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      ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
     ท่ี               /๒๕๖๑ 

เรื่อง  คัดเลือกผูยื่นขอเสนอการประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ---------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกผูยื่นขอเสนอการประกันกลุมสวัสดิการ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  จํานวนระหวาง ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐  คน ผูประสงคจะเขายื่นขอเสนอการ
ประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผูประสงคจะยื่นขอเสนอฯ จะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดย 
มีวัตถุประสงค ดําเนินกิจการการรับประกัน และไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการดานการรับประกัน 

๒. ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียดไดท่ีกองคลังและทรัพยสิน ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี  
(อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ หมายเลขโทรศัพท  ๐ 
๓๘๑๐ ๒๑๕๓  ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได
ท่ี www.buu.ac.th 

๓. หลักฐานการยื่นซองขอเสนอการประกันกลุมฯ 
    ในการยื่นซองขอเสนอการประกันกลุมฯ ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ จะตองนํา

หลักฐานตอไปนี้ไปยื่น ณ กองคลังและทรัพยสิน ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูใดไมนําหลักฐานไปยื่น หรือหลักฐานท่ีนําไปยื่นไมครบสมบูรณหรือไมถูกตอง 
ผูนั้นจะหมดสิทธิ์ในการไดรับการพิจารณา และมหาวิทยาลัยจะเก็บหลักฐานดังกลาวไวจนกวาจะเสร็จสิ้นการ
พิจารณา 

    ๓.๑  หลักฐานการไดรับอนุญาตจากรัฐบาล ใหดําเนินการรับประกันไดตามกฎหมาย  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    ๓.๒  หนังสอืรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 

กระทรวงพาณิชย ระบุวัตถุประสงค ชื่อผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และขอจํากัดอํานาจ 
(ถามี) ท่ีตั้งสํานักงานใหญฯลฯ แสดงความเปนจริง (เวนแตการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในตางประเทศใหยื่น
เอกสารท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได) 

    ๓.๓  ในกรณีท่ีผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนาม 
ในใบยื่นขอเสนอประกันกลุมฯ แทน ใหมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปตามกฎหมาย  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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๔.  การยื่นซองเสนอราคา 
     ๔.๑  ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ ตองเสนอผลประโยชนตามเง่ือนไขท่ี 

ปรากฏในรายละเอียดแนบทายประกาศใหชัดเจน ครบถวน  และใหเสนอราคาคาเบ้ียประกันตอคนตอป โดย
ใหเสนอราคาเปนเงินบาท ซ่ึงรวมคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวแลว และลงลายมือชื่อผูมีอํานาจ พรอมประทับตรา 
บรรจุซอง และปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองวา   “ขอเสนอการประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา” 

    ๔.๒  ใบยื่นขอเสนอประกันกลุมฯ จะตองพิมพหรือเขียนใหอานได หากมีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตก
เติม หรือแกไขขอความ หรือจํานวนเงิน ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ ตองลงลายมือชื่อกํากับทุก
แหง 

    ๔.๓ ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ ตองยื่นซองขอเสนอประกันกลุมฯ ดวยตนเอง 
หรือโดยผูแทนท่ีไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือ ใหมีอํานาจยื่นซองขอเสนอประกันกลุมฯ แทน และมีอํานาจ
เจรจาตกลงเง่ือนไขตาง ๆ ได  และเง่ือนไขท่ีผูรับมอบอํานาจตกลงนั้น มีผลผูกพัน 
ผูประสงคจะยื่นซองขอเสนอการประกันกลุมฯทุกประการ หนังสอืมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมปตาม
กฎหมาย 

   ๔.๔  กอนการยื่นซองเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอตองตรวจสอบขอความในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับนี้ รายละเอียดแนบทายประกาศประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ท้ังหมดเสียกอนท่ี
จะตกลงยื่นซองเสนอราคา 

   ๔.๕  การยื่นซองขอเสนอการประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ใหยื่นท่ีกองคลังและทรัพยสิน ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันท่ี   
๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ นาฬิกา 

๕.  การเปดซองขอเสนอการประกันกลุมฯ 
                 ๕.๑  คณะกรรมการคัดเลือกผูยื่นขอเสนอการประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

บูรพา จะทําการเปดซองขอเสนอการประกันกลุมฯ โดยเปดเผย และดําเนินการพิจารณา  
หลักฐานการยื่นซองขอเสนอการประกันกลุมฯ ณ  หองประชุม ๓๐๒  ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา ๑๔:๑๐  นาฬิกา เปนตนไป 

     ๕.๒  มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือ หรือเลือกซ้ือบริการจากผูประสงคจะยื่นขอเสนอการ
ประกันกลุมฯ รายใดก็ได หรือจะยกเลิกการยื่นซองขอเสนอประกันกลุมฯ ครั้งนี้เสียก็ได สุดแตจะพิจารณาเปน
สมควร หรือไมจําเปนตองตกลงซ้ือบริการจากผูยื่นเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป เพ่ือประโยชนของผูเอาประกัน
เปนสําคัญ ภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัย ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ ไมมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากทางมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 
       ๕.๓  ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ จะตองเสนอผลประโยชนตามตารางใน 
เอกสารรายละเอียดแนบทายประกาศประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๖.  ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ รายใดไดรับการพิจารณา และไดรับแจงจากทาง
มหาวิทยาลัยจะตองรีบไปติดตอกับทางมหาวิทยาลัยภายในกําหนด ๕ วันทําการ  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจาก
มหาวิทยาลัยเปนหนังสือ 
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 ๗.  ใหถือวา ผูประสงคจะยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ ท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูรับ

ประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา เปนผูรับประกัน และไดตกลงท่ีจะปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขในประกาศฉบับนี้ และขอเสนอตาง ๆ ในการยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ และใหถือวาเปนขอ
สัญญา มีผลผูกพันท่ีผูรับประกันจะตองปฏิบัติตาม หากผูรับประกันมิไดปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่ง หรือหลายขอ มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 

๘. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาเง่ือนไขการประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลยับูรพา ใหถือเปนเด็ดขาด จะฟองรองใด ๆ มิได 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

                                                     (ลงชื่อ)            วัชรินทร  กาสลัก 
                                                             (รองศาสตราจารยวัชรินทร  กาสลัก) 
                                                         รองอธิการบดีฝายบริหาร  ปฏิบัติการแทน 

                                     ผูปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 

           สําเนาถูกตอง 
 
     

    (นางสาวิตรี  ผาสุขเจริญ) 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
๑.  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาจํานวนระหวาง  ……๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐………   คน 
๒.  ระยะเวลาเอาประกัน  ๑  ป (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๓.  ในระหวางป ถามหาวิทยาลัยรับเพ่ิม หรือลดจํานวน ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     ผูรับประกันตองจัดใหมีเจาหนาท่ีใหบริการการเอาประกันสวนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลง  เพ่ือไมใหเกิด 
     ความเสียหายตอทางมหาวิทยาลัย และมีความสะดวกในการใชบริการ เม่ือสิ้นปกรมธรรม 
     หากมีจํานวนรับพนักงานเพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลัยจะจายคาใชจายสวนท่ีเพ่ิมข้ึน แตหากจํานวน 
     พนักงานลดลง ผูยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ ตองชําระเงินคืนแกมหาวิทยาลัย   
๔.  ตองมีชื่อ ท่ีอยู สถานท่ี เบอรโทรศัพท  ของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ใหมหาวิทยาลัย 
     ทราบอยางชัดเจน เพ่ือการติดตอประสาน งาน 
๕.  ระบุโรงพยาบาลท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาผูเอาประกัน 
     สามารถใชสิทธิเขารักษาพยาบาลอยางชัดเจน และเม่ือมีการเพ่ิมเติม หรือยกเลิกโรงพยาบาลท่ี 
     ผูเอาประกันใชสิทธิผูรับประกันตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบทันที 
๖.  ผูชนะการคัดเลือกใหเปนผูใหบริการประกันกลุมสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     ตองจัดใหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เปนโรงพยาบาลท่ีผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  
     สามารถใชสิทธิเขารักษาพยาบาล 
๗.  ใหผูยื่นขอเสนอการประกันกลุมฯ   แตละรายเสนอรายละเอียดสิทธิและผลประโยชนท่ีผูปฏิบัติงาน        
     ในมหาวิทยาลัยบูรพาจะไดรับ ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยขางทายนี้   
๘.  การเสนอผลประโยชนครั้งนี้ เปนไปตามตารางแนบทายนี้  โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณา 
     และยึดถือราคาท่ีไดเสนอไวเปนหลัก 
 

ผลประโยชน วงเงินท่ีไดรับ(บาท) 
๑.  ประกันชีวิต – กรณีเสียชีวิตทุกกรณี ๑,๐๐๐ 
๒.  ประกันสุขภาพผูปวยใน 
     (๑) คาหองและคาอาหาร/วัน สูงสุด ๒๔๐ วัน 

(๒) คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุด ๑๕ วัน 
     (๓) คารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ /ครั้ง  ไมรวม (๔) – (๘) 
     (๔)  คาผาตัด/ครั้ง จายตามจริง 
     (๕)  คาหองผาตัด           
     (๖)  คาวางยาสลบ/ครั้ง 
     (๗)  คาเยี่ยมของแพทย ๑ ครั้ง/วัน สูงสุด ๒๔๐ วัน 
     (๘)  คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง      

 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

               ๒๒,๐๐๐ 
               ๓๕,๐๐๐ 
               ๑๒,๕๐๐ 

๗,๐๐๐ 
  ๗๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 ๓.  คารักษาพยาบาลผูปวยนอก/คลินิก ๑ ครั้ง/วัน/๓๐ ครั้ง/ป อัตรา  ๑,๐๐๐ 
 ๔.  คาชดเชยรายได  กรณีไมใชสิทธิเบิกตามขอ ๒ อัตราวันละ   ๒,๕๐๐ 
 ๕.  คาเบี้ยประกัน ใหยื่นเสนอตอคนตอป 
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