
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เร่ือง  สอบราคาการจัดทําประกันภัยอาคารสํานักงานสหกรณ์ และประกันภัยสําหรับเงิน 

--------------------- 

 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด  มีความประสงค์จัดทําประกันภัยอาคารสาํนักงานสหกรณ์ และ
ประกันภัยสําหรับเงิน   
 รายละเอียดการจัดทําประกันภัยอาคารสํานกังานสหกรณ์ และประกันภัยสําหรับเงินใหเ้ป็นไปตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายประกันภัยตามที่สอบราคาซ้ือดังกล่าว 
 2. เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและต้องมีสําเนาแสดงหลักฐานการเป็นนิติ
บุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และหนังสอืแสดงหลักฐานผู้มีอํานาจลงนาม ส่งมาพร้อมซองเสนอราคา 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาครั้งนี้ 
 การยื่นซองเสนอราคา 
 1. ใหผู้้ประสงค์ย่ืนซองเสนอราคา ได้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 ในวัน 
ทําการเวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 2. ให้ผูเ้สนอราคายื่นซองเสนอราคาโดยให้ปิดผนึกซองพร้อมประทับตราหรอืลงลายมือชื่อกํากับ 
 การเปิดซองเสนอราคา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะทําการเปิดซองเสนอราคา ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ในวันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 ท้ังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีเอกสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา 
รายใดก็ได้ หรืออาจยกเลิกการสอบราคาคร้ังนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสม 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด อาจไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ําสุดก็ได้ 

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) โทรศัพท์ 0 2579 4899     
ในวันและเวลาทําการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.025798899.com 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

ผู้เอาประกันภัย : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย : เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 กันยายน 2563 - 1 กันยายน 2564 

การประกันภัยความเสี่ยงภัยสําหรับทรัพยส์ิน 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย :  สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (รวมรากฐาน) สิ่งต่อเติมท้ังหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงสร้างอาคาร สิ่งตกแต่งติดตรึงตรา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้
สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รวมถึงลิขสิทธ์ิ Software รวม 
Notebook (ท่ีใช้อยู่ในสถานที่เอาประกันภยัเท่านั้น) ส่วนควบคุม
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ทุกชนิด ป้ายอาคาร (ไม่
รวมป้ายท่ีใช้เพื่อการพาณิชย์) หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ระบบต่างๆ เช่น ระบบลิฟท์ ระบบไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้าท้ังชุด 
สายล่อฟ้าโทรทัศน์รวมเสาอากาศโทรทัศน์ โทรศัพท์ (ยกเว้น
โทรศัพท์มือถือ) ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อน้ํา
และระบบท่อระบายน้ําทุกชนิด ระบบสัญญาณเตือนภัย นํ้าพุหน้า
อาคาร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีอยู่ในความดูแลรักษาของผูเ้อา
ประกันภยั 

ทุนประกันภัย : 80,000,000.00 บาท 
ความคุ้มครอง : ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้, 

ฟ้าผ่า, ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ, ภัยจาก
ควัน, ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ํา, ภัยระเบิดและความสูญเสีย
หรือเสียหายอันมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก  

 
การจํากัดจํานวนเงินความรบัผิดสําหรับภยัต่างๆ 
1. คุ้มครองความเสียหายจากภัยนํ้าท่วม จํากัดจํานวนเงินในวงเงิน 5,000,000.00 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และ

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
2. คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จํากัดจํานวนเงินในวงเงิน 10,000,000.00 บาท ต่อความเสียหายแต่

ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
3. คุ้มครองความเสียหายต่อกระจก จํากัดจํานวนเงนิในวงเงนิ 5,000,000.00 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครัง้ และ

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
4. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการโจรกรรม จํากัดจํานวนเงินในวงเงิน 

10,000,000.00 บาท ต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
5. คุ้มครองความเสียหายภัยจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ซ่ึงเกิดขึ้นในสถานประกอบการ) จํากัดจํานวน

เงินในวงเงิน 5,000,000.00 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
6. คุ้มครองความเสียหายภัยจากแผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอัน

เจตนาร้าย จํากัดจํานวนความรับผิด เต็มวงเงินเอาประกันภัย 
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การประกันภัยความเสี่ยงภัยสําหรับเงิน 
ผู้เอาประกันภัย : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย : เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 กันยายน 2563 - 1 กันยายน 2564 

ความคุ้มครอง  
1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย 10,000,000.00 บาท 
 รวมเงินในตู้ ATM ที่ต้ังอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย  
2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย 5,000,000.00 บาท 
3. ความสูญเสียเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งจากสถานที่ 1,000,000.00 บาท 
 เอาประกันภัย- ธนาคารพาณิชย์ และหรือ จากธนาคารพาณิชย์-สถานที ่
 เอาประกันภัยในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


