๑

ประกาศโรงเรียนกาแพง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อจัดทาประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน
ครูและบุคลากรโรงเรียนกาแพง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
.........................................
ด้วยโรงเรียนกำแพง มีควำมประสงค์กำรรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ
สำหรับนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำแพง และให้บริกำรด้ำนกำรเบิกค่ำสินไหมทดแทนสำหรับนักเรียน ครูและ
บุคลำกรโรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยกำรให้อนุญำต(เฉพำะรำย) ในกำรเป็นคู่สัญญำกับโรงเรียน
กำแพง ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
จึงออกประกำศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และกำรเปิดรับข้อเสนอเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัย
ในกำรจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ดังนี้
ข้อ ๑ การอนุญาต
กำรจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๒ โรงเรียนกำแพงจะพิจำรณำผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรำยเดียวเท่ำนั้น โดยผู้ที่ได้รับอนุญำตจักต้องมีคุณสมบัติและ
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขแห่งประกำศฉบับนี้
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งตำมวัตถุประสงค์
ของนิติบุคคลนั้น โดยบุคคลต้องเป็นผู้บรรลุนิติภำวะและมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลนั้นตำมกฎหมำย
๒.๒ เป็นบุคคลที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินคดีอำญำ
๒.๓ จะดำเนินกำร หรือต้องรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรด้วยตนเอง
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีข้อพิพำทกับโรงเรียนกำแพงมำก่อนหรือปัจจุบัน
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ผิดสัญญำหรือทิ้งงำนกับโรงเรียนกำแพง
๒.๖ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อสังคม
๒.๗ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย หรือถูกศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือต้องคำ
พิพำกษำถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ เป็นโทษที่กระทำผิดโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาคักเลือก
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข กำรคัดเลือกผู้รับอนุญำตในกำรจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครู
และบุคลำกรโรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอแจ้งควำมจำนงค์และยื่นข้อเสนอตำมรำยละเอียดในข้อ ๕ ในวัน เวลำ และ
สถำนที่ ที่กำหนดในประกำศ
๓.๒ โรงเรียนกำแพง เชิญผู้ยื่นข้อเสนอตำม ข้อ ๓.๑ มำนำเสนอในรำยละเอียดและกำร
ดำเนินกำรจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับสำหรับนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ต่อคณะกรรมกำรคักเลือกฯ
/ ๓.๓ ในกำรพิจำรณำ…

๒

๓.๓ ในกำรพิจำรณำคัดเลือก คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกผู้ที่
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯพิจำรณำแล้วเหมำะสม สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำแพง และโรงเรียนกำแพง รวมทั้ง
เงื่อนไขหรือประโยชน์อื่น ๆ ประกอบด้วย
๓.๔ คณะกรรมกำรคัดเลือกฯทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำรับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยหนึ่ง
รำยใด ในกรณีที่คณะกรรมกำรคัดเลือกฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รูปแบบรวมทั้งแผนกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยนั้นมีควำมสี่ยงและ/หรือไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลำกร
โรงเรียนกำแพงได้ คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ อำจพิจำรณำยกเลิกข้อเสนอโดยไม่พิจำรณำคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เลยก็ได้ หรือจะไม่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ได้ ทั้งนี้ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯเป็นข้อยุติเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกโรงเรียน
กำแพง มิได้โดยเด็ดขำด
๓.๕ หำกมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอในกำรคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญำตผู้ยื่นข้อเสนอกระทำ
โดยไม่สุจริต เช่น กำรยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ
เป็นต้น คณะกรรมกำรคัดเลือกฯจะพิจำรณำยกเลิกข้อเสนอดังกล่ำว และโรงเรียนกำแพงจะดำเนินกำรกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยนั้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ หำกผู้ยื่นข้อเสนอได้นับพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญำต และได้เป็นคู่สัญญำในกำรจัดทำ
ประกันอุบัติเหตุกับโรงเรียนกำแพง หำกปรำกฎในภำยหลังว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอมิได้ดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมประกำศ
ฉบับนี้ หรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ หรือไม่ปฏิบัติตำมกรมธรรม์ หรือเงื่อนไขที่กำแหนดไว้ในสัญญำกรมธรรม์ และ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงหรือผลกระทบต่อนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำแพง โรงเรียนกำแพง
ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรเลิกสัญญำ โดยผู้ได้รับอนุญำตจะเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกโรงเรียนกำแพง
มิได้โดยเด็ดขำด
ข้อ ๔ หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
๔.๑ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
และรำยชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ บริษัทจำกัด หรือบริษัท(มหำชน) จำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๔.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอตำม(๒) และ(๓) มิใช่ผู้แทนนิติบุคคลนั้น ๆ บุคคลที่ยื่น
ข้อเสนอต้องยื่นหนังสือมอบอำนำจจำกผู้แทนนิติบุคคลด้วย ๔.๑.๔ ข้อเสนอ เพื่อแสดงรูปแบบแผนกำร
ดำเนินงำนและข้อเสนออื่น ๆ จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๔ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม(ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๔.๕ สำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

/ ข้อ ๕ ผู้สนใจ...

๓

ข้อ ๕ ผู้สนใจต้องดาเนินการตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
วัน เวลา สถานที่
๕.๑ ยื่นข้อเสนอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสารบรรณ อาคารเรียน ๒
โรงเรียนกาแพง โทรศัพท์ ๐๔๕ ๖๙๑๕๓๖ ,
๐๘๒ ๗๕๐๓๔๙๙ , ๐๘๕ ๓๑๒๙๒๗๕
๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอนาเสนอรายละเอียดและ
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
แผนการดาเนินการ พร้อมยื่นข้อเสนออื่นๆ
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก
ต่อคณะกรรมการการคัดเลือกฯ
อาคารเรียน ๒ โรงเรียนกาแพง
๕.๓ ประกาศผลการคักเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญาตฯ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเรียน ๒
โรงเรียนกาแพง
ข้อ ๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกเอกสำรข้อควำมรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยไม่วำงเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้นและลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกแผ่นโดยมีผู้มีอำนำจลงนำมให้เรียบร้อย สำหรับ
ข้อเสนอด้ำนกำรเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่โรงเรียน ให้ระบุในข้อเสนอโดยระบุเป็นจำนวนตัวเลขและ
อักษรให้ตรงกันทุกแห่ง หำกตัวเลขและอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือเอำจำนวนตำมตัวอักษรเป็นสำคัญ
ข้อ ๗ งำนประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนกำแพง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกรับเอกสำรของผู้ยื่นข้อเสนอ
เฉพำะที่ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศใบนี้เท่ำนั้น
ข้อ ๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอรำยละเอียดและแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
๘.๑ สิทธิของนักเรียนที่ได้รับควำมคุ้มครอง ตำมแบบสรุปควำมคุ้มครองกำรรับประกันภัยอุบัติเหตุ
กลุ่มสำหรับสถำนศึกษำที่แนบท้ำยประกำศ
๘.๒ ระยะเวลำที่ให้ควำมคุ้มครอง
๘.๓ รำยละเอียดควำมคุ้มครอง
๘.๔ ผลประโยชน์จำกกำรคุ้มครอง
๘.๕ เงื่อนไขควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่น
๘.๖ ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในควำมคุ้มครอง
๘.๗ วิธีเบิกสินไหมทดแทน พร้อมระยะเวลำ และขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
๘.๘ บุคคลหรือจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนกับงำนประกันอุบัติเหตุโรงเรียนกำแพง พร้อมที่อยู่
ที่สำมำรถติดต่อได้
๘.๙ โรงพยำบำล หรือหน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์ ที่ให้บริกำรแก่นักเรียน
๘.๑๐ เงื่อนไข เบี้ยประกันไม่เกิน ๑๕๐ บำท /คน/ปี
๘.๑๑ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรโรงเรียนกำแพง ให้ระบุว่ำได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่
๘.๑๒ รำยละเอียดหรือข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ำมี)
/ ข้อ ๙ กำรพิจำรณำ…

๔

ข้อ ๙ กำรพิจำรณำตัดสินคัดเลือกผู้รับอนุญำตจัดทำกำรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนตำมประกำศ
ฉบับนี้ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์และจะนำไปฟ้องร้องคดีใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น โดยถือว่ำประกำศฉบับนี้เป็น
เพียงหนังสือเชิญมิได้มีสถำนะเป็นคำเสนอแต่อย่ำงใด
ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดอื่น ๆ นอกจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นให้เป็นไปตำมสัญญำ และตำมที่โรงเรียนกำแพง
พิจำรณำเห็นสมควร
ข้อ ๑๑ กำรยื่นเอกสำรข้อเสนอไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆทั้งสิ้น หำกทำงโรงเรียนกำแพง สืบทรำบว่ำ
ผู้สมัครใดจ่ำยเงินหรือกระทำกำรอื่นใดที่เป็นกำรให้ประโยชน์ เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับกำรคัดเลือก
โรงเรียนกำแพง จะตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นทันที
ข้อ ๑๒ นอกเหนือจำกผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทำงโรงเรียน จะไม่เรียกเก็บเงินค่ำอื่นใดอีก หำกมี
บุคคลใดแอบอ้ำงกระทำกำรเรียกร้องทรัพย์สินใด ๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นแล้วให้แจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรต่อทำงโรงเรียน เพื่อทำงโรงเรียนจะได้ดำเนินกำรในทำงอำญำ ทำงแพ่ง หรือทำงปกครองต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพง มีอำนำจออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือก หรือมอบหมำยให้บุคคลใดปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
ประกำศนี้
ผู้สนใจสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนประกันอุบัติเหตุโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐๔๕ ๖๙๑๕๓๖ , ๐๘๒ ๗๕๐๓๔๙๙ , ๐๘๕ ๓๑๒๙๒๗๕
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒

(นำยสมพร อำษำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพง

๕

แบบสรุปความคุ้มครองการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับสถานศึกษา
บริษัท.......................................................................................................
ข้อ

ความคุ้มครอง

จานวนเงินคุ้มครองต่อคน (บาท) หมายเหตุ

นักเรียน
๑ กำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ
๒ กำรสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภำพถำวร จำกอุบัติเหตุ
๓ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภำพถำวร จำกกำรขับขี่
หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
๔ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภำพถำวร จำกกำรถูกฆำตกรรม
หรือถูกทำร้ำยร่ำงกำย
๕ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภำพถำวร จำกอบัติเหตุ
ภัยสำธำรณะ
๖ ค่ำปลงศพสำหรับเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ที่นอกเหนือจำกอุบัติเหตุ)
๗ ค่ำรักษำพบำบำลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
๘ ค่ำใช้จ่ำยเหมำจ่ำย
๘.๑ ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง กรณีรักษำเป็นผู้ป่วยนอก
จำกกำรบำดเจ็บ (OPD) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
๘.๒ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเฝ้ำไข้ กรณีรักษำเป็นผู้ป่วยใน
จำกกำรบำดเจ็บ(IPD)(ต่อวัน)
๙ คุ้มครองค่ำรถพยำบำลส่งต่อเพื่อกำรรักษำตำมควำมเห็นของแพทย์
๑๐ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเฝ้ำไข้กรณีรักษำเป็นผู้ป่วยในจำกอุบัติเหตุ
ในประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน AEC นอกประเทศไทย
จ่ำยชดเชยวันละและจ่ำยสูงสูดไม่เกิน
๑๑ คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยเดินทำงกลับภูมืลำเนำจำกประเทศสมำชิกประชำคม
อำเซียน AEC กลับสู่ประเทศไทย ภำยหลังกำรรักษำเป็นผู้ป่วยใน
จำกอุบัติเหตุหรือค่ำใช่จ่ำยส่งศพ สำหรับผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ
วงเงินไม่เกิน

บุคลากร
-โปรดระบุ
จานวนเงิน
คุ้มครอง
ต่อนักเรียน
ครู และ
บุคลากร
โรงเรียน
กาแพง
- ถ้าความ
คุ้มครองใด
ไม่มี
ไม่ต้องระบุ
-ถ้ามี
ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม
ให้พิมพ์
เป็นข้อต่อไป
ตามลาดับ

