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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
เรื่อง  การเสนอราคาเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มและรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ป ี2566 

 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ประสงค์จะดำเนินการเสนอราคาจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

สมาชิก เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
1. กรมธรรม์ที่ 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 
      1.1 วงเงินเอาประกัน จำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  1.2 คุ้มครองสมาชิกทุกคน  อายุไม่เกิน 99 ปี 

        1.3 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2566  -  29  กุมภาพันธ์  2567 
        1.4 คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย  ไม่น้อยกว่ายอดรวมของ
วงเงินเอาประกัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
         1.5 สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว นับแต่วันทำกรมธรรม์ 
คุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลารอคอย 
       1.6 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
              1.7 สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2566 และ 1 กันยายน  2566) 
              1.8 คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกที่เข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์หากมีประวัติการ
รักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
  1.9 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน  โดยเรียงตามเลขสังกัด และ เลขทะเบียน
สมาชิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
  1.10 บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตว่ันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
  1.11 บริษัทต้องมีเงินสด เป็นหลักประกันสัญญาให้ไว้กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าจำนวน 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 2. กรมธรรม์ที่ 2 มีคุณสมบัติดังนี้ 
     2.1 วงเงินเอาประกันตามยอดเงินกู้แต่ไม่เกิน  4,500,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
    2.2 คุ้มครองสมาชิก อายุไม่เกิน 80 ปี  หรือคุ้มครองจนถึงส้ินปีกรมธรรม์     
    2.3 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2566  - 29  กุมภาพันธ์  2567 
        2.4 คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงิน
เอาประกัน ณ วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
    2.5 สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว  และพ้นระยะเวลารอ
คอยมาแล้วโอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน 
และไม่มีระยะเวลารอคอย 
       2.6 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
              2.7 สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2566 และ 1 กันยายน  2566) 
              2.8 คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี  ยกเว้นสมาชิกเพิ่มทุนเอาประกันระหว่างปีและสมาชิกสมัครทำ
ประกันใหม่หากมีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 

2.9 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกท่ีเอาประกันทุกคน โดยเรียงตามเลขสังกัด และเลขทะเบียน 
สมาชิก ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
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  2.10 บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตว่ันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 

 ผู้สนใจติดต่อเสนอเบี้ยประกัน สอบถามรายละเอียดการทำประกันชีวิตกลุ่มในแต่ละกรมธรรม์ไ ด้              
ตั้งแต่วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  ถึงวันอังคาร ที่  8 พฤศจิกายน  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.      
ยื่นซองวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  และเปิดซองวันเดียวกันเวลา 13.30 น.      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  โทรศัพท์ 0 5561 3049 ,     
0 5561 2431 ตอ่ 23 
 

ประกาศ ณ วันที่  18  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 

                                                                               
                                           (นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 

                                                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด 
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เอกสารเสนอเบ้ียประกัน เลขที่ 1/2565 
เรื่อง การทำประกันชีวติกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ตามรายการดังนี้ 
1. กรมธรรม์ที่ 1 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  ทุกคน 
2. กรมธรรม์ที่ 2 สำหรับสมาชิกผู้กู้เงิน ตามวงเงินกู้ 
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการซื้อเบี้ยประกัน 
     1.1 รายละเอียดคุณสมบัติ 
 (1.) กรมธรรม์ท่ี 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 
         (1.1) วงเงินเอาประกัน จำนวน  300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
                 (1.2) คุ้มครองสมาชิกทุกคน  อายุไม่เกิน 99 ปี  
      (1.3) รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์  2567 
              (1.4) คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา
ประกัน  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   
            (1.5) สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว นับแต่วันทำกรมธรรม์ 
คุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลารอคอย 

     (1.6) พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
            (1.7) สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2566 และ 1 กันยายน  2566) 
               (1.8) คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกที่เข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์หากมีประวัติการรักษา
โรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 

     (1.9) บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน โดยเรียงตามเลขสังกัด และเลข
ทะเบียนสมาชิก ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
      (1.10) บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
                 (1.11) บริษัทต้องมีเงินสดเป็นหลักประกันสัญญาให้ไว้กับสหกรณ์  ไม่น้อยกว่าจำนวน 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 (2.) กรมธรรม์ท่ี 2 มีคุณสมบัติดังนี้ 

     (2.1) วงเงินเอาประกนัตามยอดเงินกู้แต่ไม่เกิน  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
          (2.2) คุ้มครองสมาชิก อายุไม่เกิน 80 ปี หรือคุ้มครองจนถึงสิน้ปีกรมธรรม์   

     (2.3) รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2566  - 29 กุมภาพันธ์  2567 
                 (2.4) คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา
ประกัน  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
            (2.5) สมาชิกโอนย้ายมาทำประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้ว  และพ้นระยะเวลารอคอย
มาแล้วโอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และไม่
มีระยะเวลารอคอย 
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             (2.6) พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ 
             (2.7) สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2566 และ 1 กันยายน  2566) 
      (2.8) คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกเพิ่มทุนเอาประกันระหว่างปีและสมาชิกสมัครทำ
ประกันใหม่ หากมีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
             (2.9) บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกที่เอาประกันทุกคน โดยเรียงตามเลขสังกัด และเลขทะเบียนสมาชิก 
ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
      (2.10) บริษัทต้องออกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์โอนเบี้ยประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้ เสนอราคาต้องเป็นบริษัทประกันชีวิต เท่ านั้นและมีประสบการณ์ ในการทำประกันชีวิตกลุ่มกับ            
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทุนประกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท 
      2.2 ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูฯ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ       
หรือห้ามติดต่อ  หรือห้ามเสนอราคากับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 
      2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
เสนอราคา ได้มีคำส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      2.4 ผู้เสนอราคาต้องนำเงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด ไปแนบท้ายสลักหลังกรมธรรม์ และให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์และให้มีผูอ้ำนาจลงนามในวันยื่นซอง 
      2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เก่ียวกับการปฎิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนหรือความเสียหายอื่นใด 
 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกบัซองเสนอราคา ดังนี้ 
      3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   
     3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามใน    
ใบเสนอราคาแทนและสามารถตัดสินใจในการลดราคาเม่ือคณะกรรมการต่อรองราคาได้ 
      3.3 ให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม ประทับตราบริษัท หนังสือรับรองระยะเวลารอคอย 90 วัน 
      3.4 งบดุลและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี โดยดูผลประกอบการ 
     3.5 หนังสือรับรองประสบการณ์จากสหกรณ์ฯ อื่น 
      3.6 สถานภาพของบริษัทโดยทั่วไป (ถ้ามี) 
      3.7 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา รวมท้ังรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี) 
 
4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพียงกรมธรรม์ใด กรมธรรม์หนึ่งก็ได้ 
      4.2 ผู้เสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง ให้ยื่นแยกหลักฐานการ
เสนอราคากับใบเสนอราคา     
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      4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวอักษรเป็นสำคัญ ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอมิได้  และยื่นเสนอราคาได้ทั้ ง 2 
กรมธรรม ์
    4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซอง
เสนอราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  เรื่องการเสนอเบี้ย
ประกันและรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม”  ยื่นต่อสหกรณ์ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา  
09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ทั้งนี้ ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์  เมื่อพ้น
กำหนดยื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด   คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะเปิดซองเสนอราคา       
ในวันพุธที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป 
      4.5 กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  ต้องการต่อรองการเสนอราคา หรือต้องการรายละเอียดการเสนอ
ราคาเพิ่มเติม ผู้เสนอราคาต้องประสานงานกับผู้มอบอำนาจจากบริษัทและให้ประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  
จำกัด โดยตรง และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องทำตามประกาศของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  
จำกัด  ทุกประการ  
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 การพิจารณาเสนอราคาเบี้ยประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด พิจารณาลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

- สถานภาพของบริษัทโดยทั่วไป 
- งบดุล และผลการดำเนินการ ย้อนหลัง 3 ปี โดยดูผลประกอบการ 

      5.2 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อค่าเบี้ยประกันชีวิตในกรมธรรม์หนึ่ง กรมธรรม์ใด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการ
เสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสิน
ของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการซื้อราคาเบี้ย
ประกันและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา และสหกรณ์จะพิจารณาเบี้ยประกันชีวิตแยกแต่ละกรมธรรม์ 
      5.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านั้น 
      5.4 สหกรณ์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 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 

ให้บริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้ทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด มาลงนาม
ในข้อตกลงในวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  กำหนด ท้ังนี้ บริษัทจะต้องส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  โดยตรงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด โอนเบี้ยประกันงวด
แรกให้กับบริษัท 
 อนึ่ง ถ้าเงื่อนไขในกรมธรรม์ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด  มีสิทธิยกเลิก
กรมธรรม์ได้ทันที และบริษัทจะต้องจ่ายเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวนให้สหกรณ์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บอกยกเลิก 
 

                                                                     สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
18  ตุลาคม  2565 

 
หมายเหตุ   การเสนอราคาของบริษัทต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. บริษัทต้องเสนอราคาแยกเป็นแต่ละกรมธรรม์ โดยเขียนหน้าซองเสนอราคาว่า “กรมธรรม์ 1”  “กรมธรรม์ 2”  
   2. หลักฐานการเสนอราคาหนึ่งกรมธรรม์ใช้หลักฐานหนึ่งชุด (หนังสือมอบอำนาจถ่ายเอกสารได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีฉบับจริงมา
แสดงด้วย กรณียื่นหลายกรมธรรม์) 
   3. ใบเสนอราคาให้ใช้แบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด เท่านั้น                               
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ใบเสนอเบ้ียประกันกรมธรรม์ 1 
 
เรียน   ประธานกรรมการซื้อเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
 
 1.ข้าพเจ้า........................................................ ชื่อห้างร้าน/บริษัท/หจก......................................................................
ที่อยู่เลขที่ ....................... ถนน .........................................ตำบล .................................... อำเภอ .............................................. 
จังหวัด ..............................................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... 
 
 2. ข้าพเจ้าเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 

กรมธรรม์ วงเงินเอาประกนั เบี้ย/100,000 รวมเงิน 

1 300,000.-   

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

 
 3.คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 150 วัน นับแต่วันทีไ่ด้ยื่นใบเสนอราคา 
 4.สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 5.บริษัทยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและตามประกาศของสหกรณ์ 
 
  เสนอมา ณ วันที่ ................. เดือน ............................................. พ.ศ. 2565 
 
     (ลงชื่อ) ............................................................... 
                (...........................................................) 
     ตำแหน่ง ........................................................... 
       ประทับตรา (ถ้าม)ี 
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ใบเสนอเบ้ียประกันกรมธรรม์ 2 
 
เรียน   ประธานกรรมการซื้อเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
 
 1.ข้าพเจ้า................................................................ ชื่อหา้งร้าน/บริษัท/หจก...............................................................
ที่อยู่เลขที่ ....................... ถนน .........................................ตำบล ..................................... อำเภอ ............................................ 
จังหวัด ..............................................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... 
 
 2.ข้าพเจ้าเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 

กรมธรรม์ วงเงินเอาประกนั เบี้ย/100,000.- รวมเงิน 

2 4,500,000.-   

(...............................................................................) ราคารวมท้ังส้ิน 
 

 
 
 3.คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 150 วัน นับแต่วันทีไ่ด้ยื่นใบเสนอราคา 
 4.สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้   
รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 5.บริษัทยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและตามประกาศของสหกรณ์ 
 
  เสนอมา ณ วันที่ ................. เดือน ............................................. พ.ศ. 2565 
 
     (ลงชื่อ) …............................................................ 
             (…........................................................) 
     ตำแหน่ง …........................................................ 
             ประทับตรา (ถ้าม)ี 

 


