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ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำ 

งำนประกันภัยรถยนต์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

หมวดที่ 1 เบื้องต้น 

1.1 โรงเรี ยนกรุ งเทพคริสเตี ยนวิทยำลั ย มู ลนิ ธิ แห่ งสภำคริ สตจั กรในประเทศไทย โดย คณะกรรมกำร 

ด ำเนินงำนจัดซื้ อจัดจ้ำงประกันภัยรถยนต์  ซึ่ งต่อไปในหนั งสือฉบับนี้ จะเรียกว่ำ “เจ้ำของโครงกำร”  

มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ตั้งอยู่ เลขที่ 35  

ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “โครงกำร” 

 ผู้เข้ำประกวดรำคำ มีหน้ำที่ต้องจัดกำรบริกำรงำนให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนด 

หมวดที่ 2 ก ำหนดขั้นตอนในกำรประกวดรำคำ 

2.1 ก ำหนดรับแบบ และชี้แจงสถำนที่ ในวันที่ 30 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำ 

สำมำรถติดต่อขอทรำบรำยละเอียด หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ได้ที่ งำนจัดซื้อ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2637 1852 

ต่อ 5643 (อำจำรย์จุติมำ ฐิติชำญชัยกุล) 

2.2 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซองถึง 

“คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงประกัน ภัยรถยนต์” วันที่  4 พฤศจิกำยน 2563 ระหว่ำง 

เวลำ 9.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ เมื่อได้ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำแล้วจะถอนคืนไม่ได้ 

2.3 ก ำหนดรับแบบและเอกสำรประกวดรำคำ และก ำหนดส่งเอกสำรเสนอรำคำ 

ก ำหนดชี้แจงแบบและดูสถำนที่ วันที่ 30 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

ก ำหนดส่งค ำถำม ภำยในวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 

ก ำหนดส่งรำยกำรค ำตอบ ภำยในวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 

ก ำหนดกำรยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 ภำยในเวลำ 10.00 – 12.00 น. 
สถำนที่ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ ณ ห้องเลขำนุกำร ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซองส่งถึง 
“คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงประกันภัยรถยนต์” 

จ ำนวนชุดเอกสำรเสนอรำคำ - ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมลงนำม 

หมำยเหตุ : ซองเสนอรำคำต้องปิดผนึกและลงนำมก ำกับท่ีซองบรรจุเอกสำรเสนอรำคำให้เรียบร้อย 
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หมวดที่ 3 ขอบเขตงำนประกันภัยรถยนต์ 

ชื่อผู้เอำประกัน  : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

ที่อยู่ผู้เอำประกัน : 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10150 

ชื่อเจ้ำของรถ  : มูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย 

ระยะเวลำเอำประกันภัย  : 1 ปี   

ขอบข่ำยกำรใช้รถ : ใช้ในกิจกำรโรงเรียน 

ประเภทประกันภัย : ประกันภัยชั้น 1 (ใช้มำต่อเนื่อง) 

ข้อมูลรถ 
ที ่ เลขทะเบียน จังหวัด ชื่อรถยนต์/รุ่น รุ่นปี ประเภทรถ ทุนประกันภัยที่ต้องกำร 

1 ฮน 3133 กทม. TOYOTA COMMUTER/2010 2010 12 ท่ีนั่ง 500,000.00 

2 ฮจ 5375 กทม. TOYOTA COMMUTER/2007 2007 12 ท่ีนั่ง 400,000.00 

3 ฮภ 2735 กทม. TOYOTA COMMUTER/2012 2012 12 ทีน่ั่ง 570,000.00 

4 ฮล 7642 กทม. TOYOTA COMMUTER/2015 2015 12 ท่ีนั่ง 700,000.00 

5 ฮจ 6683 กทม. TOYOTA VENTURY/2007 2007 12 ที่น่ัง 360,000.00 

6 ฮฐ 7509 กทม. TOYOTA VENTURY/2017 2017 12 ที่น่ัง 800,000.00 

7 ฮษ 1852 กทม. HYUNDAI H1 ELETE/2016 2016 12 ที่น่ัง 840,000.00 

8 41-6894 กทม. ISUZU/2014 2014 12 ที่น่ัง 500,000.00 

9 41-5584 กทม. HINO/2004 2004 43 ที่น่ัง 500,000.00 

10 41-6167 กทม. HINO/1997 1997 44 ที่น่ัง 400,000.00 

11 41-7043 กทม. SCANIA/2015 2015 44 ที่น่ัง 5,000,000.00 

 

 ทังนี้ ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำจะต้องระบุรำยละเอียดในส่วนควำมคุ้มครองและวงเงินในควำมคุ้มครอง

ต่ำงๆ และเงื่อนไขพิเศษอ่ืนๆ ทั้งนี้ ต้องระบุวิธีกำรและขั้นตอนแจ้งเคลมประกันภัยมำเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อม

ระบุระยะเวลำในกำรรับประกันที่จะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ รวมทั้งข้อเสนอต่ำงๆ ที่จะเสนอให้กับเจ้ำของโครงกำร 

ไว้ในใบเสนอหรือจัดท ำเป็นเอกสำรแนบไว้ภำยในซองเสนอรำคำด้วย 
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หมวดที่ 4 คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

4.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

 4.2.1 ผู้ เข้ำประกวดรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย โดยมีวัตถุประสงค์

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัย และได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีหนังสือรับรองกำรจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำแทน และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ออกให้ 

 4.2.2 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรประกันภัย 

 4.2.3 ผู้ เข้ำประกวดรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้ งงำน และไม่ เคยถูกลงโทษ

เปรียบเทียบปรับจำกทำงหน่วยงำนรำชกำร 

 4.2.4 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย

เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งสละสิทธิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 4.2.5 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะผู้ไม่แสดงบัญชี

รำยรับ-รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

 4.2.6 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องเคยรับประกันภัยรถยนต์กับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน โดยมี

หนังสือรับรองผลงำนกำรรับประกัน จำกหน่วยงำนไม่น้อยกว่ำ 2 แห่ง 

 4.2.7 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ำประกวดรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำเสนอ

รำคำให้แก่เจ้ำของโครงกำร ณ วันเสนอรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง

เป็นธรรมในกำรเสนอรำคำครั้งนี้ 

หมวดที่ 5 เอกสำรประกวดรำคำ เอกสำรเสนอรำคำและข้อตกลงในกำรเสนอรำคำ 

5.1 เอกสำรประกวดรำคำประกอบด้วยเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 

 5.1.1 ใบเสนอรำคำ โดยผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องเสนอกรมธรรม์จะต้องจัดท ำข้อเสนอกรมธรรม์เป็น

ภำษำไทย โดยอย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

 - กรณีเป็นบริษัท 

 ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำร

ผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 - กรณีเป็นกลุ่มบริษัท 

 ให้ยื่นบัญชีบริษัทที่ร่วมประกันภัย พร้อมสัดส่วนกำรรับประกันภัย 
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 5.1.2 เอกสำรแสดงประวัติและผลงำนหรือเอกสำรอื่นๆ เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

เอกสำรดังระบุข้ำงต้นนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โปรดน ำ

เอกสำรทุกรำยกำรใส่ซองปิดผนึก และยื่นเสนอตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 

5.2 ข้อตกลงในกำรเสนอรำคำ 

 5.2.1 เจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้เข้ำประกวดรำคำ ซึ่งได้ยื่นเอกสำรเสนอรำคำต่อเจ้ำของ

โครงกำรแล้ว จะถอนเอกสำรเสนอรำคำใดๆ คืนไม่ได้ทั้งสิ้น 

 5.2.2 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องตรวจสอบเอกสำรในกำรประกวดรำคำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน และต้องให้

เป็นที่เข้ำใจแจ่มแจ้งถึงควำมหมำยของข้อควำมในเอกสำรเหล่ำนั้น ทั้งที่เป็นควำมหมำยของแต่ละข้อควำมและ

ควำมหมำยของข้อควำมทั้งหมด และผู้เข้ำประกวดรำคำจะยกข้อเรียกร้อง หรือข้ออ้ำงโดยอำศัยเหตุที่มิได้ตรวจ

เอกสำรฉบับหนึ่งฉบับใดในจ ำนวนเหล่ำนั้นมิได้ 

 5.2.3 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องหำข้อมูลต่ำงๆ ในกำรก ำหนดรำคำที่ตนจะเสนอเอำเอง และไม่อำจที่

จะเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงินที่เสนอ โดยอำศัยเหตุที่ว่ำตนมิได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือโดยกำรอ้ำงว่ำ

มีกำรหลอกลวง หรือได้ข้อมูลมำผิดหรือเพรำะเหตุที่ได้รับข้อแนะน ำ หรือค ำม่ันจำกเจ้ำของโครงกำร 

 5.2.4 ถ้ำปรำกฎว่ำมีข้อสงสัยหรือมีควำมเคลือบคลุมเกี่ยวด้วยควำมหมำยของส่วนใดส่วนหนึ่งใน

เอกสำรประกวด หรือเกี่ยวด้วยสิ่งที่ผู้เข้ำประกวดรำคำตำมสัญญำจะต้องกระท ำ หรือไม่ต้องกระท ำ หรือเกี่ยวด้วย

ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำนี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวพันสัญญำ ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องแจ้งข้อ

สงสัยหรือควำมเคลือบคลุมนั้นแก่ฝ่ำยจัดซื้อ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย เลขที่ 35 ถนนประมวญ  

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทร 0 2637 1852 ต่อ 5643 โทรสำร 0 2637 9399 

 5.2.5 กำรชี้แจงข้อสงสัยของเอกสำรประกวดรำคำ 

  - หำกมีค ำถำมหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสำรประกวดรำคำ ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องจัดส่ง

รำยกำรค ำถำมโดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือให้เรียบร้อย ส่งที่ฝ่ำยบริกำร ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

  - ฝ่ำยบริกำรจะพิจำรณำตอบค ำถำมตำมรำยกำรค ำถำมข้ำงต้นเป็นหนังสือ และจะตอบค ำถำม

ชี้แจงข้อสงสัยแก่ผู้ประกวดรำคำโดยแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หนังสือชี้แจงและค ำตอบโดยฝ่ำยอำคำรสถำนที่ให้มีผล

เช่นเดียวกับข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำง 
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หมวดที่ 6 ระเบียบกำรประกวดรำคำ 

6.1 กำรส ำรวจและตรวจสอบสถำนที่ 

 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องส ำรวจสถำนที่ และตรวจสอบสถำนที่ที่จะรับประกันภัยด้วยตนเอง ไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ผู้เข้ำประกวดรำคำจะยกเป็นข้ออ้ำงถึงกำรที่ตนไม่ทรำบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลตำมที่กล่ำวในข้อนี้ เพ่ือ

ประโยชน์ใดๆ มิได้ 

6.2 รำคำที่เสนอ 

 6.2.1 รำคำที่เสนอและอัตรำส่วนต่ำงๆ ซึ่งระบุในใบเสนอรำคำนั้นเสนอเป็นรำคำตำยตัว และรวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 

 6.2.2 จ ำนวนเงินตำมสัญญำ รำคำ และอัตรำส่วนต่ำงๆ ตำมที่ได้มีกำรตกลงกันแล้ว จะต้องไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงไปอีก ไม่ว่ำด้วยประกำรใด เว้นแต่จะเป็นกำรปรับแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตำมควำมเห็นของเจ้ำของ

โครงกำร ซึ่งจะได้ตกลงรำคำกำรเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตงำนที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้เข้ำ

ประกวดรำคำกรอกรำคำรวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข จะต้องมีตัวหนังสือก ำกับ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ

ตัวหนังสือเป็นส ำคัญ 

 6.2.3 จ ำนวนเงินที่เสนอโดยผู้เข้ำประกวดรำคำในใบเสนอรำคำ จะต้องเป็นมูลค่ำรวมทั้งหมด และ

จะต้องรวมถึงก ำไร ภำษี ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่จะเกิดขึ้นจำกข้อผูกพันทุกๆ อย่ำง ซึ่งจะต้อง

เป็นภำระของผู้เข้ำประกวดรำคำที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือให้งำนนี้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตำมควำมประสงค์ของ

เจ้ำของโครงกำร 

6.3 กำรพิจำรณำตัดสินคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำ และกำรต่อรองรำคำกับผู้เข้ำประกวดรำคำ 

 6.3.1 เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจำรณำผู้เข้ำประกวดรำคำรำยที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ

กำรประกวดรำคำ 

 6.3.2 เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเลือกจ้ำงผู้เข้ำประกวดรำคำรำยใดก็ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง

ว่ำจ้ำงผู้เข้ำประกวดรำคำต่ ำสุดเสมอไป หรือยกเลิกกำรเสนอรำคำเสียทั้งหมดก็ได้ และผลกำรตัดสินของเจ้ำของ

โครงกำรถือเป็นเด็ดขำด ซึ่งผู้เข้ำประกวดรำคำจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยใดๆ เอำจำกเจ้ำของ

โครงกำรไม่ได้ทั้งสิ้น 

 6.3.3 เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะท ำกำรต่อรองรำคำกับผู้เข้ำประกวดรำคำ เพ่ือให้มีกำรลด

รำคำตำมที่เห็นจ ำเป็นในอันที่จะให้รำคำอยู่ในวงเงินที่เห็นว่ำสมควร และพิจำรณำแนวทำงกำรว่ำจ้ำงตำมควำม

เหมำะสม 



ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำ งำนประกันภัยรถยนต์ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยำลัย 

P a g e  | - 8 - 

6.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำทั้งหมด อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

เจ้ำของโครงกำรจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำงๆ ในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำให้แก่ผู้เข้ำประกวดรำคำ ไม่ว่ำจะ

เป็นผู้ที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือไม่ก็ตำม 

6.5 ใบเสนอรำคำ 

 6.5.1 ใบเสนอรำคำจะต้องให้บุคคลซึ่งมีอ ำนำจท ำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบ

อ ำนำจโดยเฉพำะเพ่ือกำรนี้ลงนำม ชื่อ สถำนที่ตั้งอันได้จดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องระบุให้ชัดเจน 

 6.5.2 รำคำที่เสนอในใบเสนอรำคำ ให้กรอกจ ำนวนเงินเป็นตัวเลขและต้องมีตัวอักษรก ำกับ ถ้ำตัวเลข

กับตัวอักษรไม่ตรงกันจะถือเอำตัวอักษรเป็นข้อยุติ 

 6.5.3 รำคำที่เสนอจะต้องยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ 

 

หมวดที่ 7 ระยะเวลำกำรส่งมอบงำน และเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

7.1 สถำนที่ส่งมอบงำน 

 งำนจัดซื้อ ชั้น 2 อำคำรสิรินำถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย  

 เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10150 

7.2 ระยะเวลำส่งมอบงำน 

 7.2.1 ให้มีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์ นับแต่วันที่ เจ้ำของโครงกำร แจ้งให้ด ำเนินกำร 

 7.2.2 ส่งมอบกรมธรรม์ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำหรือตำมที่ เจ้ำของโครงแจ้งให้

ด ำเนินกำรจัดส่ง 

7.3 เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

 เจ้ำของโครงกำรจะช ำระเงินภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งใบเสร็จเรียกเก็บค่ำเบี้ยประกันภัย 

และด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องโดยคณะกรรมกำรตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว 

 


