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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
เรื่อง  การเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มและรายละเอยีดการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2565 

 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ประสงค์จะดำเนินการเสนอราคาจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

สมาชิก เพ่ือเป็นการเพ่ิมความมั่นคง โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ 
1. กรมธรรม์ที่ 1 มีคุณสมบัติดังน้ี 
      1.1 วงเงินเอาประกัน จำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  1.2 คุ้มครองสมาชิกทุกคน  อายุไม่เกิน 99 ปี 

        1.3 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2565  -  28  กุมภาพันธ์  2566 
        1.4 คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย  ไม่น้อยกว่ายอดรวมของ
วงเงินเอาประกัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
         1.5 สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว นับแต่วันทำกรมธรรม์ 
คุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลารอคอย 
       1.6 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
              1.7 สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2565 และ 1 กันยายน  2565) 
              1.8 คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกที่เข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์หากมีประวัติการ
รักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
  1.9 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน  โดยเรียงตามเลขสังกัด และ เลขทะเบียน
สมาชิกภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
  1.10 บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 

 2. กรมธรรม์ที่ 2 มีคุณสมบัติดังน้ี 
     2.1 วงเงินเอาประกันตามยอดเงินกู้แต่ไม่เกิน  4,500,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
    2.2 คุ้มครองสมาชิก อายุไม่เกิน 77 ปี  หรือคุ้มครองจนถึงสิ้นปีกรมธรรม ์
  2.3 คุ้มครองสมาชิกเดิมที่อายุเกิน 77 - 80 ปี หรือคุ้มครองจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ โดยคุ้มครองต่อเน่ืองทุน
ประกันสูงสุด 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
    2.4 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2565  - 28  กุมภาพันธ์  2566 
        2.5 คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงิน
เอาประกัน ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  
    2.6 สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว  และพ้นระยะเวลารอ
คอยมาแล้วโอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน 
และไม่มีระยะเวลารอคอย 
       2.7 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
              2.8 สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2565 และ 1 กันยายน  2565) 
              2.9 คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี  ยกเว้นสมาชิกเพ่ิมทุนเอาประกันระหว่างปีและสมาชิกสมัครทำ
ประกันใหม่หากมีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
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2.10 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน โดยเรียงตามเลขสังกัด และเลขทะเบียน 

สมาชิก ภายใน 30 วัน  นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
  2.11 บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 

 ผู้สนใจติดต่อเสนอเบี้ยประกัน สอบถามรายละเอียดการทำประกันชีวิตกลุ่มในแต่ละกรมธรรม์ได้  ต้ังแต่วันพุธ 
ที่ 20 ตุลาคม 2564   ถึงวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2564  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ยื่นซองวันพุธ     
ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. และเปิดซองวันเดียวกันเวลา 13.30 น.  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  โทรศัพท์ 0 5561 3049 ,              
0 5561 2431 ต่อ 23 
 
 

                                       ประกาศ ณ วันที่   20  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                           (นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 
                                                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด 
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เอกสารเสนอเบีย้ประกัน เลขที่ 1/2564 
เร่ือง การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
ลงวันที ่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ตามรายการดังน้ี 
1. กรมธรรม์ที่ 1 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  ทุกคน 
2. กรมธรรม์ที่ 2 สำหรับสมาชิกผู้กู้เงิน ตามวงเงินกู้ 
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการซื้อเบี้ยประกัน 
     1.1 รายละเอียดคุณสมบัติ 
 (1.) กรมธรรม์ที่ 1 มีคุณสมบัติดังน้ี 
         (1.1) วงเงินเอาประกัน จำนวน  300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
                 (1.2) คุ้มครองสมาชิกทุกคน  อายุไม่เกิน 99 ปี  
      (1.3) รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์  2566 
              (1.4) คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา
ประกัน  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   
            (1.5) สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว นับแต่วันทำกรมธรรม์ 
คุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลารอคอย 

     (1.6) พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
            (1.7) สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2565 และ 1 กันยายน  2565) 
               (1.8) คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกที่เข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์หากมีประวัติการรักษา
โรคร้ายแรงมาก่อนให้มรีะยะเวลารอคอย 90 วัน 

     (1.9) บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน โดยเรียงตามเลขสังกัด และเลข
ทะเบียนสมาชิก ภายใน 30 วัน  นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
      (1.10) บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 (2.) กรมธรรม์ที่ 2 มีคุณสมบัติดังน้ี 

     (2.1) วงเงินเอาประกันตามยอดเงินกู้แต่ไม่เกิน  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
     (2.2) คุ้มครองสมาชิก อายุไม่เกิน 77 ปี หรือคุ้มครองจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ 

      (2.3) คุ้มครองสมาชิกเดิมที่อายุเกิน 77 – 80 ปี หรือคุ้มครองจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์  โดยคุ้มครองต่อเน่ืองทุน
ประกันสูงสุด 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

     (2.4) รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2565  - 28 กุมภาพันธ์  2566 
                 (2.5) คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไมน้่อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา
ประกัน  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
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            (2.6) สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว  และพ้นระยะเวลารอคอย
มาแล้วโอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และไม่
มีระยะเวลารอคอย 
             (2.7) พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
             (2.8) สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2565 และ 1 กันยายน  2566) 
      (2.9) คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกเพ่ิมทุนเอาประกันระหว่างปีและสมาชิกสมัครทำ
ประกันใหม่ หากมีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
             (2.10) บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน โดยเรียงตามเลขสังกัด และเลขทะเบียน
สมาชิก ภายใน 30 วัน  นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
      (2.11) บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 
2. คณุสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทประกันชีวิตเท่าน้ันและมีประสบการณ์ในการทำประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครฯู ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทุนประกันไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นล้านบาท 
     2.2 ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  หรือห้าม
ติดต่อ  หรือห้ามเสนอราคากับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 
     2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
     2.4 ผู้เสนอราคาต้องนำเงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด ไปแนบท้ายสลักหลังกรมธรรม์ และให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกรมธรรม์และให้มีผู้อำนาจลงนามในวันย่ืนซอง 
     2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยกระทำการใดๆ ทีเ่ป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเก่ียวกับการ  
ปฎิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนหรือความเสียหายอื่นใด 
 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา ดังน้ี 
     3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   
     3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอ
ราคาแทนและสามารถตัดสินใจในการลดราคาเมื่อคณะกรรมการต่อรองราคาได้ 
     3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองเสนอราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)  
     3.4 ให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม ประทับตราบริษัท รับรองระยะเวลาไม่เกิน  90 วัน 
     3.5 งบดุลและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี โดยดูผลประกอบการ 
     3.6 สถานภาพของบริษัทโดยทั่วไป 
 
4. การเสนอราคา 
     4.1 ผู้เสนอราคาย่ืนเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพียงกรมธรรม์ใด กรมธรรม์หน่ึงก็ได้ 
     4.2 ผู้เสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง ให้ยื่นแยกหลักฐานการเสนอ
ราคากับใบเสนอราคา       
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     4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวอักษรเป็นสำคัญ ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับต้ังแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอมิได้ และย่ืนเสนอราคาได้ทั้ง 2 
กรมธรรม์ 
    4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอ
ราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  เรื่องการเสนอเบี้ยประกัน
และรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม”  ยื่นต่อสหกรณ์ในวันพุธที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา  09.00 น. 
ถึงเวลา 11.00 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ทั้งน้ี ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์ เมื่อพ้นกำหนดยื่น
ซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด   คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะเปิดซองเสนอราคาในวันพุธที่  10  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป 
     4.5 กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  ต้องการต่อรองการเสนอราคา หรือต้องการรายละเอียดการเสนอราคา
เพ่ิมเติม ผู้เสนอราคาต้องประสานงานกับผู้มอบอำนาจจากบริษัทและให้ประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด 
โดยตรง และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วผู้ย่ืนซองเสนอราคาจะต้องทำตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  
ทุกประการ  
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
     5.1 การพิจารณาเสนอราคาเบี้ยประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด พิจารณาลำดับความสำคัญ ดังน้ี 

- สถานภาพของบริษัทโดยทั่วไป 
- งบดุล และผลการดำเนินการ ย้อนหลัง 3 ปี โดยดูผลประกอบการ 

     5.2 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เลือกซื้อค่าเบี้ยประกันชีวิตในกรมธรรม์หน่ึง กรมธรรม์ใด หรือเฉพาะรายการหน่ึง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการซื้อราคาเบี้ยประกันและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา และสหกรณ์จะพิจารณาเบี้ยประกันชีวิตแยกแต่ละกรมธรรม์ 
     5.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตาม 
ข้อ 3 หรือย่ืนซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ท้ังน้ีเฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่าน้ัน 
     5.4 สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

  (2) รายการที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) กำกับไว้ 
 (3) ในการตัดสินซื้อเบี้ยประกันหรือการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอ
ราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  สหกรณ์มีสิทธิจะไม่รับราคาหรือทำ
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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6. การทำสัญญา 

ให้บริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้ทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุ โขทัย จำกัด มาลงนาม
ในข้อตกลงในวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  กำหนด ทั้งน้ี บริษัทจะต้องส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  โดยตรงภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด โอนเบี้ยประกันงวด
แรกให้กับบริษัท 
 อน่ึง ถ้าเงื่อนไขในกรมธรรม์ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรม์ได้ทันที และบริษัทจะต้องจ่ายเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวนให้สหกรณ์ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่บอกยกเลิก 
 

                                                                     สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 
                                                                                20  ตุลาคม   2564 
 

หมายเหตุ   การเสนอราคาของบริษัทต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
   1. บริษัทต้องเสนอราคาแยกเป็นแต่ละกรมธรรม์ โดยเขียนหน้าซองเสนอราคาว่า “กรมธรรม์ 1”  “กรมธรรม์ 2”  
   2. หลักฐานการเสนอราคาหน่ึงกรมธรรม์ใช้หลักฐานหน่ึงชุด (หนังสือมอบอำนาจถ่ายเอกสารได้ แต่ทั้งน้ีต้องมีฉบับจริงมา
แสดงด้วย กรณีย่ืนหลายกรมธรรม์) 
   3. ใบเสนอราคาให้ใช้แบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย  จำกัด เท่าน้ัน                               
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ใบเสนอเบี้ยประกันกรมธรรม์ 1 
 
เรียน   ประธานกรรมการซื้อเบี้ยประกันโดยวิธีพิเศษการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
 
 1.ข้าพเจ้า........................................................ ชื่อห้างร้าน/บริษัท/หจก......................................................................
ที่อยู่เลขที่ ....................... ถนน .........................................ตำบล .................................... อำเภอ .............................................. 
จังหวัด ..............................................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... 
 
 2. ข้าพเจ้าเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิต ดังต่อไปน้ี 

กรมธรรม์ วงเงินเอาประกัน เบีย้/100,000 รวมเงิน 

1 300,000.-   

(...............................................................................) ราคารวมทั้งสิ้น 
 
 

 
 3.คำเสนอน้ีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่ได้ย่ืนใบเสนอราคา 
 4.สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เฉพาะรายการหน่ึง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือ
ประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 5.บริษัทยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและตามประกาศของสหกรณ์ 
 
  เสนอมา ณ วันที่ ................. เดือน ............................................. พ.ศ. 2564 
 
     (ลงชื่อ) ............................................................... 
                (...........................................................) 
     ตำแหน่ง ........................................................... 
       ประทับตรา (ถ้าม)ี 
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ใบเสนอเบี้ยประกันกรมธรรม์ 2 
 
เรียน   ประธานกรรมการซื้อเบี้ยประกันโดยวิธีพเิศษการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
 
 1.ข้าพเจ้า................................................................ ชื่อห้างร้าน/บริษัท/หจก...............................................................
ที่อยู่เลขที่ ....................... ถนน .........................................ตำบล ..................................... อำเภอ ............................................ 
จังหวัด ..............................................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... 
 
 2.ข้าพเจ้าเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิต ดังต่อไปน้ี 

กรมธรรม์ วงเงินเอาประกัน เบี้ย/100,000.- รวมเงิน 

2 4,500,000.-   

(...............................................................................) ราคารวมทัง้ส้ิน 
 

 
 
 3.คำเสนอน้ีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่ได้ย่ืนใบเสนอราคา 
 4.สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เฉพาะรายการหน่ึง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ัง น้ี  เพ่ือ
ประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 5.บริษัทยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและตามประกาศของสหกรณ์ 
 
  เสนอมา ณ วันที่ ................. เดือน ............................................. พ.ศ. 2564 
 
     (ลงชื่อ) …............................................................ 
             (…........................................................) 
     ตำแหน่ง …........................................................ 
             ประทับตรา (ถ้ามี) 

 


