
(ส าเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  ๐๑๑๘/๒๕๕๗ 
เร่ือง   การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 

----------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันอุบัติเหต ุ

นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอ
ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ๑.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค ์
ด าเนินกิจการการรับประกัน และได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการด้านการรับประกันภัย 
  ๒.  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคาร 
ศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ หมายเลขโทรศัพท์  
๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ  
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://affair.buu.ac.th 
        ๓.  หลักฐานการยื่นซองเสนอราคา 
             ในการยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปยื่น ณ ห้อง ๒๑๒ 
กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ใดไม่น าหลักฐานมายื่น หรือ
หลักฐานที่น ามายื่นไม่ครบสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ผู้นั้นจะหมดสิทธิ์ในการพิจารณาราคา และมหาวิทยาลัยจะเก็บ
หลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณา 
       ๓.๑ ใบส าคัญ หรือส าเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหลักฐาน 
การได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ให้ด าเนินการรับประกันได้ตามกฎหมายพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท 
กระทรวงพาณิชย์ ระบุวัตถุประสงค์ ชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และข้อจ ากัดอ านาจ (ถ้ามี)  
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ฯลฯ แสดงความเป็นจริง (เว้นแต่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศให้ยื่นเอกสาร 
ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได)้ 
      ๓.๓ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ให้มีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔. การยื่นซองเสนอราคา 
         ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนออัตราค่าเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่ปรากฏในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศลงในแบบใบเสนอราคาที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรอกตัวเลข และตัวอักษรให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกรายการ  
ลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจ พร้อมประทับตราบรรจุซอง และปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ที่หน้าซองเขียนว่า  
“ใบเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา” 
                        ๔.๒ ใบเสนอราคาจะต้องพิมพ์ หรือเขียนให้อ่านได้ หากมีรอยขูดลบ ขีด ฆ่า ตกเติม หรือ 
แก้ไขข้อความ หรือจ านวนเงิน ผู้ลงนามเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อก ากับทุกแห่ง 
                           ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                                                                                                             /๔.๓ ผู้เสนอราคา... 
 
 
 

http://affair.buu.ac.th/


-๒- 
 

             ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือ 
ให้มีอ านาจยื่นซองเสนอราคาแทน และมีอ านาจเจรจาตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ และเงื่อนไขที่ผู้รับมอบอ านาจตกลงนั้น 
มีผลผูกพันผู้เสนอราคาทุกประการ หนังสือมอบอ านาจจะต้องติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
                      ๔.๔ ให้ยื่นซองเสนอราคาต่อ กลุ่มงานบริการนิสิต (ห้อง ๒๑๒) กองกิจการนิสิต อาคาร 
ศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
ถึง เวลา  ๑๔.๐๐ น.         
       ๕.  การเปิดซองเสนอราคา 
            ๕.๑ คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุ จะท าการเปิดซองเสนอราคาโดยเปิดเผย 
และด าเนินการพิจารณา ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (๒๑๘) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  เร่ิมพิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบใน
เวลาอันสมควร 
            ๕.๒ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อ หรือเลือกซื้อบริการจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ และ 
ไม่จ าเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป หรือจะยกเลิกการเสนอราคาคร้ังนี้เสียก็ได้ สุดแต ่
จะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของนิสิตผู้เอาประกันภัย ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
จากทางมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
      ๖.  ผู้เสนอราคารายใดได้รับการพิจารณา และได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยจะต้อง 
รีบไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยภายในก าหนด ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือ 
      ๗. ให้ถือว่า ผู้เสนอราคาที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับประกันภัยและได้ตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
และข้อเสนอต่าง ๆ ในการเสนอราคา และให้ถือว่าเป็นข้อสัญญา มีผลผูกพันที่ผู้รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตาม หาก
ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที ่
จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
    ๘. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขการประกันอุบัติเหต ุให้ถือเป็นเด็ดขาด จะฟ้องร้อง 
ใด ๆ มิได ้
   ๙. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการท าสัญญาประกันอุบัติเหตุนิสิต ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันจากนิสิตและบุคลากรได ้
  
          ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                                              (ลงชื่อ)       บุญมา  ไทยก้าว 
                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว) 
                                                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          ส าเนาถูกต้อง 
 
(นางสาวสุกัญญา  แสดงธรรม) 
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ๑.  นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทุกระดับการศึกษา และบุคลากร จ านวนประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน  
๒.  ระยะเวลาเอาประกัน ๑ ปี แบ่งระยะให้ความคุ้มครองเป็น ๔ ช่วง ดังนี ้

      ๒.๑ ช่วงระยะแรกคุ้มครองวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
      ๒.๒ ช่วงระยะท่ีสองคุ้มครองวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.      
      ๒.๓ ช่วงระยะท่ีสามคุ้มครองวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๒.๔ ช่วงระยะท่ีสี่คุ้มครองวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๒.๐๐ น  (ถ้ามี) 
 ๓.  ค่าเบี้ยประกันที่จะช าระให้บริษัทอัตรา  ๑๐๐ บาท/คน  
 ๔.  วงเงินทดรองจ่ายที่บริษัทจะต้องมอบให้กับมหาวิทยาลัยไว้ทดรองจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์เบิก 
ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ผู้รับประกันภัยจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้มหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 
  ๖. รายชื่อนิสิตผู้ท าประกันให้ยึดถือรายชื่อตามเอกสารที่กองทะเบียนและประมวลผลแจ้ง 
     ๗. รายชื่อบุคลากรผู้ท าประกันให้ยึดถือรายชื่อที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้บริษัทได้ทราบ หากบุคลากรที่มี
รายชื่อคนใดลาออกจากมหาวิทยาลัย และมีบุคลากรคนใหม่มาแทนให้ถือว่าบุคลากรคนใหม่  เป็นผู้ท าประกัน
แทนบุคลากรที่ลาออก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีผลทันทีท่ี
ได้รับแจ้ง    
 ๘. ในระยะของการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนมีการเพิ่มระยะเวลาการท าประกันให้
บริษัทประกันคิดอัตราค่าเบี้ยประกันแบบปันส่วนตามระยะเวลาของการท าประกันที่เพ่ิมระยะเวลาของ
กรมธรรม์ 
 ๙. ต้องมีชื่อ ที่อยู่ สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ให้มหาวิทยาลัยทราบ
อย่างชัดเจน เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
 ๑๐. ผู้เสนอราคาที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุและบุคลากรให้มีการ 
เปิดสัญญากับสถานพยาบาลกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
เปิดสัญญากับโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี ๑ แห่ง ส าหรับนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี และ 
หากเปิดสัญญากับโรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้วได้ขอ ๑ แห่ง ส าหรับนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตสระแก้ว 
 ๑๑. ให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอรายละเอียดสิทธิและผลประโยชน์ที่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
บูรพาจะได้รับ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยตามแบบเสนอราคาท่ีแนบ  

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


