
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์จะซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุ   
ส าหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอรำคำ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคลทีม่ีอำชีพรับท ำประกันอุบัติเหตุ 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่ 

รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่มหำวิทยำลัย- 

เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ณ  วันประกำศเสนอรำคำ  หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง    
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรเสนอรำคำซื้อครั้งนี ้

  ก ำหนดยื่นซองเสนอรำคำด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  24 พฤษภาคม 256๔ ถึงวันที่           
27 พฤษภาคม  256๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริกำรและสวัสดิกำร บริกำรสุขภำพ
และอนำมัย กองพัฒนำนักศึกษำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เลขที่  ๑ 
ถนนรำชด ำเนินนอก  ต ำบลบ่อยำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดสงขลำ 

ก ำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน
(บัญชี เอกสำรส่ วนที่  ๑ )  ในวันที่  28 พฤษภาคม 256๔  เวลำ  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม                       
กองพัฒนำนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เลขที่ ๑ ถนนรำชด ำเนินนอก  ต ำบลบ่อยำง    
อ ำเภอเมือง   จังหวัดสงขลำ 

ก ำหนดประกำศผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 256๔  เวลำ  ๑๑.๐๐  น. 

ก ำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำ  ในวันที ่28  พฤษภาคม 256๔  เวลำ  ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมกองพัฒนำนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เลขที่ ๑ ถนนรำชด ำเนินนอก  
ต ำบลบ่อยำง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ  โดยผู้ยื่นเสนองำนควรเข้ำร่วมเปิดซองครั้งนี้ด้วย 

  
 
 
 

  
  /ผู้สนใจ... 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง   กำรเสนอรำคำซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุส ำหรับนักศึกษำเป็นหมู่คณะ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
.................................................................. 



 
 

-๒- 

 ผู้สนใจติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและรับซองด้วยตนเองได้ที่งำนบริกำรและสวัสดิกำร  
บริกำรสุขภำพและอนำมัย  กองพัฒนำนักศึกษำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย  เลขที่  ๑ ถนนรำชด ำเนินนอก ต ำบลบ่อยำง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ  ตั้งแต่วันที่                 
24 พฤษภาคม 256๔  ถึงวันที่  27 พฤษภาคม  256๔ หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข          
๐๗๔ - ๓๑๗๑๕๘ – ๙ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลำรำชกำร 
 

   ประกำศ   ณ   วันที่        พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์   ธัญรส) 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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๑. ผู้เอาประกันภัยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๒. ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่  ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔   

สิ้นสุดวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓. การคุ้มครองโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด  ๒๔  ชั่วโมง ขณะศึกษาและ

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่  การเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับสถานศึกษาการทัศนะ
ศึกษา  การเดินทางทั้งทางบก  ทางน้้า  และทางอากาศ  การเล่นกีฬา การฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา การขับขี่
หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  การถูกฆาตกรรม  หรือถูกท้าร้ายร่างกายโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ภัยจาก   
การจลาจลหรือการนัดหยุดงาน  และภัยจากอุบัติเหตุอื่น 

๔. ข้อยกเว้น   หากมีข้อยกเว้นการคุ้มครองใด ๆ  ข้อยกเว้นเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดกับ
เงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

๕. ผู้เอาประกันภัยช้าระค่าเบี้ยประกัน  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
๖. ค่าสินไหมทดแทนกรณเีสียชีวิตต้องไม่ต่้ากว่า คนละ  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน- 

ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๗. ค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลต้องไม่ต่้ากว่า   คนละ  ๑๕,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง 

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๘. การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐  วันท้าการ หลังจากท่ีบริษัทได้รับแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากมหาวิทยาลัย ฯ 
๙. การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน    ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 

ข้อตกลงคุ้มครองที่ผู้รับประกันอุบัติเหตุให้การคุ้มครอง   กรณีการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  การมองเห็น   
การรับฟัง  และการพูดออกเสียง ดังนี้ 

๙.๑ ๑๐๐ %  ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับการเสียชีวิต 
๙.๒ ๑๐๐ %  ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ- 

ถาวรสิ้นเชิง   และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑๒  เดือน นับแต่วันที่เกิด
อุบัติเหตุ  หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิง 

๙.๓ ๑๐๐ %  ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ 
หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า  หรือสายตาสองข้าง 

        /๙.๔  ๑๐๐ %  ของ 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เงื่อนไขการเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 

ส้าหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
วันที่        พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

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

๒๑



-๒- 
 
 

๙.๔ ๑๐๐ %  ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และ
เท้าหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อเท้า 

๙.๕ ๑๐๐ %  ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 
และสายตาหนึ่งข้าง 

๙.๖ ๑๐๐ %  ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
และสายตาหนึ่งข้าง 

๙.๗ ๖๐ %   ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 
๙.๘ ๖๐ %   ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
๙.๙ ๖๐ %   ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย  ส้าหรับสายตาหนึ่งข้าง 

 ๑๐.  มหาวิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการด้าเนินการคัดเลือกบริษัทเพ่ือรับท้าประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาจะด้าเนินการคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนรับประกันชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด  
และรวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่          เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 

๒๑


