เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ลงวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรี ย นเตรี ย มอุดมศึกษา มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อทาประกันอุบัติเหตุ
สาหรับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกาหนด ดังนี้
๑. เอกสารแนบท้ายประกาศ
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุ
๒.๑ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง
๒.๒ ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและเงินกองทุน ตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลังกาหนด
๒.๓ ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติผลงานด้านการให้บริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนอย่างน้อย ๓ ปีนับถึงวัน
๒.๔ ต้องไม่เป็นบริษัทที่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการประกันอุบัติเหตุนักเรียน และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ
ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๕ ผู้รับประกันอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอแผนประกันอุบัติเหตุรายอื่น ณ
วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุอย่างเป็น
ธรรม
๓. คุณสมบัติของผู้แทนบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุ และแผนประกันอุบัติเหตุ
ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ต่อนักเรียน
3.1. ต้องได้รับมอบอานาจจากบริษัทประกันภัยที่ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุ
๓.๒ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับถึงวันประกาศ
๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ งเวียนชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๔ ต้องมีผลงานด้านการประกันอุบัติเหตุนักเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันประกาศ
4. เงื่อนไขการคุ้มครอง
๔.๑ ข้อเสนอความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของสานักงานคณะกรรมการการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลังกาหนด
๔.๒ ข้อเสนอในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนไม่เกิน 300 บาทต่อคน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น ค่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง จานวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน ประมาณ 4,448
คนกาหนดระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในกรณีวัน
เริ่มกรมธรรม์ถึงวันตามส่วนของระยะเวลาตามที่กาหนด หรือตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

๔.๓ ข้อเสนอและแผนประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก และ
ผลประโยชน์ต้องคานึงถึงความเป็นไปได้มากที่สุด กรณีที่นักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
และหากผลของการบาดเจ็บนั้นทาให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
หรือเสียชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
๔.๔ ค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี คนละไม่น้อยกว่า ๑5๐,๐๐ บาท
๔.๕ ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง คนละไม่น้อยกว่า ๑5,๐00 บาท
๔.๖ กรณีการใช้สิทธิเกี่ยวกับเงินชดเชยต่าง ๆ เช่น การใช้บัตรทองรักษาจากอุบัติเหตุการใช้สิทธิจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฯลฯ ต้องระบุเงื่อนไขหรือข้อตกลงให้ชัดเจน
๔.๗ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
๔.๘ เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถโดยสาร
๔.๔ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
หรือเข้าค่าย
๔.๑๐ การสูญเสียอวัยวะและสายตาทั้ง ๒ อย่าง
๔.๑๑ การสูญสียอวัยวะและสายตาอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔.๑๒ ขยายความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆ่า
หรือถูกทาร้ายร่างกาย อย่างน้อยกรณีเสียชีวิตและกรณีค่ารักษาพยาบาล
๔.๑3. จัดทาประกันอุบัติเหตุให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนฟรี
4.14 บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบ และติดตามเอกสารการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้
เอาประกันภัย โดยการนาส่งค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้ปกครองนักเรียน
๔.๑5 ผู้รับประกันภัยจะต้องเข้าไปให้บริการกับสถานศึกษาที่มีผู้เอาประกันภัยเดือนละไม่น้อยกว่า
๒ ครั้งหรือตามที่ผู้เอาประกัน (โรงเรียน) แจ้งกับบริษัทประกันภัย
๔.๑6 การรับประกันอุบัติเหตุให้สามารถส่งชื่อนักเรียนภายหลังได้ กรณีมีนักเรียนจานวนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงโดยบริษัทออกหนังสือรับรองให้ในวันที่ทาสัญญา
๔.๑7 บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนานักเรียนส่งโรงพยาบาลทุกครั้ง (ค่าพาหนะ)
รวมถึงค่าบริการฉุกเฉิน กรณีที่ต้องใช้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
๔.๑8 ผู้รับประกันภัยต้องมอบเงินสารองจ่ายไว้ให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนเป็นผู้เอาประกันภัย
๔.19 การตัดสินใจเป็นอานาจในการพิจารณาโดยคานึงประโยชน์กับนักเรียนที่ทาประกันภัยและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔.๒0 ผู้รับประกันภัยต้องรายงานยอดค่ารักษาพยาบาลต่อโรงเรียนทุกไตรมาส
๔.๒1 สิทธิและประโยชน์อื่นๆ แล้วแต่บริษัทจะนาเสนอให้แก่โรงเรียน
๕. หลักฐานการยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและการประกันอุบัติเหตุ
๕.๑ ส าเนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริคณห์ สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการผู้ที่มีอานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕.๒ สาเนาเอกสารประวัติผลงานด้านการประกันอุบัติเหตุนักเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

5.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตัวแทน ออกให้โดยสานักงานคณะกรรมการการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระหรวงการคลัง ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปนับถึงวันประกาศ พร้อม
รับรองสาเนา
๕.๔ สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.๕ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอแผนประกันอุบัติเหตุมอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕.๖ ผู้รับประกันอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๕.๗ ผู้รับประกันอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอแผนประกันอุบัติเหตุรายอื่น
ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุอย่างเป็น
ธรรม
๕.๘ ผู้รับประกันอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับประกันภัย ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องตันในการจ้างของโรงเรียน
5.๙ ผู้รับประกันอุบัติเหตุต้องยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้รับประกันอุบัติ เหตุให้ชัดจนในข้อเสนอประกันอุบัติเหตุ
ตัวเลข และตัวอักษรโดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือซื้อผู้รับประกันภัยพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๕.๑0 ก่อนยื่นใบข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน ผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารราคาทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอประกัน
อุบัติเหตุตามเงื่อนไข
๕.๑๑ ผู้รับประกันอุบัติเหตุจะต้องยื่นซองใบเสนอประกันอุบัติเหตุที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึง "ประธานคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทรับประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"
โดยระบุ ไ ว้ ห น้ า ซองว่ า "ใบข้ อ เสนอการประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส าหรั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา"
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทรับประกันอุบัติเหตุนักเรียนฯ ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาในวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นช่องใบข้อเสนอเงื่ อนไขและราคากลางการประกันอุบัติเหตุแล้ว จะไม่รับชองข้อเสนอ
เงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุโดยเด็ดขาดคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทรับประกันอุบัติ เหตุ
นักเรียน จะตาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับประกันอุบัติ เหตุแต่ละรายว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุรายอื่น ตามข้อ ๕ ณ วันประกาศสรรหาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้รับประกันอุบัติเหตุที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการสรรหาใบข้อเสนอประกันอุบัติเหตุหาก
ปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทรับประกันอุบัติเหตุนักเรียน ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของ
ข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุว่ามีผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันข้อเสนอประกัน

อุบัติเหตุอย่ างเป็น ธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้รับประกันอุบัติเหตุรายนั้นออกจากการเป็น ผู้รับ
ประกันอุบัติเหตุและประกาศรายชื่อผู้ รับประกันอุบัติเหตุที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้รับประกันอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้รับประกันอุบัติเหตุ
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียนและมีได้เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าวถูกต้อง
ผู้รับประกันอุบัติเหตุที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุ เพราะเหตุเป็นผู้รับประที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับประกันอุบัติเหตุรายอื่น ณ วันประกาศผลหรือเป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุที่กระทา
การอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันข้อเสนอการประกันอุบัติเหตุอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
โรงเรียนภายในนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทรับประกันอุบัติเหตุนักเรียน การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของโรงเรียนให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการฯจะคั ดเลื อกใบเสนอประกัน อุบั ติเหตุข องผู้ รับ ประกั นอุ บัติเ หตุ ที่มี สิ ทธิ์ ได้ รับ การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างตัน ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อนเครือตราชู ตึก 60 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ น เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองข้อเสนอเงื่อนไขและ
ราคาการประกันอุบัติเหตุ เว้นแต่โรงเรียนพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
โรงเรียนอย่างยิ่งและในกรณีที่โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็ นว่าการยกเลิก
การเปิดซองข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันภัยอุบัติเหตุได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน
อย่างยิ่งให้โรงเรียนมีอานาจยกเลิกการเปิดซองข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุดังกล่าวได้
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกาศครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินจากผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการ
ประกันอุบัติเหตุที่เสนอเงื่อนไขถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และราคาต่าสุด
๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุรายใดมีคุณสมบัติข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่
ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕ แล้วคณะกรรมการพิจารณาสรรหา
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิด
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มีใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
๖.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุของผู้ยื่นข้อเสนอ
เงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของเรื่อง
๖.๓.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้รับประกันอุบัติเหตุรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
๖.๓.2 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุ
๖.๓.๓ ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการ
ประกันอุบัติเหตุมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ในการตัดสินการสรรหาหรือในการทา
สัญญา คณะกรรมการฯ หรื อโรงเรี ย นมีสิ ทธิ์ให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอและราคาการประกันอุบัติเหตุได้

โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอย่าง
หนึ่ งหรือราคาใดราคาหนึ่ งหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิ กโดยไม่พิ จารณาเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา
๖.๔ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุทั้งหมดหรืออย่าง
ใดทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่ นข้อเสนอ
เงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกและ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและราคาการประกันอุบัติเหตุเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและ
ราคาการประกับอุบัติเหตุ ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอเงื่อนไขและ
ราคาการประกันอุบัติเหตุการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดชองข้อเสนอฯ ว่าผู้ยื่นข้อเสนอฯที่มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้ถูกแจ้งเวียนในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามซ้อ ๕.๖ หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอไขและราคาการประกันอุบัติเหตุราคารายอื่นที่ข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสรรหา
กระทาการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันการสรหาผู้รับประกันอุบัติเหตุอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๕.๗ โรงเรียนมี
สิทธิ์ที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น เป็ นผู้ทิ้งงานในกรณีห ากโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการสรรหาผู้รับประกัน
อุบัติเหตุที่ได้ดาเนินการแล้วจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ยกเลิกการสรรหาผู้รับการ
ประกันอุบัติเหตุดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญา
๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากโรงเรียน
7.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุนักเรียนจะต้องออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับ
โรงเรียนภายในไม่เกิน ๓0 วัน นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนส่งรายชื่อตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
8. ข้อสงวนสิทธิ์ในการรับใบข้อเสนอประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ
๘.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อผู้อานวยการโรงเรียนได้ลงนามอนุมัติการจัดจ้าง
๘.๒ ผู้ รั บประกัน อุบัติเหตุซึ่งโรงเรียนได้คัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปทาสั ญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
โรงเรียนกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ " โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๘.๓ โรงเรียนถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันอุบัติเหตุเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยจะต้อง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

