
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

เร่ือง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) 
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสงค์ท่ีจะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำ
ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 
2564 โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจ ประเภทไม่บังคับ 
  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน                 
มาตรา 43 (1)  และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 
 

  1. ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     1.1 เป็นบริษัทท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายของไทยให้ประกอบธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศไทย 
     1.2 ไม่เป็นผู้มีประวัติเส่ือมเสียด้านการประกันอุบัติเหตุ 
     1.3 มีผลงานเคยทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษา 
ของรัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมาก่อน 
 

  2. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
     2.2 ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่ ง            
ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หากผู้รับ
มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
     ท้ังนี้ หนังสือมอบอำนาจต้องแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการสมัคร ยื่นใบ
สมัครและเอกสารต่าง ๆ รับรองสำเนาเอกสาร รวมท้ังเจรจา และทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยพายัพ
เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ต่าง ๆ 
     2.3 แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
     2.4 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ 
บุคลากร ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกซน หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
     2.5 เอกสารอื่น ๆ ท่ีบริษัทคาดว่าจะเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาท้ังนี้ เอกสารตาม            
ข้อ 2.3 – 2.5 ให้นำใส่ของเอกสารปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดซื้อ
ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2564" โดยระบุไว้ท่ี
หน้าซองด้วยว่า "ใบสมัครและใบเสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และ/หรือ ประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ)
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

-2- 
 

     3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ สำนักพัฒนานักศึกษา  ห้อง PN 102 อาคารพันธกร 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851-478 ต่อ 317 หรือทาง www.payap.ac.th  ต้ังแต่                      



วันท่ี 5 เมษายน 2564 จนถึงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัยพายัพ 
รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขและรายการแนบท้ายนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้ 
     กำหนดยื่นซองเสนอราคาให้ยื่นในวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 
นาฬิกา ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
     อนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิ์เป็นเด็ดขาด และแต่โดยฝ่ายเดียวในการวินิจฉัย
คุณสมบัติของซองเสนอราคา และ/หรือ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารรายการท่ีผู้สนใจยื่นเสนอราคา 
และมหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึ่งสิทธิเป็นเด็ดขาดในการคัดเลือกผู้เสนอราคาตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
ท้ังนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป 
     4. กำหนดแจ้งผลการเสนอราคา ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิในการไม่เปิดเผยการเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
     5. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องเข้าทำสัญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยพายัพกำหนด  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  15 วันนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก   
     6. มหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึง่สิทธิในการเลือกผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดได้ตามท่ี
มหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่าเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยไม่จำต้องพิจารณาจากผู้ท่ี
เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป  ท้ังทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยกเลิกการเสนอราคา  หากมีเหตุ 
อันควรเช่ือว่าการประกวดราคานั้นอาจเป็นไปโดยไม่สุจริต 
     7. มหาวิทยาลัยพายัพไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังปวงของผู้ยื่นซองเสนอราคา   
 

         ประกาศ ณ วันท่ี  31  มีนาคม 2564 
 

 
             (อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ) 

                  รักษาการอธิการบดี 
 
 
สำนักนิติการ 
ออ/ขล/ธน/ภน 
 
 
 

แบบเสนอแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  
ประจำปีการศึกษา 2564 

 1.นักศึกษาหลักสูตรไทยระยะเวลาความคุ้มครองต้ังแต่ วัน ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง                      
28  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 2. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระยะเวลาความคุ้มครองต้ังแต่ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง                      
16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 



ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง จำนวนผู้เอาประกัน หมายเหตุ 

แผนประกันสุขภาพ (ภาคสมคัรใจ) นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

(ประมาณ 100 คน) 

 

1.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน   

1.1 ค่าห้องและค่าอาหาร ( ต่อวัน )   

ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก , ICU   

1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล         
( ต่อครั้ง ) 

  

1.3  ค่าผ่าตัด ( ตามตารางการผ่าตัด ) ต่อครั้ง   

1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ต่อวัน   

1.5 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค   

1.6 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

  

1.7 ค่ารถพยาบาล   

1.8 ค่ารักษาพยาบาลก่อนตรวจพบโรค   

1.9 อื่น ๆ   

2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก   

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย  / คน / ปี ( บาท )   

ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง จำนวนผู้เอาประกัน หมายเหตุ 

แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 

(ประมาณ 2,000 คน) 

 

3. ค่ารักษาพยาบาล   

3.1 อุบัติเหตุขณะเดินทางไปกิจกรรม
ต่างจังหวัด 

  

3.2 อุบัติเหตุท่ัวไป   

3.3 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ 

  

3.4 ถูกทำร้ายร่างกาย   

3.5 อื่น ๆ   

4. ทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร /การสูญเสียอวัยวะ แขน 
ขา สายตา 

  



ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง จำนวนผู้เอาประกัน หมายเหตุ 

4.1 อุบัติเหตุขณะเดินทางไปกิจกรรม
ต่างจังหวัด 

  

4.2 อุบัติเหตุท่ัวไป   

4.3 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ 

  

4.4 ถูกทำร้ายร่างกาย   

4.5 อื่น ๆ   

5. คุ้มครองชีวิต   

5.1 อุบัติเหตุขณะเดินทางไปกิจกรรม
ต่างจังหวัด 

  

5.2 อุบัติเหตุท่ัวไป   

5.3 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ 

  

5.4 ถูกฆาตกรรม  ลอบทำร้ายร่างกาย   

5.5 อื่น ๆ    

6. ค่าปลงศพ   

6.1 ค่าปลงศพ   

6.2 อื่น ๆ   

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย  / คน / ปี ( บาท )   

 

หมายเหตุ: 1. ผู้เสนอราคาสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดผลประโยชน์/ความคุ้มครอง นอกเหนือจาก
รายการท่ีระบุไว้ได้ 

  2. ผู้เสนอราคาต้องแนบข้อเสนอกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ   
  3. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน และหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทประกัน มาด้วยพร้อม
แบบเสนอราคา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


