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เอกสารแนบสวนที่ 1 

 

 

 

 

แบบสอบถามคุณลักษณะเฉพาะ 

ความคุมครองกรมธรรมประกนัภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน  

ประจําปการศึกษา 2564 - 2566 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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รายละเอียดความคุมครองกรมธรรมประกันภยัความเส่ียงภัยทรัพยสิน 

รายละเอียดขอกําหนด 

รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุนหรือ

รายละเอียดท่ีเสนอให

ชัดเจนโดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเคร่ืองหมาย

อางอิงบนเอกสารท่ี

นําเสนอ) 

1. ระยะเวลาประกันภัย 2 ป 

(เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ก.ย. 2564 – สิ้นสุดวันท่ี 1 ก.ย. 2566) 

แบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึง 1 กันยายน 2566 

ระยะท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึง 1 กันยายน 2566 

  

2. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 

สิ่งปลูกสราง อาคารตางๆ ทุกอาคาร (ไมรวมรากฐาน) 

รวมสวนตอเติมปรับปรุงอาคาร เฟอรนิเจอรเครื่องตกแตงติดต้ัง

ตรึงตรา 

งานระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล 

เครื่องใชเครื่องจักร 

อุปกรณสํานักงาน และอุปกรณการเรียนการสอน 

(ในหมวดอุปกรณการเรียนการสอน รวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร 

Laptop และ Tablet) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1.1 และ 1.2  

 

3. ความคุมครองไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิด ภัยเน่ืองจากนํ้า 

(ไมรวมนํ้าทวม) ภัยจากควัน ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการ

ชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน และอุบัติเหตุตางๆ  

 

4. ความคุมครองภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผนดินไหว 

หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตนํ้า หรือสึนามิ และภัยนํ้า

ทวม  

 

5. ความคุมครองภัยจากการนัดหยุดงาน และการจลาจล 

หรือการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพ่ือผล

ทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)  
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รายละเอียดความคุมครองกรมธรรมประกันภยัความเส่ียงภัยทรัพยสิน 

รายละเอียดขอกําหนด 

รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุนหรือ

รายละเอียดท่ีเสนอให

ชัดเจนโดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเคร่ืองหมาย

อางอิงบนเอกสารท่ี

นําเสนอ) 

6. ความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายตออุปกรณ

ไฟฟา 
  

7. ความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายจากผลท้ังหมด

ท้ังทางตรงและทางออมจากอุบัติเหตุตอกระจกท่ีติดตั้งถาวร 
  

8. ความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเน่ืองมาจาก

การลักทรัพยท่ีปรากฏรองรอยการงัดแงะเฉพาะตอตัว

อาคาร การชิงทรัพย การปลนทรัพย  

 

9. ความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเน่ืองมาจาก

ภัยจากการลักทรัพยท่ีไมปรากฏรองรอยงัดแงะ (จร.3)  

 

10. ความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิด

แกบุคคลภายนอก  

 

11. ความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเอา

ประกันภัยอันเกิดจากการชํารุดเสียหายหรือการขัดของของ

ระบบกลไกหรือระบบไฟฟาของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  

 

12. ความคุมครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากสาเหตุใด

ก็ตามซึ่งมิไดระบุเปนขอยกเวนตามขอตกลง (ปง.2)  

 

13. ความคุมครองประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

14. ความคุมครองประกันภัยหมอกําเนิดไอนํ้าและถังอัด

ความดัน  

 

15. ขอเสนออื่นๆ ท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ   
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1.2 รายละเอียดสถานที่ต้ังทรัพยสิน 

สถานท่ีตั้งทรัพยสิน 1. เลขท่ี 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  

 กรุงเทพมหานคร 10400 (อาคาร 1,3,5,7,8,9,10,14,15,16,17 และ อาคาร 19) 

 2. เลขท่ี 126/22-25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 10400 อาคาร 5 ชั้น (อาคาร 20) 

 3. เลขที่ 24 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

 อาคารเอนกประสงค (อาคาร 21) 

 4. เลขท่ี 102/6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 10400 อาคาร 2 ชั้น (ติดอาคาร 20) 

 5. โฉนดที่ดินเลขท่ี 85646 เลขที่ 126/26 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก  

  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บานพักหน่ึงชั้นครึ่ง (รานอาหารอุสมาน) 

 6. สัญญาเชาเลขที่ นตก.(ส) 016/2556 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 พื้นที่เชา 3 ไร  

  (ลานเด็กหอ) 

 7. โฉนดที่ดินเลขท่ี 85677 อาคารหน่ึงชั้นครึ่ง หองปฏิบัติการครัว คณะการทองเที่ยวและ 

  อุตสาหกรรมบริการ 

 8. อาคาร 22 จํานวน 7 ชั้น (หลังอาคาร 21) 

 9. อาคาร 23 จํานวน 8 ชั้น รวมชั้นใตดิน (หลังอาคาร 9) 

 10. อาคาร 24 จํานวน 18 ชั้น 

 11. อาคาร 25 จํานวน 9 ชั้น 

 12. โดมขางอาคาร 24 

 13. โดมลานกีฬา 
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1.3 ราคาตามบัญชีทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

รายการ ราคาซื้อ คาเสื่อมราคาสะสม ราคาสุทธิ 

1. ทางเดินระหวางอาคาร (ถนน) 44,196,446.33 3,830,037.20 40,366,409.13 

2. งานภูมิทัศน 28,505,065.66 10,170,172.99 18,334,892.67 

3. อาคาร 1,898,429,747.57 871,710,546.64 1,026,719,200.93 

4. สวนปรับปรุงอาคาร 505,647,385.90 156,373,998.49 349,273,387.41 

5. ระบบบาบัดนํ้าเสีย 27,449,152.70 27,272,376.26 176,776.44 

6. งานปองกันอัคคีภัย 14,993,323.85 8,401,748.59 6,591,575.26 

7. ระบบขนสงแนวดิ่ง (ลิฟท/ปนไดเลื่อน) 14,970,501.19 5,318,167.19 9,652,334.00 

8. ครุภัณฑและอุปกรณ 404,495,180.09 272,516,854.73 131,978,325.36 

9. ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล 336,537.26 210,795.22 125,742.04 

10. ครุภัณฑและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 378,956,893.14 358,862,581.48 20,094,311.66 

11. ครุภัณฑตําราและหนังสือหองสมุด 41,745,609.67 38,727,459.01 3,018,150.66 

12. อุปกรณสารสนเทศ นศ. 130,270,081.12 72,583,603.42 57,686,477.70 

13. ครุภัณฑซอฟทแวร 117,404,110.77 109,359,585.47 8,044,525.30 

14. ครุภัณฑซอฟแวร E-Book 71,655.10 32,411.68 39,243.42 

รวม 3,607,471,690.35 1,935,370,338.37 1,672,101,351.98 
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เอกสารแนบสวนที่ 2 

 

 

 

แบบฟอรมใบเสนอราคา 

ความคุมครองกรมธรรมประกนัภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน 

ประจําปการศึกษา 2564-2566 

บริษัท....................................................................................................... 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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แบบใบเสนอราคา 

เรียน ประธานคณะกรรมการรับและเปดซองเสนอราคา 

 1. ขาพเจา...................................................................อยูเลขท่ี............................................................ 

ถนน............................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..................โทร..............................โดย...................................................... 

ผูลงนามขางทายน้ี ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี............................................................... 

โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขน้ันแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่กําหนด 

 2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามกําหนดเวลาสงมอบ 

ดังตอไปนี้ 

ระยะ รายการ ระหวางวันท่ี ราคา (บาท) 

อากร

แสตมป 

(บาท) 

ภาษี 

มูลคา 

เพ่ิม 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

กําหนด

สงมอบ

ภายใน 

(วัน) 

1. อัตราคาเบ้ีย

ประกันภัยความเสี่ยง

ภัยทรัพยสิน สําหรับ

มูลคาทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

เริ่ม 

วันที่ 1 กันยายน 

2564  

สิ้นสุด  

วันที่ 1 กันยายน 

2565 

     

2 อัตราคาเบ้ีย

ประกันภัยความเสี่ยง

ภัยทรัพยสิน สําหรับ

มูลคาทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

เริ่ม 

วันที่ 1 กันยายน 

2565  

สิ้นสุด  

วันที่ 1 กันยายน 

2566 

     

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  

(........................................................................................) ซึ่งเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมท้ังภาษีอากร

อ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
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3. คําเสนอนี้จะยืนราคาอยูเปนระยะเวลา 60 วัน นับต้ังแตวันเปดซองสอบราคา และมหาวิทยาลัยฯอาจรับคํา

เสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่

มหาวิทยาลัยฯ รองขอ 

 4. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะทําหนังสือการรับ

ประกันภัยกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยฯ 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก

มหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูสอบราคาได หรือมหาวิทยาลัยฯอาจจะเรียก

สอบราคาใหมก็ได 

 5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยฯไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ังไมตอง

รับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แค็ตตาล็อก แบบ รูป รายการ

คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัยฯพรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมให

มหาวิทยาลัยฯไวเปนเอกสารและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ 

 สําหรับตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่

เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น 

 7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีไดย่ืนพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว 

และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยฯไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

 8. ใบเสนอราคานี้ไดย่ืนโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยมิชอบดวย

กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆ ที่ไดย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

เสนอ ณ วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ..................... 

ลงชื่อ............................................................................. 

(.............................................................................) 

ตําแหนง......................................................................... 

 ประทับตรา (ถามี) 
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