
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด 

เรื่อง  การเสนอราคาเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มและรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2562 
 
 

    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ประสงค์จะดําเนินการเสนอราคาจัดทําประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมความมั่นคง โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ 
 

1. กรมธรรม์ท่ี 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 วงเงินเอาประกัน จํานวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 1.2 คุ้มครองสมาชิกทุกคน  อายุไม่เกิน 99 ปี 
        1.3 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันท่ี  1  มีนาคม  2562  -  29  กุมภาพันธ์  2563 
        1.4 คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา 
ประกัน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
             1.5 สมาชิกท่ีมีการทําประกันกับบริษัทประกันท่ีสหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้วและพ้นระยะเวลารอคอยมาแล้ว 
โอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด  สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคําขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลา
รอคอย 
              1.6 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทําการ 
              1.7 สหกรณ์จา่ยเบ้ียประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2562 และ 1 กันยายน  2562) 
              1.8 คุ้มครองสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกท่ีเข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์หากมีประวัติการรักษา
โรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
              1.9 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกท่ีเอาประกันทุกคน 
  1.10 ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี สําหรับสมาชิกสมัครใหม่ 
 

 2. กรมธรรม์ท่ี 2 มีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 วงเงินเอาประกันตามยอดเงินกู้แต่ไม่เกิน  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และผู้ไม่มี

หน้ีกับสหกรณ์ฯ ไม่สามารถทําประกันกรมธรรมท่ี 2 ได้ 
 2.2 คุ้มครองสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี 
 2.3 คุ้มครองสมาชิกเดิมท่ีอายุเกิน 75 ปี  โดยคุ้มครองต่อเน่ืองทุนประกันสูงสุด 300,000.- บาท 

(สามแสนบาทถ้วน)  
       2.4 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันท่ี  1  มีนาคม  2562  - 29  กุมภาพันธ์  2563 

        2.5 คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา
ประกัน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
    2.6 สมาชิกท่ีมีการทําประกันกับบริษัทประกันท่ีสหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้วและพ้นระยะเวลารอคอยมาแล้ว 
โอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด   สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคําขอเอาประกันและไม่มีระยะเวลา
รอคอย  
              2.7 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทําการ 
              2.8 สหกรณ์จ่ายเบ้ียประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2562 และ 1 กันยายน  2562) 



 

              2.9 คุ้มครองสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณียกเว้นสมาชิกเพ่ิมทุนเอาประกันระหว่างปีและสมาชิกสมัครทําประกัน
ใหม่หากมีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
              2.10 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกท่ีเอาประกันทุกคน 
  2.11 ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี สําหรับสมาชิกท่ีเพ่ิมทุนระหว่างปี 
 

 ผู้สนใจติดต่อเสนอเบ้ียประกัน สอบถามรายละเอียดการทําประกันชีวิตกลุ่มในแต่ละกรมธรรม์ได้  ต้ังแต่วันท่ี 19  
พฤศจิกายน 2561   ถึงวันท่ี  11  ธันวาคม  2561  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ย่ืนซองวันท่ี  12  ธันวาคม 
2561 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. และเปิดซองวันเดียวกันเวลา 13.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายธุรการ 
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด  โทรศัพท์ 0 5562 1643, 0 5561 2431 ต่อ 11 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  19  พฤศจิกายน   พ.ศ.2561 
 
 
 

                             (นายอัมพร   ฉันทรัตน์) 
            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 



 

 
เอกสารเสนอเบ้ียประกัน เลขท่ี 1/2561 

เรื่อง การทําประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 

ลงวันท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” มีความประสงค์จะทําประกันชีวิตกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ตามรายการดังน้ี 
1. กรมธรรม์ท่ี 1 สําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน 
2. กรมธรรม์ท่ี 2 สําหรับสมาชิกผู้กู้เงิน ตามวงเงินกู้ 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการซ้ือเบ้ียประกัน 
     1.1 รายละเอียดคุณสมบัติ 
 1. กรมธรรม์ท่ี 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 
           1.1 วงเงินเอาประกัน จํานวน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
                 1.2 คุ้มครองสมาชิกทุกคน  อายุไมเ่กิน 99 ปี  
      1.3 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันท่ี  1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์  2563 
                  1.4 คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอา
ประกัน  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562   
            1.5 สมาชิกท่ีมีการทําประกันกับบริษัทประกันท่ีสหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้วและพ้นระยะเวลารอคอยมาแล้ว 
โอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด  สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคําขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลา
รอคอย 
              1.6 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทําการ 
            1.7 สหกรณ์จ่ายเบ้ียประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2562 และ 1 กันยายน  2562) 
               1.8 คุ้มครองสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกท่ีเข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์หากมีประวัติการรักษาโรค
ร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
              1.9 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกท่ีเอาประกันทุกคน 
      1.10 ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี สําหรับสมาชิกสมัครใหม ่
 
 2. กรมธรรม์ท่ี 2 มีคุณสมบัติดังนี้ 

     2.1 วงเงินเอาประกันตามยอดเงินกู้แต่ไม่เกิน  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)และผู้ไม่มีหน้ีกับ
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถทําประกันกรมธรรมท่ี 2 ได้ 

           2.2 คุ้มครองสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี 
      2.3 คุ้มครองสมาชิกเดิมท่ีอายุเกิน 75 ปี โดยคุ้มครองต่อเน่ืองทุนประกันสูงสุด 300,000.- บาท (สามแสน

บาทถ้วน)  
                  2.4 รอบปีกรมธรรม์ ระหว่างวันท่ี  1  มีนาคม  2562  - 29 กุมภาพันธ์  2563 



 

                 2.5 คุ้มครองต่อเน่ืองจากกรมธรรม์ฉบับเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ไม่น้อยกว่ายอดรวมของวงเงินเอาประกัน  
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
            2.6 สมาชิกท่ีมีการทําประกันกับบริษัทประกันท่ีสหกรณ์ต้นทางอยู่ก่อนแล้วและพ้นระยะเวลารอคอยมาแล้ว  
โอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด สมาชิกดังกล่าวไม่ต้องกรอกใบคําขอเอาประกัน และไม่มีระยะเวลา
รอคอย 
             2.7 พิจารณาจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทําการ 
             2.8 สหกรณ์จ่ายเบ้ียประกันเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน (1 มีนาคม 2562 และ 1 กันยายน  2562) 
      2.9 คุ้มครองสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้น สมาชิกเพ่ิมทุนเอาประกันระหว่างปีและสมาชิกสมัครทําประกันใหม่ 
หากมีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมาก่อนให้มีระยะเวลารอคอย 90 วัน 
             2.10 บริษัทต้องออกใบรับรองให้กับสมาชิกท่ีเอาประกันทุกคน 
      2.11 ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี สําหรับสมาชิกท่ีเพ่ิมทุนระหว่างปี 
 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทประกันชีวิตเท่าน้ันและมีประสบการณ์ในการทําประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทุนประกันไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นล้านบาท 
     2.2 ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือของผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ  และ
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการหรือห้ามติดต่อ  หรือ
ห้ามเสนอราคากับสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 
     2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มี
คําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
     2.4 ผู้เสนอราคาต้องนําเง่ือนไขของสหกรณ์ฯ ไปแนบท้ายสลักหลังกรมธรรม์ และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์และให้มีผู้
อํานาจลงนามในวันยื่นซอง 
     2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยกระทําการใดๆ ท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมเก่ียวกับการ  
ปฎิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนหรือความเสียหายอ่ืนใด 
 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา ดังน้ี 
     3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง   
     3.2 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคา
แทนและสามารถตัดสินใจในการลดราคาเมื่อคณะกรรมการต่อรองราคาได้ 
     3.3 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดย้ื่นพร้อมกับซองเสนอราคา รวมท้ังรายการและจํานวนตัวอย่าง (ถ้ามี)  
     3.4 ให้ผู้มีอํานาจหรือผู้ไดร้ับมอบอํานาจลงนาม ประทับตราบรษัิท รับรองระยะรอคอย 90 วัน 
     3.5 งบดุลและผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี โดยดผูลประกอบการ 
     3.6 สถานภาพของบริษัทโดยท่ัวไป 
 
4. การเสนอราคา 
     4.1 ผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มเพียงกรมธรรม์ใด กรมธรรม์หน่ึงก็ได ้
     4.2 ผู้เสนอราคาเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวน
เงินท่ีเสนอต้องระบุให้ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง ให้ย่ืนแยกหลักฐานการเสนอราคากับใบเสนอราคา       



 

     4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็น
สําคัญ ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้
เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอมิได้ และยื่นเสนอราคาได้ท้ัง 2 กรมธรรม์ 
     4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอ
ราคา” โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด  เร่ืองการเสนอเบ้ียประกัน
และรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม”   ย่ืนต่อสหกรณ์ในวันท่ี  12  ธันวาคม พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง
เวลา 11.00 น.  ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ท้ังนี้ ไม่รับย่ืนซองทางไปรษณีย์ เมื่อพ้นกําหนดย่ืนซอง
เสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด   คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะเปิดซองเสนอราคาในวันท่ี  12  ธันวาคม 
พ.ศ.2561 เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป 
     4.5 กรณีสหกรณ์ต้องการต่อรองการเสนอราคา หรือต้องการรายละเอียดการเสนอราคาเพ่ิมเติม ผู้เสนอราคาต้อง
ประสานงานกับผู้มอบอํานาจจากบริษัทและให้ประสานงานกับสหกรณ์ฯ โดยตรง และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วผู้ยื่นซอง
เสนอราคาจะต้องทําตามประกาศของสหกรณ์ทุกประการ  
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
     5.1 การพิจารณาเสนอราคาเบ้ียประกันสหกรณ์ พิจารณาลําดับความสําคัญ ดังน้ี 
 - สถานภาพของบริษัทโดยท่ัวไป 
 - งบดุล และผลการดําเนินการ ยอ้นหลัง 3 ปี โดยดูผลประกอบการ 
     5.2 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือ
ค่าเบ้ียประกันชีวิตในกรมธรรม์หน่ึง กรมธรรม์ใด หรือเฉพาะรายการหน่ึง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณา
จัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมท้ังสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการซ้ือราคาเบ้ียประกันและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ท้ิงงานหากมีเหตุเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา และสหกรณ์จะพิจารณาเบ้ีย
ประกันชีวิตแยกแต่ละกรมธรรม์ 
     5.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 
หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่าน้ัน 
     5.4 สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (2) รายการท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) 
กํากับไว้ 
 (3) ในการตัดสินซ้ือเบ้ียประกันหรือการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา 
ช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้สหกรณ์มีสิทธิจะไม่รับราคาหรือทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 



 

6. การทําสัญญา 
ให้บริษัทท่ีได้รับการพิจารณาให้ทําประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด มาลงนามในข้อตกลงใน

วันท่ีสหกรณ์กําหนด ท้ังน้ี บริษัทจะต้องส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มให้สหกรณ์โดยตรงภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ีสหกรณ์โอนเบ้ีย
ประกันงวดแรกให้กับบริษัท 
 อน่ึง ถ้าเง่ือนไขในกรมธรรม์ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีทําไว้ สหกรณ์มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ได้ทันที และบริษัทจะต้องจ่าย
เบ้ียประกันคืนเต็มจํานวนให้สหกรณ์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ีบอกยกเลิก 
 
 

                                                                     สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด 
                                                                                19  พฤศจิกายน   2561 
 

หมายเหตุ   การเสนอราคาของบริษัทต้องปฏิบัต ิดังน้ี 
   1. บริษัทต้องเสนอราคาแยกเป็นแต่ละกรมธรรม์ โดยเขียนหน้าซองเสนอราคาว่า "กรมธรรม์ 1"  "กรมธรรม์ 2"  
   2. หลักฐานการเสนอราคาหน่ึงกรมธรรม์ใช้หลักฐานหน่ึงชุด (หนังสือมอบอํานาจถ่ายเอกสารได้ แต่ท้ังน้ีต้องมีฉบับจริงมาแสดง   
ด้วย กรณียื่นหลายกรมธรรม์) 
   3. ใบเสนอราคาให้ใช้แบบของสหกรณเ์ท่าน้ัน



 

                                                      

                                                         ใบเสนอเบ้ียประกันกรมธรรม์ 1 
 
เรียน   ประธานกรรมการซ้ือเบ้ียประกันโดยวิธีพิเศษการทําประกันชีวิตกลุม่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
 
 1.ข้าพเจ้า................................................................. ช่ือห้างร้าน/บริษัท/หจก....................................................................
ท่ีอยู่เลขท่ี ....................... ถนน .........................................ตําบล ....................................... อําเภอ ........................................... 
จังหวัด ..............................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ............................................................................. 
 
 2. ข้าพเจ้าเสนอราคาเบ้ียประกันชีวิต ดังต่อไปน้ี 

กรมธรรม์ วงเงินเอาประกัน เบ้ีย/100,000 รวมเงิน 

1 200,000.-   

(...............................................................................) ราคารวมท้ังสิ้น 
 
 

 
 3.คําเสนอน้ีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันท่ีได้ยื่นใบเสนอราคา 
 4.สหกรณ์ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เฉพาะรายการหน่ึง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี  เพ่ือประโยชน์
ของสหกรณ์เป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมท้ัง
สหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไป
โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 5.บริษัทยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขและตามประกาศของสหกรณ์ 
 
  เสนอมา ณ วันท่ี ................. เดือน ............................................. พ.ศ. 2561 
 
     (ลงช่ือ) ............................................................... 
                (...........................................................) 
     ตําแหน่ง ........................................................... 
       ประทับตรา (ถ้าม)ี 
  



 

ใบเสนอเบ้ียประกันกรมธรรม์ 2 
 
เรียน   ประธานกรรมการซ้ือเบ้ียประกันโดยวิธีพิเศษการทําประกันชีวิตกลุม่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด 
 
 1.ข้าพเจ้า................................................................. ช่ือห้างร้าน/บริษัท/หจก....................................................................
ท่ีอยู่เลขท่ี ....................... ถนน .........................................ตําบล ....................................... อําเภอ ........................................... 
จังหวัด ..............................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ............................................................................. 
 
 2.ข้าพเจ้าเสนอราคาเบ้ียประกันชีวิต ดังต่อไปน้ี 

กรมธรรม์ วงเงินเอาประกัน เบ้ีย/100,000.- รวมเงิน 

2 4,500,000.-   

(...............................................................................) ราคารวมท้ังสิ้น 
 

 
 
 3.คําเสนอน้ีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันท่ีได้ยื่นใบเสนอราคา 
 4.สหกรณ์ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เฉพาะรายการหน่ึง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี  เพ่ือประโยชน์
ของสหกรณ์เป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมท้ัง
สหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไป
โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 5.บริษัทยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขและตามประกาศของสหกรณ์ 
 
  เสนอมา ณ วันท่ี ................. เดือน ............................................. พ.ศ. 2561 
 
     (ลงช่ือ) …............................................................ 
               (…........................................................) 
     ตําแหน่ง …........................................................ 
             ประทับตรา (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

จํานวนสมาชิกถึงแก่กรรม  

สมาชกิ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ชาย 31 45 31 32 41 20 29 

หญิง 10 13 17 14 18 10 12 

รวม 41 58 48 46 59 30 41 

 
ช่วงอายุสมาชิก ณ 31 ตุลาคม 2561 

สมาชกิ/อายุ 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 80 ปีขึ้นไป รวม ชาย หญิง 

ปกติ 1,308 1,385 2,456 2,552 599 35 97 8,432 3,405 5,027 

 


