ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
.........................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับ
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย และ
ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม
๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้ง
งานหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑.๔ ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัท
โดยตรง พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม
1.5 ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ กรรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ นับถึงวันประกาศจัดหาพร้อม
แนบหลักฐานแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ หรือมีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตาม
ความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณา การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
๑.๗ ผู้สมัครต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานเคยรับประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะทั้งปีให้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือเคยรับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษามาก่อน โดยมีผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
๒. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
บริษัทประกัน ภัยที่สนใจ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง www.lpru.ac.th ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์
โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ 4114 หรือ www.lpru.ac.th
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๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาในวันยื่นซองเสนอ
เงื่อนไขและราคา ซึ่งนอกเหนือจากประกาศ ข้อ 1 ดังนี้
๓.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ต้องรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเอกสารเสนอราคา) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
(ต้องรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเอกสารเสนอราคา) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 3.1 หรือ 3.2 ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
3.4 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
3.4.1 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
3.4.2 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
3.5 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีห ลักฐานแสดงตัว ตนของผู้มอบอำนาจและผู้ รับ มอบอำนาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
4.1 ในการรับสมัครครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะพิจารณาตัดสินผู้ที่เสนอรายละเอียด
และเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเบี้ยประกันตายตัวไม่เกินรายละ 200.00 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)
4.2 หากผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 1. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาราคาของผู้สมัครนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
4.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ส มัครโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
4.3.1 ไม่ปรากฎชื่อผู้สมัครรายนั้นในบัญชีการยื่น ใบสมัครคัดเลือกบริษัทประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
4.3.2 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงชื่อผู้ส มัคร อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบสมัคร
4.3.3 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกาศรับสมัคร
ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรายอื่น
4.3.4 เงื่อนไข และรายละเอียดที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดย
ผู้สมัครมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
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4.4 ในการตัดสินการรับสมัคร หรือในการทำสัญญา (ตามกรมธรรม์) คณะกรรมการคัดเลือกฯ
มีสิทธิ์ให้ผู้สมัครชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครได้ มหาวิทยาลัยฯ
มีสิทธิที่จะไม่รับเงื่อนไข หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
4.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับเงื่อนไข หรืออาจจะยกเลิกการรับสมัครโดยไม่
พิจารณาคัดเลือกเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และถือว่าการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการรับ
สมัครและลงโทษผู้สมัครเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเงื่อนไข และรายละเอียดอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมาสมัครแทน เป็นต้น
5. การยื่นใบสมัคร
กำหนดยื่น ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางกำหนด ตั้งแต่ว ันที่ 11 - 14
พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมั ครในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. การประกาศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕64 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยจะปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ
ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และทาง www.lpru.ac.th หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ 4114, 5127
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕64

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

