
 

 

  เอกสารการประกวดราคา  

การสรรหาบรษิทัประกนัชวีติ ตามประกาศของสหกรณอ์อมทรพัยค์รภููเกต็ จ ากดั 

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

  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ”์ มีความประสงค์จะจัดจ้างท า
ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ดังนี้ 
ข้อก าหนดทั่วไป 
 1. คุณสมบัติของผู้เอาประกัน 

      1) เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด      
      2) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีถูกสหกรณ์ให้พ้นจากสมาชิกภาพแล้ว แต่ยังมีภาระหนี้สินอยู่กับ 
              สหกรณ์  เพื่อคุ้มครองเงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์  
2. เงือ่นไขความคุ้มครอง 
 1) คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  24  ชั่วโมงท่ัวโลก          
 2) ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ตุลาคม 2564  ถึง 13 ตุลาคม 2565 
  3) ทุนประกันละ 110,000 -710,000 บาท 
  3.1 เสียชีวิตทุกกรณี     110,000  บาท 
  3.2 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (รับรวมประกันชีวิต)  410,000  บาท 
  3.3 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพิเศษ (รับรวมประกันชีวิต) 710,000  บาท 
  3.4 สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา 2 ข้าง    300,000   บาท 
  3.5 สูญเสียมือ หรือเท้าข้างหนึ่งและสายตาอีกข้างหนึ่ง 300,000   บาท 
  3.6 สูญเสียมือ และเท้า รวม 2 อย่าง   300,000   บาท 
  3.7 สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตาเพียงข้างเดียว  180,000   บาท 
  3.8 ทุพพลภาพถาวร    
   -ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง    300,000   บาท 
   -ทุพพลภาพถาวรบางส่วน จ่ายไม่เกิน  150,000   บาท 
  3.9สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง (อัตราตั้งแต่ 1% -75%) 
 4) บริษัทต้องรับโอนผู้เอาประกันรายเดิมทุกราย อย่างไม่มีเงื่อนไขและคุ้มครองต่อเนื่องถึง 
              อายุ 99 ปี  
 5) กรมธรรม์ ระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์  
 6) ผู้เอาประกันทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องได้รับการคุ้มครองทันทีเมื่อสหกรณ์ส่งรายชื่อถึง 
              บริษัท  
 7) รับท าประกันการเสียชีวิตทุกกรณี  
 8) ไม่ต้องแถลงสุขภาพ 
 9) ระยะเวลารอคอยไม่เกิน 180 วัน (กรณีอุบัติเหตุทุพพลภาพถาวร และเสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุ) 



 
 10) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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     3. คุณสมบัติบริษัท 
  1)  เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตด าเนินธุรกิจประกันชีวิตจากทางราชการและเป็น 

                บริษัทจ ากัด  หรือ บริษัทจ ากัด(มหาชน)  
   2)  บริษัทต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อ  ไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ 
       สหกรณ์  
  3)  บริษัทต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่  
       รัฐบาลได้มีค าสั่ง  ให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
  4)  กรณีการมอบอ านาจให้ตัวแทนหรือนายหน้าในการเสนอราคา/เงื่อนไข จะต้องแสดงเอกสาร 
           หลักฐานประกอบทั้งในส่วนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

4. การเสนอราคา ใหบ้รษิัทเสนอราคาตามเงือ่นไขตามข้อก าหนดเท่านัน้  
5. สหกรณจ์ะพจิารณาการเสนอราคาคา่เบีย้ประกนักลุม่ที ่1 เปน็ล าดับแรก 
6. ใหบ้รษิัทเตรียมเอกสาร หลักฐานพรอ้มทีจ่ะท าสญัญาจา้งหากได้รบัการพิจารณา  
7. สหกรณ์ทรงไวซ้ึง่สิทธิก์ารพิจารณา  
8. อื่นๆ ตามที่สหกรณ์และบริษัทมีความเห็นร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
 

    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจัดจ้างและซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย 
จ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการจดัจ้าง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา 
” ด้วยตนเอง ในวันพฤหสับดีที ่9 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา  09.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 
จ ากัด  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  และคณะอนุกรรมการฯจะเปิดซอง/ตรวจคุณสมบัติ คัดเลือก กลั่นกรอง เพ่ือ
พิจารณาราคาและ เงื่อนไขบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ ในวันพฤหัสบดีที ่9 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 13.30 น. เป็นตน้
ไป  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด 

 

 

 

                                                                                        สหกรณ์ออมทรัพยค์รภููเกต็ จ ากัด 



 
                                                                     2564 
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การจัดจ้าง 
 สหกรณ์จะจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา 

1.1 แบบใบเสนอราคา  

1.2 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันซอง)   

1.3 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3. หลักฐานการเสนอราคา  

    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
 



 
ข. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 

และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย

ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)  

(4) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน

จ าหน่าย 

(5) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอ่ืนท าการแทน พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้มอบอ านาจ (ต้องเป็นผู้มีอ านาจท าการ

แทนบริษัท) และผู้รับมอบอ านาจ 
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(6) หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 

(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (ซองที่ 1) ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.3 (1)  

  3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ใบเสนอราคา 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (ซองที่ 2) ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.3 (2) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ และจะต้อง

กรอก  

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุ 

ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ต่อ เติม แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ 

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ 



 
ตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  

ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่เปิดซองประกวดราคา โดย

ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

5. หลักประกันซอง 

     5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา จ านวน 100,000.-บาท 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคา  ครอบคลุมไป

จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 เงินสด พร้อมแบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันซอง) ตามแบบในข้อ 1.2 

 5.1.2 แคชเชียร์เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด”  โดยเป็น 

         เช็คลงวันที่ทีย่ื่นซองเสนอราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ พร้อม 

         แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันซอง) ตามแบบในข้อ 1.2 

หลักประกันซองตามข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอราคา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาผลการประกวด

ราคาเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา จะคืนให้ต่อเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน

แล้ว    

            การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

     5.2 การยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาสหกรณ์ด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 

    5.2.1 ผู้เสนอราคาไม่สามารถท าตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้กับสหกรณ์ 

    5.2.2 ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ไม่มาท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจ้างกับสหกรณ์ตามระยะเวลาที่ 

           ก าหนด 
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

     6.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ 

ครบถ้วน หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนด  คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือท่ีผิดพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา

ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านั้น 

6.2 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

                  6.2.1 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 

                        ทั้งหมดในใบเสนอราคา 



 
                  6.2.2 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ   

                        หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

6.2.3 ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ขีดฆ่า ต่อ เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ

ชื่อ  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 

6.2.4 ในการตัดสินการเสนอราคา  หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

        ราคาหรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด 

        ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐาน 

        ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.2.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ 

ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ   

ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ 

       ของสหกรณ์เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าเป็นการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ 

       เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์ฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและ      

       ลงโทษผู้เสนอราคาเหมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่ 

       สุจริต หรือผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกวดราคา  

       หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

7. การท าสัญญา 

    7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาตามแบบที่สหกรณ์  ก าหนดภายใน  

                 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

7.2 สหกรณฯ์ จะท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาการประกันชีวิตกลุ่ม กับบริษัทโดยตรงเท่านั้น   

 8. อัตราค่าปรับ     

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจ่ายสินไหมล่าช้าหรือกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงจ้าง ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าปรับ

ให้สหกรณ์ ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน ของวงเงินสินไหม และผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขโดยเร็ว   
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9. การช าระค่าเบีย้ประกนั 



 
   9.1 กลุ่มผู้เอาประกันที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต  

        หลังจากผ่านการอนุมัติงบประมาณจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปีบัญชี 2564 โดยทางบริษัท  

        เป็นผู้แจ้งความคุ้มครองและเรียกเก็บเบี้ยประกัน 

 9.2 กลุ่มผู้เอาประกันที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี สหกรณ์จะจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตหลังจากทางบริษัท  

        แจ้งความคุ้มครองและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่นๆ  

     ผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด ก าหนด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด จะเรียกรายส ารองมาท าสัญญา 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายอ่ืนๆ ถ้ามีรวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูภูเก็ต จ ากัด ต่อไป 

 

 

 

วจเอก                                                      สหกรณ์ออมทรพัยค์รภููเกต็ จ ากัด 
                                                      2564 


