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กําหนดรายละเอียดการประกันภัยทรัพย�สินของสถาบัน  
 
1. ผู�มีสิทธิย่ืนข�อเสนอจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต)อไปนี้ 

1.1)  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเป�นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยอย"างน�อย 5 ป% และได�รับอนุญาตให�
ประกอบกิจการด�านประกันวินาศภัยจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส"งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

1.2) ไม"เป�นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนแล�ว 
1.3) ไม"เป�นผู�ท่ีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจประกันภัย 
1.4) ไม"เป�นผู�ท่ีได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม"ยอมข้ึนศาลไทย 
1.5) ไม"เป�นผู�มีผลประโยชน=ร"วมกับผู�เสนอราคาอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคา 
1.6) ต�องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดทุนจดทะเบียนตลอดจนผลการดําเนินการและงบแสดงฐานะทาง

การเงิน (งบกําไร ขาดทุน งบดุล) ประจําป% 2558-2559 โดยต�องมีผลกําไรติดต"อกัน 2 ป% และมีรายได�เบ้ีย
ประกันภัยรวมป%ละไม"ต่ํากว"า 3,000,000,000.- บาท (สามพันล�านบาทถ�วน) 

 

2. ขอบเขตในการย่ืนข�อเสนอ 
 ตัวอาคารสิ่งปลูกสร�างจํานวน 11 อาคาร (ไม"รวมฐานราก) รวมส"วนปรับปรุงต"อเติมอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบไฟฟGา ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ลิฟต=โดยสาร บันไดเลื่อน ถนนรอบสถาบัน รั้วสถาบัน
และครุภัณฑ=ต"างๆ ท่ีใช�ในการเรียนการสอน และมูลค"าการประกันภัยของทรัพย=สินใช�แบบ Replacement  
การประกันภัยอาคารและทรัพย=สินภายในสถาบัน โดยมีมูลค"าทรัพย=สินรวมท้ังสิ้น  3,056,453,390.- บาท  
(สามพันห�าสิบหกสี่แสนห�าหม่ืนสามพันสามร�อยเก�าสิบล�านบาทถ�วน) ดังต"อไปนี้ 
 

1. อาคารบุญชนะ อัตถากร 
2. อาคารนันทนาการ  
3. อาคารมาลัย หุวะนันทน=  
4. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
5. อาคารชุบ กาญจนประกร 
6. อาคารนวมินทราธิราช 
7. อาคารนิด�าสัมพันธ=-อาคารจอดรถ  
8. อาคารนราธิปพงศ=ประพันธ=  
9. อาคารราชพฤกษ= 
10. อาคารเสรีไทย  
11. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
12. ระบบไฟฟGาใต�ดิน 
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3. ความคุ�มครอง 
ความสูญเสียหรือเสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากสาเหตุไฟไหม� ฟGาผ"า ภัยการนัด

หยุดงาน การจลาจล และการกระทําอันมีเจตนาร�าย ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยไฟปWา ภัยจากแผ"นดินไหวหรือภูเขา
ไฟระเบิดหรือคลื่นใต�น้ําหรือสึนามิ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากการเฉ่ียวและหรือการ
ชนของยวดยานพาหนะ ภัยน้ําท"วม ภัยเนื่องจากน้ํา รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
สาเหตุภายนอกอ่ืนๆ  

ประกันภัยทรัพย=สินแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) และภัยเพ่ิมเติมดังต"อไปนี้ 
3.1) อุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส= เครื่องคอมพิวเตอร= และอุปกรณ=ประมวลผลข�อมูล 
3.2) ความเสียหายท่ีเกิดจากกระจกท่ีติดต้ังถาวร 
3.3) ความเสียหายท่ีเกิดจากกระจก (นอกจากกระจกท่ีติดต้ังถาวร) 
3.4) การลักทรัพย=ท่ีปรากฏและไม"ปรากฏร"องรอยความเสียหาย (จร3) 
3.5) ความสูญเสียหรือเสียหายต"อเครื่องจักรขัดข�อง 
3.6) ความรับผิดตามกฎหมายต"อบุคคลภายนอกต"อชีวิต ความบาดเจ็บทางร"างกาย และความเสียหาย

ต"อทรัพย=สิน 
3.7) ความรับผิดตามกฎหมายต"อบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร=ต"อชีวิต ความบาดเจ็บ

ทางร"างกาย และความเสียหายต"อทรัพย=สิน 
3.8) ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในสถานท่ีเอาประกันภัย รวมถึงเงินท่ีเก็บรักษาภายในตู�

นิรภัยหรือห�องนิรภัย (ปง.2) 
3.9) ความเสียหายต"อเครื่องใช�ไฟฟGาและระบบไฟฟGา 
3.10) ความเสียหายต"องานตกแต"งต"อเติม หรือปรับปรุงสถานท่ี 

หมายเหตุ :   
1 . สําหรับภัยน้ําท"วม จํากัดวงเงินความรับผิดสําหรับสูญเสียหรือเสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัย 

สูงสุดไม"เกิน 60,000,000.- บาท (หกสิบล�านบาทถ�วน) ต"อเหตุการณ=และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
2. สําหรับภัยลมพายุ จํากัดวงเงินความรับผิดสําหรับสูญเสียหรือเสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัย สูงสุด

ไม"เกิน 50,000,000.- บาท (ห�าสิบล�านบาทถ�วน) ต"อเหตุการณ=และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
3. สําหรับภัยแผ"นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต�น้ําหรือสึนามิ จํากัดวงเงินความรับผิดสําหรับ

สูญเสียหรือเสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัย สูงสุดไม"เกิน 50,000,000.- บาท (ห�าสิบล�านบาทถ�วน) ต"อ
เหตุการณ=และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

4. สําหรับภัยลูกเห็บ จํากัดวงเงินความรับผิดสําหรับสูญเสียหรือเสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัยสูงสุด
ไม"เกิน 50,000,000.- บาท (ห�าสิบล�านบาทถ�วน)  ต"อเหตุการณ=และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

5. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทําอันมีเจตนาร�าย (ยกเว�นการกระทําเพ่ือผลทาง
การเมือง ศาสนาหรือลัทธินิยม) จํากัดความรับผิดสําหรับสูญเสียหรือ เสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัย สูงสุด
ไม"เกิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งร�อยล�านบาทถ�วน) ต"อเหตุการณ=และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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4. วงเงินจํากัดความรับผิดสําหรับภัยพิเศษ 
4.1) ความสูญเสียหรือเสียหายต"อทรัพย=สินท่ีเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยโจรกรรมท่ีปรากฏร"องรอย

การงัดแงะและไม"ปรากฏร"องรอยความเสียหาย เพ่ือเข�าไปหรือออกจากตัวอาคาร รวมการถูกชิงทรัพย=และปล�น
ทรัพย= ในวงเงินไม"เกิน 10,000,000.- บาท (สิบล�านบาทถ�วน) ต"อความเสียหายแต"ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

4.2) ความเสียหายหรือสูญเสียของกระจกท่ีติดต้ังตรึงตรา และเป�นส"วนหนึ่งของตัวอาคาร อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ ในวงเงินไม"เกิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล�านบาทถ�วน) ต"อความเสียหายแต"ละครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

4.3) ภัยต"อเครื่องใช�ไฟฟGา ในวงเงินไม"เกิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล�านบาทถ�วน) ต"อความเสียหายแต"
ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

4.4) ความสูญเสียหรือเสียหายต"อเครื่องจักรขัดข�อง ในวงเงินไม"เกิน 10,000,000.- บาท (สิบล�านบาท
ถ�วน) ต"อความเสียหายแต"ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

4.5) ความคุ�มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู�เอาประกันภัย ต"อชีวิต ความบาดเจ็บทางร"างกายและ
ความเสียหายต"อทรัพย=สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินความรับผิดไม"เกิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งร�อยล�าน
บาทถ�วน) ต"อเหตุการณ=แต"ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

4.6) ความคุ�มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู�เอาประกันภัย ต"อชีวิต ความบาดเจ็บทางร"างกายและ
ความเสียหายต"อทรัพย=สินของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร= ในวงเงินความรับผิดไม"เกิน 
5,000,000.- บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) ต"อเหตุการณ=แต"ละครั้ง และตลอดเวลาเอาประกันภัย 
 
5.ความรับผิดส)วนแรกของผู�เอาประกันภัย 

5.1) 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) แรก ต"อความสูญเสียหรือเสียหายแต"ละครั้งและทุกครั้ง  
5.2) 10% ของมูลค"าความเสียหาย  ข้ันตํ่า 50,000.- บาท (ห�าหม่ืนบาทถ�วน) ต"อความเสียหายแต"ละครั้ง

และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยจากภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล และการกระทําอันมีเจตนาร�าย ภัยจาก
แผ"นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต�น้ําหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ภัยลมพายุ และภัยไฟปWา 

5.3) 50,000.- บาท (ห�าหม่ืนบาทถ�วน) แรกต"อความสูญเสียหรือความเสียหายแต"ละครั้งและทุกครั้งจาก
ภัยน้ําท"วม 

5.4) 10,000.- บาท (หนึ่ งห ม่ืนบาทถ�วน ) แรกต"อครั้ ง สํ าหรับความเสียหายต"อทรัพย=สินของ
บุคคลภายนอก  

5.5) 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) แรกต"อครั้ง สําหรับความเสียหายต"อทรัพย=สินของบุคลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร= 

 
 

6.ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 เดือน  
เริ่มต�นวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
 


