
 
ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

เรื่อง  สรรหาผูประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรยีนโรงเรียนสุราษฎรธานี  ประจําปการศึกษา 2560 
---------------------------- 

ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานี มีความประสงคสรรหาผูประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนโรงเรียน    
สุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1.1 เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการประกันภัย และไดรับ

อนุญาตใหดําเนินกิจการประกันภัย พรอมแนบหลักฐานรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม 
1.2  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อแลว 
1.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนสุราษฎรธานี 

ณ วันประกาศสรรหา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
1.5 ตองมีใบอนุญาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไมหมดอายุ และเปนตัวแทนบริษัทโดยตรง 

พรอมแนบหลักฐานรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนาม 
1.6 ไมเปนผูมีประวัติการคางชําระ หรือมีหลักฐานการรองเรียนดานการชดใชคาสินไหมทดแทน     

หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา 111/2 
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
ในการประกาศ หรือโฆษณาการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย พ.ศ.2552                            
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 

1.7 ผูเสนอราคาตองเปนบริษัทฯที่มีผลงานเคยทําประกันอุบัติเหตุนักเรียนในหนวยงานราชการ     
หรือเอกชน และในสถานศึกษามากอน 

 

2. วัน เวลา และสถานที่ติดตอรับเอกสาร 
ผู เสนอราคาสนใจติดตอขอรับเอกสารเสนอราคาไดที่สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ         

โรงเรียนสุราษฎรธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.          
ถึง 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-7727-2300 ตอ 601,608 ในวันและเวลา
ราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  (www.st.ac.th) 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเสนอราคา 
3.1 ใบอนุญาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไมหมดอายุ และเปนตัวแทนบริษัทโดยตรง        

พรอมแนบหลักฐานรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนาม 
3.2 สําเนาเอกสารหนังสือการรับรองการจดทะเบียนของบริษัท 
3.3 แผนผังที่ตั้งสํานักงานที่สามารถติดตอไดในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 
3.4 แผนผังที่ตั้งที่อยูสํานักงานใหญ 

 
/ 3.5 หนังสือรับมอบอํานาจ....... 
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3.5 หนังสือรับมอบอํานาจจากบริษัทประกันภัยในการมีอํานาจเต็มเพื่อทําการแทน 
3.6 สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบานของผูยื่นเอกสารเสนอราคา 
3.7 เอกสารอื่นๆที่บริษัทคาดวาสามารถนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี) 
 

4. การยื่นเอกสารประกอบการสรรหา 

กําหนดยื่นเอกสารประกอบการสรรหา ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.      
ณ สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ อาคารเชิดวัฒนา (อ.6) กําหนดเปดเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม           
พ.ศ.2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพุทธรักษา อาคารเชิดวัฒนา (อ.6) โรงเรียนสุราษฎรธานี  

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาการเสนอราคา 
5.1  ในการประกาศครั้งนี้ ผูสั่งจางจะพิจารณาตัดสินดวยผลประโยชนตอบแทนสูงสุดและราคาต่ําสุด 
5.2 หากผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 1 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 และคณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาบริษัทประกันภัยอบุัติเหตุ เปดซองเสนอ
ประกันภัยอุบัติเหตุจะไมรับพิจารณาซองผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชน            
ตอโรงเรียนสุราษฎรธานี เทานั้น 

5.3 โรงเรียนสุราษฎรธานีสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารของหนวยงานเจาหนาที่ของเรื่อง 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในเอกสารขอเสนอประกันภัยอุบัติเหต ุ

ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ เพราะเหตุเปนผูรับ
ประกันภัยที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายอื่น ณ วันที่ประกาศผลหรือเปนผูรับประกันภัยที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันขอเสนอการประกันภัยอุบัติเหตุอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
คณะกรรมการภายใน 3 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ การวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการจะเปดซองเสนอราคาขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีสิทธิ์
ไดรับคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมพุทธรักษา โรงเรียนสุราษฎรธานี ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป 

5.4 โรงเรียนสุราษฎรธานีไมพิจารณาขอเสนอของผูรับประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้ 
(1) ไมปรากฏชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารหรือในหลักฐานการรับ

เอกสารของหนวยงานเจาหนาที่ของเรื่อง 
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูรับประกันภัยอุบัติเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดหรือทั้งหมดในเอกสารขอเสนอประกันภัยอุบัติเหต ุ
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(3) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูรับประกันภัยอุบัติเหตุมิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

ในการตัดสินหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการโรงเรียนสุราษฎรธานีมีสิทธิใหผูรับประกันภัย
อุบัติเหตุชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวของกับผูรับประกันภัยอุบัติเหตุได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับ
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

5.5 โรงเรียนสุราษฎรธานีทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่งหรือ
เอกสารเสนอประกันภัยอุบัติเหตุที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูรับประกันภัย
อุบัติเหตุ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการเปนเด็ดขาด ผูรับประกันภัยอุบัติเหตุจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได 
รวมทั้งโรงเรียนสุราษฎรธานีจะพิจารณายกเลิกและลงโทษผูรับประกันภัยอุบัติเหตุเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูรับประกนัภัย
อุบัติเหตุที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา เอกสารขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ การเสนอราคา         
การกระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา นิติบุคคลอื่นมายื่นเสนอราคาแทน เปนตน 

5.6  ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองเอกสารเสนอประกันภัยอุบัติเหตุวาผูรับ
ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูรับ
ประกันภัยอุบัติเหตุรายอื่น ณ วันประกาศ  หรือเปนผูรับประกันประกันภัยอุบัติเหตุที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันเอกสารขอเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากการประกาศรายชื่อ และพิจารณา
ลงโทษผูรับประกันภัยอุบัติเหตุรายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 

6. การประกาศผล 
โรงเรียนสุราษฎรธานีจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี 

ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยจะปดประกาศผลการคัดเลือก ณ หองประชุมพุทธรักษา อาคารเชิด
วัฒนา (อ.6) โรงเรียนสุราษฎรธานี ทางเว็บไซตโรงเรียนสุราษฎรธานี (www.st.ac.th) หรือติดตอสอบถามไดที่ หมายเลขโทรศัพท 
077-272300 ตอ 601,608 

 

7. การทําสัญญา 
ผูชนะการเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุจะตองทําสัญญากับโรงเรียนสุราษฎรธานี (กรมธรรม

ประกันภัยอุบัติเหตุ มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2561) และจะตองวางหลักประกนั
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของมูลคาของสัญญาประกันภัยอุบัติเหต ุในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันเปนเงนิ
สดเทานั้น 
 

ประกาศ  ณ วนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
                

(นายพิสิษฐ   ศักดา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 

 
 

 


