
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุของนักึกษามหาวิทยาลัย่ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ด ว้ยมหาวิทยา~ย่ราชภัฏร้อยเอ็ด มีมคีวามประสงค์จะดำเนินการทำประกันอุ~ติเหตุกลุ่มของ~กศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)(๒) 

แห่งพระราชบัญณู~มหาวิทยาลัย่ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ ด งันี้ 

ผ้มูีส ทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายประกันอุบัติเหตุ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้แทน 

ของนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพขายประกัน่อุบ~เหตุ 

๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวไนบัญชีรายชื่อ~ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศนี้ หรือไม่เป็น 

ผ้กูระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๔. ต้องไม่เป็น่เด้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกัน ชึ่ชึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิท~และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๕. ผ้เูสนอราคาต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ่การประกันอุบ~เหตุเป็นกลุ่ม/หมู่ทั้งปี 

ให้สถานศึกษา ของรัฐหรือเอกชน โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ~บถึง~น่ที่ยื่นซองเสนอราคาและให้แนบ 

หลัก่านรับรองผลงาน ,=~, 

สำหรับผู้สนใจเสนอราคาสามารถขอดูรายละเอียดและขอรับเอกสารได้ที่สำนักกิจการ 

นักศึกษา อาคารทีปังกรวิทยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๕๕๖-๑๖๑ 

หรือดาวใlโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์http:~.reru.ac.th ตั ง้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั ง้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคารทีปังกรวิทยกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน(~บวันที่ประทับตราของไปรษณีย์) 

แบบทะเบียนส่งมายังที่อยู่ของมหาวิทยาลัยฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดอกมันปลา สำนักกิจการนักศึกษา อาคารทีปังกรวิทยกิจ 

มหาวิทยาลัย่ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ฉบับนี้ด้วย 

ประกาศ ณ ว นัที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

. ,/ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กิามันตะคุณ) 

ร กัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยา~ย่ราชภัฏ่ร้อยเอ็ด 



๑ 

, 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรือง 
การทำประกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยา~ย่ราช~ฏ่ร้อยเอ็ด ปร ประจำป็การ~กษา ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะให้มีการทำประกันอุ~ติเหตุกลุ่มของนักศีกษา 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ เงื่อนไขการคุ้มครอง 

๑.๑ 
เป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

เนื่องจากอุบัติเหตุ ทุกกรณี 

๑.๒คุณสมบ่ของผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษาได้แก่ 

น กัศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๑.๓ ระยะเวลาที่คุ้มครอง ตัง้แต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๖๙(สำหรับหลักสตร ๔ปี) 
~1 

๑.๔ ความคุ้มครอง 

๑.๔.๑ การสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(หนี่งสองห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๑.๔.๒ ขณะผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารยานพาหนะประจำทาง/ 

สาธารณะ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท้วน) 

๑.๔.๓ คารักษาพยาบาลจากอุบ~เหตไุม่น้อยกว่า ๑๐๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ่วน) 

๑ ๔.๔ ค้มุครองการสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามผลประ~ยชน์พื้นฐาน แบบ อบ.๒ 

๑.๕ ผ้รู บัํประกันอุบัติเหตุต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันอุ~ติเหตุซึ่งเกิดขึ้น 

ภายใน ๕๒ ส ปัดาห์ น บัตั้งแต่วันที่เกิดอุบ~เหตุ 

๑.๖ การจ่ายความคุ้มครองตามข้อ ๑.๕ ผ้ รู บัประกันอุบัติเหตุต้องจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร อ้ยเอ็ด เพื่อส่งมอบให้แก่ทายาทตามกฎหมาย หรือผู้เอาประกันอุ~ติเหตุ หรือผู้รับประโยซน์ภายใน ๓๐ ว นั 

หลังจากที่ผู้รับประกันอุบัติเหตุได้รับหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเอกสารทุกกรณี 

ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี หรือผู้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและคำวินิจฦัยสั่งการนั้น ให้ถือเป็นที่สุด 

๑.๗ผู้เอาประันสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุ~~เหตทุกกรณีกับทางโรงพยาบาลที่เป็น 

ค่ สู ญัญากับบริษ่ทผู้รับประกันทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนท~งๆ~บริษัทผู้รับประกันจะต้องแจ้งชื่อ 

โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดด้วย 

๑.๘ บริ~ทผู้รับประกันจะต้องเปิดสัญณูากับ่โรงพยาบาลอย่างน้อย ๒ ๒ แห่ง ก่อนวันทิาสัญญาจ้าง 

ทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อทำการรักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่ถูกปฏิเสธการเข้ารับการรักษาและไม่ต้อง 

สำรองจ่ายเงิน 

๑.๙ บริษัทผู้รับประกันจะต้องออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน่ และส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ร อ้ยเอ็ด ภายในไม่เกิน ๓๐ ว นั น บัจากวันท่~ด้รับรายชื่อผู้เอาประกันจากมหาวิทยาลัยแล้ว 

๑.~๐ การคุ้มครองในข้อ ๑.๒.๒ ให้บริษัททีรับประกันเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันในอัตราเดียวกัน 

ที ก่ำหนดไวไนข้อ ๑.๔ ซึง่การตกลงรับประกัน ให้เป็นไปตามภาคความสมัครใจของบุคลากรในข้อ ๑.๒.๒ 

๑.๑๑ บริษัทผู้รับประกันต้องมีผู้แทนในการให้บริการ เพื่อติดต่อประสานกับผู้ดูแลงานประกัน 

อุบ~เหตุของมหาวิทยาลัย่ เ และต้องเข้ามาประสานงานกับหัวหน้างานกีฬา น นัทนาการและเวชศาสตร์ป้อง~น่ 

หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบงานประกันอุบ~เหตุนักศึกษา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๑.๑๒ เงื่อนไขอื่น ๆ ที ผ่้เูสนอการประกัน่อุปัติเหตุเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

ข้อ ๒ คุณสมบ~ติของผู้เสนอการประกันอุ'บัติเหตุกลุ่มของนักสกษามหาวิทยาลัยราช~ฏร้อยเอ็ด 

๒.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาซีพขายประกันอุบัติเหตุ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้แทน 

ของนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพขายประกันอุบัติเหตุ 



๒ 

๒.๒ ต้

องไม่เป็นผู้ทีถูกระบุชื่อไ'~นบัณูชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู~ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ต้
องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ ว นัประกาศนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำ 

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๒.๔ ต้
องไม่เป็นผูได้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกัน ซึ่ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 

รั
ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำ~ห้สละสิท~และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องับการประกันอุบัติเหตุเป็นกลุ่ม/หมู่ทั้งปีให้สถานศึกษา 

ของรัฐบาลหรือเอกชน โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี น บัถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา และให้แนบหลักฐาน 

ร บัรองผลงาน 

ข้อ ๓ 
หลักฐานการเสนอราคาประกันอุ~ติเหตุ 

ผ้ เูสนอการประกัน่อุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด จะต้องเสนอเอกสาร 

หลักฐานยื่นมาพร้อมกับชองโดยแยกเป็น ๒ ซอง คือ 

๓.๑ ซองที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ด งัต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเป็นนิติบุคคล 

บริษัทจำกัด (มหาชน) ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล 

ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิซย์ที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน น บัถึงวันยื่นซองราคาพร้อม 

บ ญัชีรายชื่อกรรมการ ผ้มูีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและรับรองสำเนาถูกต้อง 

๓.๑.๒ในกรณีผู้เสนอการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม~นบุคคล ซึง่้รับอนุญาต~เป็นผู้เ่ทนฃองนิติบุคคล 

(๑) เอกสารตามข้อ ๓.๑ ๑ 

(๒) หนังสือแต่งตั้งผู้แทน่นิติบุคคลและใบอนุญาตตัวแทนตามข้อ ๓.๑.๑ 

{๓) สำเนว ตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนของนิติบุคคล 

๓.๑.๓ 
ในกรณีผู้เสนอการประกันอุบัติเหตุเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

ให้ยื่นส°าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าสำเนาปัตรประจิาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า 

ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยีนเอกสารตามทีระบุไวิเนข้อ ๓.๑.๑ 

๓.๑.๔ สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลี่าเพิ่มของกรมสรรพากร ซึ ง่มีการ 

ร บัรองสำเนา 

๓.๑.๕ 
หลักฐานเกี่ยวกับผลงานของบริษัทในการประกันภัยกลุ่ม/หมู่ทั้ง~ให้หน่วยงานรัฐบาล 

หรือ เอกชน และสถานศึกษามาก่อน โดยมีผลงานย้อนหลัง~เกิน ๓ ปี น บัถึงันทียื่นซองเ~นอราคา 

๓.๒ ซองที่ ๒ ผ้ ยูื่
นจะต้องนำเสนอรายละเอียดและแผนการดำเนินการมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ แผนเสนอเบี้ยประกัน่อุ~ติเหตุกลุ่มนักศืกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๓.๒.๒ ข้
อเสนอกรมธรรม์ที่ระบุการคุ่ม่ครองอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ 

๓.๒.๓ 
หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคาประกันภัย 

มอบอำนาจให้บุคคลอีนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

๓.๒.๔ วิธีเบิกสินไหมทดแทน พร้อมระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

๓.๒.๕ ข้อมูลชื่อ - สกุล ที อ่ยู่ 
และเบอรโทรศัพท์ตัวแทนบริษัทประกันภัยผู้ประสานงานกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๓.๒.๖ เงีอนไขอื่น ๆ ที ผู่้
เสนอการประกัน่อุบ~เหตุเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อทางราซการ(ถ้ามี) 

ร บัรองสำเนา 



Grl 

ข้อ ๔ 
การเสนอราคาประกันอุบั~เหตุ 

๔.๑ ผู้
เสนอการประกัน่อุบัติเหตุต้องยื่นเสนอราคาการประกันอุ~ติเหตุตามที่กำหนดไว~นเอกสารนี้ 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชีอผู้เสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน 

ทั ง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแกไข หรือมีเงื่อนไขใด ๆ หากมีการขูด ลบ ขีดฆ่า ตก เติม 

แ~เขเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอพร้อมประทับตาม (ถ้ามี) กำก บัไว้ทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้
เสนอการประกันอุบัติเหตุจะต้องเสนอเป็นเงินบาทและเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา 

ต่อคนให้ถูกต้อง ซึ ง่ราคาที่เสนอนั้นให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท~งปวง (หากมี) 

ถ้
าตัวเลขและตํว่อักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็นสำคํณู่ 

๔.๓ 
เบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มผู้เสนอราคาต้องเสนอเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร อ้ยเอ็ด พิจารณาในอัตรารวมภาษีไม่เกิน ๖๕๐ บาท/คน 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และ~ทธิในการพิจารณา 

๕.๑ หากผู้เสนอการประกันอุบัติเหตุรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอการประกันภัยไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือ~นซองไม่ถูกต้อง ค คณะกรรมการเปิดซอง 

จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอการประกันอุบ~เหตุรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 

หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั ง้นี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย่ราชภัฏร้อยเอ็ดเท่~ น 

๕.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สงวนสิท์~พิจารณาราคาของผู้เสนอการประกันอุ~ติเหตุโดยไม่มี 

การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

๕.๒.๑ ไม่กรอกซื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนออย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ 

ราคาประกันอุบัติเหตุ 

๕.๒.๒ รายการที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก~ขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอการประกันอุ~ติเหตุ 

มิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำก บัไว้ 

๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา 

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาครั้ง โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั ง้นี้เพื่อประโยชน์ 

ของทางราชการเป็นสำัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นเด็ดขาด ผ้ เูสนอ 

การประกันอุบัติเหตุจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะพิจารณายกเลิก 

การเสนอและลงโทษโดยไมให้เสนอราคาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี

ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอการประกันอุบัติเหตุที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชื่อได้ว่าการเสนอ 

การประกันอุบัติเหตุกระทำการไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอการประกันอุบัติเหตุอันเป็นเท็จ 

หรือใช้ชีอบุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอการประกันอุ~ติเหตุแทน เป็นต้น 

๕.๔ในการตัดสิน คณะกรรมการเปิดซองหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี สิทธิสอบถาม 

หรือให้ผู้เสนอการประันอุบัติเหตชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 

การประกันอุบัติเหตุได้ รวมถึงมหาวิทยาัยราชภัฏร้อยเอ็ด สงวนสิท~ที่จะสอบถามความมั่นคงสถานะการเงิน 

ของผู้รับประกันอุบัติเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยราช~ฏร้อยเอ็ดมีสิทธิที่จะไม่รับราคา 

หรือไม่ท°าสัณูญาในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หากมีการเสนอเงื่อนไขc~เศษ 

อี
นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเปิดซองในการพิจารณาการตัด'~น 

และคำตัดสินของคณะกรรมการ~ดซองให้ถือเป็นสำคัณู่ 

๕.๕ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ และนำไปฬองร้องคดืเด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

๕.๖ เงื่อนไขอื่น ๆ ที ผู่้
เสนอการประกันอุบัติเหตุเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 



๔ 

ข้อ ๖ การทำสัณูญาบันทึกข้อตกลง 

ผ้ ทูี่
ได้รับิจารณาต้องเข้าทิาสัญณูาตามแบบพิมพ์ที่กำหนดกับมหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ภายใน ๗ วัน น บัแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หากพ้นกำหนดแล้ว 

ไม่ดำเนินการให้ถือว่าผู้ชนะการเสนอราคาประันภัยเป็นผู้ผิดสัณูญาและต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 

ที อ่าจเกิดขึ้นทั้งหมดด้วย ทั ง้นี้ ผไูด้รับการพิจารณาจะต้องวางหลักฐานประกันสัญณูาเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองแสนบาทถ้วน) ในวันทำสัญญา 

ข้อ ๗ 
การคืนหลักประกันสัญญา 

๓,.๑ มหาวิทยาลัย่ราชภัฏร้อยเอ็ด จะคืนหลักประกัน่สัญญาภายใน ๓๐ ว นั จากวันสิ้นสุดการคุ้มครอง 

และเมื่อคู่สัณูญาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๑.๕ ครบทุกรายการแล้วเท่านั้น 

๗.๒ ผ้ รู บัประกันภัยต้องรายงานสรุปการจ่ายสินไหมทดแทนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทราบ 

ภายหลังจากสิ้นสุดกรมธรรม์ ภายใน ๓๐ ว นั 

ข้อ ๘ การชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุแก่ผู้รับประกันอุบัติเหตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะชำระค่าเบี้ยประกันอุบ~เหตุแก่ผู้รับประกันอุ~ติเหตุภาย~เงื่อนไข ด งันี้ 

๘.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะชำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ของผู้เอาประกันทั้งหมด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมรายชื่อผู้เอาประกัน่ภัยทั้งหมด 

๘.๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะซำระเบี้ยประกันอุ~ติเหตุพร้อมรายชื่อผู้เอาประกันอุ~ติเหตุ ตามจำนวน 

น กัศึกษาที่ลงทะเบียนในป็การศึกษา ๒๕๖๕ 
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