัภยัของ

โรงเรยีน 
๔.๒.๑๗ ใหค้วามคุม้ครองครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั 

นนทบุร ีตามกรมธรรมฉ์บบัเดยีวกบันกัเรยีน 
๔.๒.๑๘  บรษิทัประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบ และตดิตามเอกสารการสง่เบกิค่ารกัษาพยาบาล

ตามสทิธิข์องผูเ้อาประกนัภยั โดยการนําสง่ค่ารกัษาพยาบาลเขา้บญัชใีหก้บัผูเ้อาประกนัภยั/ผูป้กครอง
นกัเรยีน  

๔.๒.๑๙  ผูร้บัประกนัภยัจะตอ้งเขา้ไปใหบ้รกิารกบัสถานศกึษาทีม่ผีูเ้อาประกนัภยัเดอืนละไม่
น้อยกว่า ๒ ครัง้ หรอืตามทีผู่เ้อาประกนั (โรงเรยีน) แจง้กบับรษิทัประกนัภยั  

๔.๒.๒๐ บรษิทัประกนัภยัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการนําเดก็สง่โรงพยาบาลทุกครัง้(ค่าพาหนะ) 
รวมถงึ ค่าบรกิารฉุกเฉิน กรณีทีต่อ้งใชร้ถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนําคนเจบ็สง่โรงพยาบาล  

๔.๒.๒๑ ผูร้บัประกนัภยัตอ้งมอบเงนิสํารองจ่ายไวก้บัสถานศกึษาทีม่นีกัเรยีนเป็นผูเ้อา
ประกนัภยัจํานวน ๕% ของเบีย้ประกนัสุทธขิองโรงเรยีน  
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๔.๒.๒๒ การตดัสนิใจเป็นอํานาจในการพจิารณาโดยคาํนึงประโยชน์กบันกัเรยีนทีท่ํา
ประกนัภยัและผลการพจิารณาของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ ิน้สุด  

๔.๒.๒๓ ผูร้บัประกนัภยัตอ้งรายงานยอดค่ารกัษาพยาบาลต่อโรงเรยีนทุกไตรมาส 
๔.๒.๒๔ การรกัษาพยาบาลสามารถรบัการบรกิารจากสถานพยาบาล ไดทุ้กแห่งทัว่ประเทศไทย 
๔.๒.๒๕ สทิธแิละประโยชน์อื่นๆ แลว้แต่บรษิทัจะนําเสนอใหแ้ก่โรงเรยีน 
 

๕. บริษัทท่ียื่นข้อเสนอในการประกนัภยัอุบติัเหตุส าหรบันักเรียนจะต้องยื่นเอกสาร ประกอบการ
พิจารณา ในวนัยื่นข้อเสนอในการประกนัภยัอบุติัเหตุส าหรบันักเรียนตามรายการ ดงัน้ี 

๕.๑ สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูม้อีํานาจควบคุม และบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

๕.๒ สาํเนาเอกสารประวตัผิลงานดา้นการประกนัภยัอุบตัเิหตุนกัเรยีน พรอ้มรบัรอง สาํเนาถูกตอ้ง 
๕.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการ ประกอบ

ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) กระทรวงการคลงั หรอืกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
๕.๔ สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ถา้ม)ี พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
๕.๕ หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอแผนประกนัภยัอุบตัิเหตุ         

มอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนและสาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
๕.๖ ผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุต้องไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ และ 

ไดแ้จง้เวยีนชื่อ หรอืไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งาน ตามระเบยีบของทางราชการ 
๕.๗ ผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุต้องไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอแผนประกนัภยัอุบตัเิหตุ รายอื่น ณ 

วนัประกาศหรอืไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัขอ้เสนอในการ ประกนัภยัอุบตัเิหตุอย่างเป็นธรรม 
๕.๘ ผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุต้องยื่นขอ้เสนอในการประกนัภยัอุบตัเิหตุ โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น และจะต้อง

กรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมอืชื่อของผู้รบัประกนัภยัอุบตัเิหตุ ให้ชดัเจนในขอ้เสนอ ประกนัภยัอุบตัเิหตุ 
ตวัเลข และตวัอกัษรโดยไม่มกีารขดูลบ หรอืแกไ้ข หากมกีารขดูลบ แกไ้ข เปลีย่นแปลง จะตอ้งลงลายมอืชื่อผูร้บัประกนัภยั
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี กํากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

๕.๙ ก่อนยื่นใบขอ้เสนอในการประกนัภยัอุบตัเิหตุสาํหรบันักเรยีน ผูร้บัประกนัตรวจสอบ ร่างสญัญา รายละเอยีด
คุณลกัษณะฯลฯ ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสาร ราคาทัง้หมดก่อนทีจ่ะตกลงยื่นขอ้เสนอ ประกนัภยัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไข 

๕.๑๐ ผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุจะต้องยื่นซองใบขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุทีปิ่ดผนึกซองเรยีบรอ้ย จ่าหน้าซอง
ถงึ ประธานคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกบรษิทัประกนัภยัอุบตัเิหตุสําหรบั นักเรยีนโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ี     
โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “ใบข้อเสนอการประกนัอบุติัเหตุส าหรบันักเรียนในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี”         
ต่อเจา้หน้าทีร่บัซองใบเสนอ ประกนัภยัอุบตัเิหตุตัง้แต่วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ - ๒๔ มนีาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๒๐ 
น. ถงึ เวลา ๑๖.๒๐ น. ณ หอ้งสาํนกังานกลุ่มการบรหิารทัว่ไป โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ี
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เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองใบเสนอประกนัภยัอุบตัิเหตุแล้ว จะไม่รบัซองใบข้อเสนอประกนัภยัอุบตัิเหตุโดย
เดด็ขาดคณะกรรมการฯ เปิดซองใบขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุ และดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตั ิของผูร้บัประกนัภยั
อุบตัเิหตุ แต่ละรายว่าเป็นผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุ ทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอขอ้เสนอ ประกนัภยัอุบตัเิหตุรายอื่น 
ตามขอ้ ๔ ณ วนัประกาศการประกนัภยัอุบตัเิหตุหรอืไม่ และประกาศรายชื่อผู้รบั ประกนัภยัอุบตัเิหตุที่มสีทิธไิดร้บัการ
คดัเลอืกก่อนการเปิดซองใบขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุ และใหผู้ม้ชีื่อผูร้บั ประกนัภยัอุบตัเิหตุทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืก
สง่ตวัแทน บรษิทั นําเสนอการใหบ้รกิารต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา คดัเลอืกบรษิทั ทีม่ขีอ้เสนอทีด่ทีีสุ่ดในวนัจนัทรท่ี์ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ สาํนกังานกลุ่มการบรหิารทัว่ไป โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ี 
หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรอืในขณะที่มกีารเปิดซองใบข้อเสนอประกันภัยอุบตัิเหตุ ว่ามผีู้รบัประกันภัย
อุบตัเิหตุกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัข้อเสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื่อผู้รบัประกนัภยัอุบตัิเหตุรายนัน้ออกจากการเป็นผู้รบัประกนัภัย อุบตัิเหตุและ ประกาศรายชื่อผู้รบัประกันภัย
อุบตัิเหตุที่มสีทิธิได้รบัการคดัเลือก และโรงเรยีนนวมนิทราชินูทิศ หอวงั นนทบุร ีจะพจิารณาลงโทษผู้รบัประกันภัย
อุบตัเิหตุดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉัยไดว้่าผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุ  รายนัน้เป็นผูท้ีใ่ห้ความ
ร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีและมไิดเ้ป็นผูร้เิริม่ใหม้กีารกระทาํดงักล่าว  
๖. หลกัเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาราคา 

๖.๑ ในการประกาศครัง้นี้ คณะกรรมการฯ จะพจิารณาตดัสินจากผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไข และราคาการประกันภัย
อุบตัเิหตุ ทีเ่สนอเงือ่นไขถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์และราคาตํ่าสุด 

๖.๒ หากผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุรายใดมคีุณสมบตัไิม่ถูกต้องตามขอ้ ๒ หรอืยื่นหลกัฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รบัพิจารณาของผู้รบัประกันภัยอุบตัิเหตุ รายนัน้ เว้นแต่เป็น
ขอ้ผดิพลาดเพยีงเลก็น้อย หรอืผดิพลาดไปจากเงือ่นไขของเอกสารในส่วน ทีม่ใิช่สาระสําคญั ทัง้นี้เฉพาะในกรณีทีพ่จิารณา
เหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุรเีท่านัน้ 

๖.๓ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีขอสงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาขอ้เสนอของผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุ โดยไม่
มกีาร ผ่อนผนัในกรณีดงัต่อไปนี้ 

๖.๓.๑ ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล บุคคลธรรมดา หรอืลงลายมอืชื่อผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุอย่างหนึ่งอย่างใด หรอื
ทัง้หมดในใบขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุ 

๖.๓.๒ ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เตมิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้รบัประกนัภยัอุบตัเิหตุ มไิด้ลง ลายมอืชื่อ
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี กํากบัไว ้ในการตดัสนิใจหรอืในการทําสญัญา คณะกรรมการฯ หรอื โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ 
หอวงั นนทบุร ีมสีทิธใิหผู้ร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ สภาพ ฐานะหรอื ขอ้เทจ็จรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้รบั
ประกนัภัยอุบตัิเหตุได้ โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุร ี มสีทิธิที่จะไม่รบั หรอืไม่ทําสญัญา หากหลักฐาน
ดงักล่าวไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ถูกตอ้ง 

๖.๒.๓ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่รบัใบขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุอย่างใด   
อย่างหนึ่ง หรอืใบเสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุที ่เสนอทัง้หมดกไ็ด ้และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจํานวน หรอื ขนาด หรอืเฉพาะ 
รายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้นี้เพื่อ
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ประโยชน์ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี เป็นสําคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของโรงเรยีนนวมิ
นทราชนูิทิศ หอวงั นนทบุรี เป็นเด็ดขาด ผู้รบัประกนัภยัอุบตัเิหตุ จะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด  ๆมไิด ้รวมทัง้โรงเรยีน
นวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีจะพจิารณายกเลกิและลงโทษผู้รบัประกนัภยัอุบตัเิหตุ เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้รบั
ประกนัภยัอุบตัเิหตุที่ได้รบั การคดัเลอืกหรอืไม่ก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อได้ว่า ใบขอ้เสนอประกนัอุบตัเิหตุ การเสนอราคา
กระทาํไปโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ื่อ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นตน้ 

๖.๓.๔ ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการเปิดซองใบขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุ ว่าผูย้ื่นขอ้เสนอ
ประกนัภยัอุบตัิเหตุ มสีทิธิได้รบัการคดัเลือกเป็นผู้ถูกแจ้งเวยีนในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามข้อ ๕.๖ หรอืเป็นผู้ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ื่นประกนัภยัรายอื่น ณ วนัประกาศ หรอืเป็นผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุ ทีก่ระทําการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัในขอ้เสนอประกนัภยัอุบตัเิหตุอย่างเป็นธรรม โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ีมอีํานาจที่จะ
ตดัรายชื่อผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื่อและ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ 
หอวงั นนทบุร ีจะพจิารณาลงโทษผูร้บัประกนัภยัอุบตัเิหตุ รายนัน้เป็นผูท้ิง้งาน 
๗. การท าสญัญา  

๗.๑ ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตอ้งมาบนัทกึขอ้ตกลงกบัโรงเรยีนภายใน ๗ วนัทาํการ นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บั
หนงัสอื แจง้จากโรงเรยีน  

๗.๒ ผู้ที่ได้รบัการคดัเลือกเป็นผู้รบัประกนัอุบตัิเหตุนักเรียนจะต้องออกกรมธรรม์ประกันภยัให้กับ
โรงเรยีน ภายในไม่เกนิ ๒๐ วนั นับตัง้แต่วนัที่โรงเรยีนส่งรายชื่อตามจํานวนนักเรยีนที่มอียู่จรงิ  ณ วนัที่ ๑๐ 
มถิุนายน ๒๕๖๕  

๘. ข้อสงวนสิทธ์ิในการรบัใบข้อเสนอประกนัอุบติัเหตุและอ่ืนๆ  
๘.๑ การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้่อเมื่อผูอ้ํานวยการโรงเรยีนไดล้งนามอนุมตักิารจดัซือ้  
๘.๒ ผู้รบัประกันอุบัติเหตุซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่

โรงเรยีนกําหนดดงัระบุไว้ในขอ้ ๗ โรงเรยีนจะพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื่นๆ (ถ้าม)ี รวมทัง้จะ
พจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน  

๘.๒ โรงเรยีนถอืว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัของผูร้บัประกนัอุบตัเิหตุเป็นสญัญาทีผู่ร้บัประกนัภยัจะต้องถอื
ปฏบิตั ิโดยเคร่งครดั  

 
 

 
 


