
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  การสอบราคาการประกันอุบัติเหตุแบบกลุม 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด มีความประสงคจะสอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

เพื่อทําประกันอุบัติเหตุแบบกลุมใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด มีขอกําหนดดงันี้ 

 ขอ 1.รายละเอียดการทําประกันอุบัติเหตุกลุม ดังนี้            

         1.1  ผูเอาประกัน           สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด        

         1.2  ผูรับประโยชน  สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด     

         1.3  จํานวนผูเอาประกัน สมาชิกสหกรณ จํานวน 16,000 – 17,000 คน                 

         1.4  ระยะเวลาประกันภัย    1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559                     

         1.5  ขอตกลงคุมครอง และจํานวนเงินเอาประกัน ดังน้ี         

ขอตกลงคุมครอง จํานวนเงินเอาประกัน 

1.เสียชีวิต 

2.สูญเสยีแขนหรือขาหรือสายตาสองขาง 

3.สูญเสียแขนหรือขาหรือสายตาหนึ่งขาง 

4.ทุพพลภาพถาวร 

5.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ (การโดยสารรถไฟ,รถ

ประจําทาง,ลิฟท,ไฟไหมโรงมหรสพ,โรงแรมหรืออาคาร

สาธารณะ) 

6.เสียชีวิตจากการฆาตกรรมและลอบทําราย 

7.เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

100,000 

100,000 

60,000 

100,000 

200,000 

 

 

100,000 

100,000 
 

                    1.6  กรณีสมาชิกเพิ่มหรือลดแตละเดือน  จะมีการทําประกันโดยคิดเบี้ยประกันตามสัดสวนของ

ระยะเวลาเอาประกัน  

      ขอ 2.เอกสารแนบทายประกาศ 

         2.1  แบบใบเสนอราคา                   

         2.2  แบบขอตกลง  

 

 



 ขอ 3 คุณสมบัติของผูเสนอราคา             

         ผูเสนอราคาตองเปนผูไดรับมอบอํานาจเต็มจากบริษัทประกันภัยเทานั้น  สหกรณจะไม

พิจารณาหากเปนบริษัทนายหนา (โบรกเกอร) เขาประมูลแทน   

 ขอ 4 หลักฐานการเสนอราคา   

         4.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง                  

         4.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน          

         4.3  สําเนางบดุลปสุดทายของบริษัท                   

         4.4  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

 ขอ 5 การยื่นซองสอบราคา            

          5.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในประกาศสอบราคาน้ี  โดยไมมเีงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงิน

ที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูด ลบ   ตก เติม แกไข 

เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรากํากับไวดวยทุกแหง                    

          5.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา

ตอหนวยท่ีระบุไวในใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคาท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข

และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม คาภาษี

อากรอื่น และคาใชจายอื่นท้ังปวง                  

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                    5.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาจายเงินคาคุมครอง 30 วัน  นับถัดจากวันที่บริษัทไดรับ

เอกสารครบถวน 

              5.4   กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางขอตกลง  ใหถี่ถวนและเขาใจประกาศ

สอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคา                     

         5.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีสอบราคา ในวันศุกรท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ระหวางเวลา 09.00 -10.00 น.  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด                 

          และคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันเดียวกันต้ังแตเวลา  

10.30 น.เปนตนไป  



 ขอ 6.หลักประกันซอง  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใช

หลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ีเปนจํานวนรอยละหาของราคาที่เสนอ            

            6.1  เงินสด             

            6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายสหกรณ  โดยเปนเช็คลงวันที่ยื่นซองสอบราคาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน 

3 วันทําการ           

            หลักประกันซองตามขอนี้สหกรณจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 2 

ราย จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกัน

ซองไมวากรณีใด ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 ขอ 7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา                                

           7.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  สหกรณจะพิจารณาตัดสินดวยราคาเบี้ยประกันตอคน              

          7.2  ผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 3 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  5 คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา

ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข

ของประกาศสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

สหกรณเทานั้น                 

           7.3 สหกรณสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีตอไปนี้  

                              7.3.1  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคา อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดใน

ใบเสนอราคา              

                              7.3.2 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศสอบราคาที่เปน

สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น      

           7.4 ในการตัดสินผลการสอบราคาหรือการทําขอตกลง คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา

หรือสหกรณมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ

ราคาได  สหกรณมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําขอตกลงหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง                       

           7.5 สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิจะไมรับราคาต่ํา  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของสหกรณ

เปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสหกรณเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  

รวมทั้งสหกรณจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุท่ี

เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา     

 



 ขอ 8. การทําขอตกลง            

                        บริษัทท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองทําขอตกลงตามแบบกับสหกรณ  ภายใน 15 วันทําการนับจาก

วันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันขอตกลงอยางใดอยางหน่ึง ตามขอ 6 เปนจํานวนเงินรอยละหาของ

เบี้ยประกันที่สอบราคาได และใหสหกรณยึดถือไวขณะทําขอตกลง หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่บริษัทท่ีไดรับการคัดเลือกการเสนอราคาพนจากขอผูกพันตามขอตกลง 

 ขอ 9. การจายเงิน                                 

          สหกรณจะจายเบี้ยประกัน  เมื่อสหกรณไดรับกรมธรรมถูกตองแลว และเมื่อมีการสลักหลัง

กรมธรรมแตละเดือน บริษัทใดสนใจ ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมและรับเอกสารสอบราคาไดท่ีฝายธุรการ

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ระหวางวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558  หรือสอบถามทางหมายเลข

โทรศัพท  0-7458-2881-4 ตอ 209  ในวันและเวลาทําการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 

             (ลงชื่อ) 

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

แบบใบเสนอราคา 

 

เรียน  ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา 
 

1. ขาพเจา......................................................................อยูเลขที่........................................ 

ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด.....................................โทรศัพท.................................โดย.................................................... 

ผูลงนามขางทายน้ีไดพิจารณาประกาศสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ

เงื่อนไขนั้นแลวรวมท้ังรับรองวา   ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด 

 2. ขาพเจาขอเสนอราคาเบี้ยประกัน  ตามรายละเอียดประกาศสอบราคาขอ 1 จํานวนเงินคนละ

.............บาท (......................................)  ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  รวมท้ังภาษีอากรอื่น ๆและ

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 3. คําเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา....................วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาและสหกรณอาจ

รับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาท่ีไดยืดออกไปตาม

เหตุผลอันสมควรท่ีสหกรณรองขอ 

 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา  ขาพเจารับรองที่จะ 

    4.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายกับสหกรณ  ภายใน...........วัน นับถัดจากวันท่ี

ไดรับหนังสือแจงใหไปทําขอตกลง 

    4.2  มอบหลักประกัน  การปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในขอ 6  ของประกาศสอบราคา

ใหแกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  กอนหรือในขณะท่ีไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละหา  

ของเบี้ยประกันตามท่ีไดระบุในใบเสนอราคานี้  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตามขอตกลงโดย

ถูกตองและครบถวน 

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวในขางตนนี้  ขาพเจายอมใหสหกรณริบหลักประกัน

ซอง  รวมท้ังยินดีชดใชคาเสียหายใดท่ีอาจมีแกสหกรณและสหกรณมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปน

ผูสอบราคาไดหรือสหกรณอาจเรียกสอบราคาใหมก็ได 

5. ขาพเจายอมรับวาสหกรณไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้    หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม

ตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  ขาพเจาไดสงใหแกสหกรณพรอมใบเสนอราคา  ขาพเจา

ยินยอมมอบใหสหกรณไวเปนเอกสารและทรัพยสินของสหกรณ 



7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจ  และตามความผูกพันแหง

คําเสนอนี้  ขาพเจาขอมอบเงินสดเพื่อเปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน.....................................บาท  

มาพรอมกันนี ้

8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ีโดย

ละเอียดแลว  และเขาใจดีวาสหกรณไมตองรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

9. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกัน

โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่น

เสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 

เสนอมา ณ วันที่...............เดือน....................................พ.ศ............... 

 

 

(ลงชื่อ)  

           (...............................................) 

           ตําแหนง.................................... 

 

  

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

ขอตกลง 

เลขที่      /2558 

 ขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา   จํากัด  เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร  หมูที่ 6 

ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  เม่ือวันที่........เดือน.....................พ.ศ.2558  ระหวางสหกรณ

ออมทรัพยครูสงขลา  จํากัด  โดย  นายวีระ  ฤทธิ์เทวา   ตําแหนงประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสงขลา 

จํากัด  และนางมาริหยาม  มากจังหวัด  ตําแหนงเลขานุการ ผูมีอํานาจลงนามซึ่งตอไปในขอตกลงน้ีเรียกวา

“สหกรณ”ฝายหน่ึงกับบริษัท…………..........................................…… ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานัก

ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดสงขลาสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่…...........ถนน................………..………... 

ตําบล………....................…...................อําเภอ......................……………….. จังหวัด.................................... 

โดย…………………………………….….……………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ 

………….…………………………ลงวันที่........ …..………………… แนบทายขอตกลง ซึ่งตอไปในขอตกลง 

นี้เรียกวา “บริษัท ” อีกฝายหนึ่งไดทําขอตกลงดังตอไปนี้  

 ขอ 1. ขอตกลงการทําประกัน ดังนี ้

          1.1 ผูเอาประกัน                         สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

                      1.2 ผูรับประโยชน              สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

                      1.3 จํานวนผูเอาประกัน             สมาชิกสหกรณ จํานวน 16,000-17,000 คน 

                      1.4 ระยะเวลาประกันภัย   1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 

                      1.5 ขอตกลงคุมครอง และจํานวนเงินเอาประกัน ดังน้ี 

ขอตกลงคุมครอง จํานวนเงินเอาประกัน 

1.เสียชีวิต 

2.สูญเสียแขนหรือขาหรือสายตาสองขาง 

3.สูญเสียแขนหรือขาหรือสายตาหนึ่งขาง 

4.ทุพพลภาพถาวร                   

5.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ(การโดยสารรถไฟ,รถประจําทาง

ลิฟท,ไฟไหมโรงมหรสพ,โรงแรมหรืออาคารสาธารณะ) 

6.เสียชีวิตจากการฆาตกรรมและลอบทําราย 

7.เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

100,000 

100,000 

  60,000 

100,000 

200,000 

 

100,000 

100,000 



                     1.6  กรณีสมาชิกเพิ่มหรือลดแตละเดือน จะมีการทําประกันโดยคิดเบี้ยประกันตามสัดสวน

ของระยะเวลาเอาประกัน 

     ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของขอตกลง    

                   เอกสารแนบทายขอตกลง      

            ผนวก 1   ใบเสนอราคา                                      จํานวน       2      หนา   

                       ผนวก 2   ประกาศสอบราคา                               จํานวน       4      หนา 

                       ความใดในเอกสารแนบทายขอตกลงท่ีขัดแยงกับขอความในขอตกลงหรือกรมธรรมนี้ใหใช

ขอความในขอตกลงและกรมธรรมใชบังคับ                                                                                     

           ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามขอตกลง 

 ในขณะทําขอตกลง บริษัทไดนําหลักประกันเปนจํานวนเงิน........................บาท   

(………………………………………) มามอบไวแกสหกรณเพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามขอตกลงนี้ 

 หลักประกันที่บริษัทนํามามอบไวตามวรรคหน่ึง สหกรณจะคืนใหเม่ือบริษัทพนจากขอ

ผูกพันตามขอตกลงนี้แลว 

            ขอ 4. การจายเบี้ยประกัน 

 4.1 สหกรณตกลงจายและบริษัทตกลงรับเงินเบี้ยประกันครั้งแรก จํานวนเงิน……………….

บาท  ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว และกําหนดจายเงิน

หลังจากสหกรณไดรับกรมธรรมถูกตองแลว 

 4.2 คร้ังตอไปเมื่อมีการเพิ่มลดจํานวนสมาชิก เบี้ยประกันจายตามจํานวนท่ีเพิ่มหรือลด

เดือนละครั้งตามสัดสวนของระยะเวลาการเอาประกัน เม่ือบริษัทสลักหลังกรมธรรมเรียบรอยแลว 

          ขอ 5 การขอรับเงินคาสินไหมทดแทน 

           เอกสารการยื่นเร่ืองขอรับเงินคาสินไหมทดแทน ใหเปนไปตามที่บริษัทกําหนด 

                      เมื่อบริษัทไดรับเอกสารครบถวน บริษัทจะดําเนินการจายสินไหมทดแทน  ในนามของ

สหกรณ ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับเรื่อง ท้ังน้ี สหกรณจะหักหน้ีสินคงคางของสมาชิกจาก

ยอดสินไหมทดแทนดังกลาวกอน และจะจายสวนที่เหลือใหแกทายาทหรือผลประโยชนของสมาชิกตอไป 

 ขอ 6 การบอกเลิกขอตกลง 

         กรณียกเลิกขอตกลงนี้ ทั้งสองฝายตองแจงใหทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษรตอกันไม

นอยกวาสามสิบวัน 

 

 

 

 
 



           ขอตกลงน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูตกลงไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว   จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา  (ถามี)   ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูตกลงตางยึดถือ

ไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 

                           (ลงชื่อ)                                                  สหกรณ    

                                            (นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) (นางมาริหยาม  มากจังหวัด)    

 

                                                     (ลงชื่อ)                                                       บริษัท     

                                                                      (  ………………………………….. )                    
 

                                          

                                                  

                              (ลงชื่อ)                                                             พยาน/ผูจัดการ 

                                                              (นายเฉลิมพล  สุทธิสวาง)  

 

 

                                             (ลงชื่อ)       พยาน/นิติกร 

                                                                                  (นายนิกร  ยางทอง)                                                                                

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


