
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  การสอบราคาการประกันอุบัติเหตุแบบกลุม 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  มีความประสงคจะสอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

เพื่อทําประกันอุบัติเหตุแบบกลุมใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด มีขอกําหนด ดังนี้ 

 ขอ 1.รายละเอียดการทําประกันอุบัติเหตุกลุม ดังนี ้           

         1.1  ผูเอาประกัน           สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด        

         1.2  ผูรับประโยชน  สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด     

         1.3  จํานวนผูเอาประกัน สมาชิกสหกรณ จํานวน 15,000 - 17,000 คน                 

         1.4  ระยะเวลาประกันภัย    1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2560                     

         1.5  ขอตกลงคุมครอง และจํานวนเงินเอาประกัน ดังนี้         

ขอตกลงคุมครอง จํานวนเงินเอาประกัน 

1.เสียชีวิต 

2.สูญเสียแขนหรือขาหรือสายตาสองขาง 

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 จะมีการทําประกันโดยคิดเบี้ยประกันตามสัดสวน

ของระยะเวลาเอาประกัน  

      ขอ 2.เอกสารแนบทายประกาศ 

                     2.1  แบบใบเสนอราคา                   

          2.2  แบบขอตกลง  

 

 



 ขอ 3.คุณสมบัติของผูเสนอราคา             

         ผูเสนอราคาตองเปนผูไดรับมอบอํานาจเต็มจากบริษัทประกันภัยเทานั้น  สหกรณจะไม

พิจารณาหากเปนบริษัทนายหนา (โบรกเกอร)   

 ขอ 4.หลักฐานการเสนอราคา   

          4.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง                  

         4.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน          

         4.3  สําเนางบดุลปสุดทายของบริษัท                   

         4.4  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

 ขอ 5.การย่ืนซองสอบราคา            

            5.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในประกาศสอบราคานี้  โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  

จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูด ลบ  ตก  

เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรากํากับไวดวยทุกแหง                    

         5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา

ตอหนวยที่ระบุไวในใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา

ตัวเลขและตัวหนงัสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  

คาภาษีอากรอื่น   และคาใชจายอ่ืนทั้งปวง                  

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา   โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                    5.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาจายเงินคาคุมครอง 30 วัน นับถัดจากวันที่บริษัท

ไดรับเอกสารครบถวน 

             5.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางขอตกลง  ใหถี่ถวนและเขาใจประกาศ

สอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา                     

         5.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีสอบราคา   ในวันจันทรที่  23 พฤษภาคม พ.ศ.2559   ระหวางเวลา  09.00 น. 

- 10.00 น.  ณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด                 

          และคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันเดียวกันตั้งแตเวลา  

10.30 น. เปนตนไป  



 ขอ 6.หลักประกันซอง  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใช

หลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เปนจํานวนรอยละหาของราคาที่เสนอ            

             6.1  เงินสด             

           6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายสหกรณ โดยเปนเช็คลงวันที่ยื่นซองสอบราคาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการ           

            หลักประกันซองตามขอนี้สหกรณจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจาก

วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  2  ราย 

จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกัน

ซองไมวากรณีใดๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 ขอ 7.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา                                

          7.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  สหกรณจะพิจารณาตัดสินดวยราคาเบี้ยประกันตอคน              

           7.2  ผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 3 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  5 คณะกรรมการฯ จะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไป

จากเงื่อนไขของประกาศสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน

ประโยชนตอสหกรณเทานั้น                 

            7.3 สหกรณสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีตอไปนี้    

                              7.3.1 ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา อยางใดอยางหนึ่งหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา              

                              7.3.2 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศสอบราคาที่เปน

สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน      

                        7.4  ในการตัดสินผลการสอบราคาหรือการทําขอตกลง คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา

หรือสหกรณมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ

ราคาได  สหกรณมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําขอตกลงหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง                       

                        7.5  สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิจะไมรับราคาต่ํา  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา   ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสหกรณ

เปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสหกรณเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  

รวมทั้งสหกรณจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่

เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา     

 



  ขอ 8.การทําขอตกลง            

                      บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทําขอตกลงตามแบบกับสหกรณ  ภายใน 15 วันทําการนับจาก

วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันขอตกลงอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 6 เปนจํานวนเงินรอยละหาของ

เบี้ยประกันที่สอบราคาได และใหสหกรณยึดถือไวขณะทําขอตกลง หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันทีบ่ริษัทที่ไดรับการคัดเลือกการเสนอราคาพนจากขอผูกพนัตามขอตกลง 

 ขอ 9.การจายเงิน                                 

          สหกรณจะจายเบี้ยประกัน  เมื่อสหกรณไดรับกรมธรรมถูกตองแลว และเมื่อมีการสลักหลัง

กรมธรรมแตละเดือน บริษัทใดสนใจ ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมและรับเอกสารสอบราคาไดที่ฝายธุรการ

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ระหวางวันที่ 9-13 พฤษภาคม พ.ศ.2559  หรือสอบถามทางหมายเลข

โทรศัพท  0-7458-2881-4  ตอ 209 ในวันและเวลาทําการ 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 

 

             (ลงชื่อ)     

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบใบเสนอราคา 

 

เรียน  ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา 
 

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

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

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

ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาประกาศสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ

เงื่อนไขนั้นแลวรวมทั้งรับรองวา   ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด 

 2.ขาพเจาขอเสนอราคาเบี้ยประกัน  ตามรายละเอียดประกาศสอบราคาขอ  1 จํานวนเงินคนละ

.............บาท (......................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจาย

ทั้งปวงไวดวยแลว 

 3.คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา....................วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาและสหกรณอาจรับคํา

เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอัน

สมควรที่สหกรณรองขอ 

 4.ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา  ขาพเจารับรองที่จะ 

    4.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายกับสหกรณ  ภายใน...........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

หนังสือแจงใหไปทําขอตกลง 

    4.2  มอบหลักประกัน  การปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในขอ 6  ของประกาศสอบราคาใหแก

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละหา  ของเบี้ย

ประกันตามที่ไดระบุในใบเสนอราคานี้  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตามขอตกลงโดยถูกตองและ

ครบถวน 

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวในขางตนนี้    ขาพเจายอมใหสหกรณริบหลักประกัน

ซอง  รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกสหกรณและสหกรณมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบ

ราคาไดหรือสหกรณอาจเรียกสอบราคาใหมก็ได 

5.ขาพเจายอมรับวาสหกรณไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้    หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตอง

รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

6.บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  ขาพเจาไดสงใหแกสหกรณพรอมใบเสนอราคา  ขาพเจา

ยินยอมมอบใหสหกรณไวเปนเอกสารและทรัพยสินของสหกรณ 



7.เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจ  และตามความผูกพันแหงคํา

เสนอนี้  ขาพเจาขอมอบหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน.........................................บาท  มาพรอมกันนี ้

8.ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด

แลว  และเขาใจดีวาสหกรณไมตองรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

9.ใบเสนอราคานี้ไดย่ืนเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม

ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาใน

คราวเดียวกัน 

 

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

 

 

 

(ลงชื่อ)  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ขอตกลง 

เลขที่      /2559 

 ขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร  หมูที่ 

6 ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ.2559  ระหวาง

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  โดย  นายวีระ  ฤทธิ์เทวา   ตําแหนงประธานกรรมการสหกรณออม

ทรัพยครูสงขลา จํากัด  และ  นายฉลอง  อาคาสุวรรณ  ตําแหนงเลขานุการ ผูมีอํานาจลงนามซึ่งตอไปใน

ขอตกลงนี้เรียกวา“สหกรณ” ฝายหนึ่งกับบริษัท…………................................……    ซึ่งจดทะเบียนเปน

นิติบุคคล ณ สํานักทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดสงขลาสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่….… ถนน………..…... 

ตํ า บ ล ………..................…… …  อํ า เ ภ อ ……………………….. จั ง ห วั ด ส ง ข ล า 

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

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

ซึ่งตอไปในขอตกลง นี้เรียกวา “บริษัท ” อีกฝายหนึ่งไดทําขอตกลงดังตอไปนี้  

 ขอ 1. ขอตกลงการทําประกัน ดังนี้ 

         1.1 ผูเอาประกัน                         สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

                      1.2 ผูรับประโยชน              สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

                      1.3 จํานวนผูเอาประกัน             สมาชิกสหกรณ จํานวน 15,000-17,000 คน 

                      1.4 ระยะเวลาประกันภัย   1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 

                      1.5 ขอตกลงคุมครอง และจํานวนเงินเอาประกัน ดังนี ้

ขอตกลงคุมครอง จํานวนเงินเอาประกัน 

1.เสียชีวิต 

2.สูญเสียแขนหรือขาหรือสายตาสองขาง 

3.สูญเสียแขนหรือขาหรือสายตาหนึง่ขาง 

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. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของขอตกลง    

                   เอกสารแนบทายขอตกลง      

            ผนวก 1   ใบเสนอราคา                                      จํานวน       2      หนา   

                       ผนวก 2   ประกาศสอบราคา                               จํานวน       4      หนา 

                       ความใดในเอกสารแนบทายขอตกลงที่ขัดแยงกับขอความในขอตกลงหรือกรมธรรมนี้ใหใช

ขอความในขอตกลงและกรมธรรมใชบังคับ                                                                                     

           ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามขอตกลง 

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

(………………………………………) มามอบไวแกสหกรณเพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามขอตกลงนี ้

 หลักประกันที่บริษัทนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง สหกรณจะคืนใหเมื่อบริษัทพนจากขอ

ผูกพันตามขอตกลงนี้แลว 

            ขอ 4. การจายเบี้ยประกัน 

 4.1 สหกรณตกลงจายและบริษัทตกลงรับเงินเบี้ยประกันครั้ งแรก   จํ านวน

เงิน………………….บาท ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

และกําหนดจายเงินหลังจากสหกรณไดรับกรมธรรมถูกตองแลว 

 4.2  ครั้งตอไปเมื่อมีการเพิ่มลดจํานวนสมาชิก เบี้ยประกันจายตามจํานวนที่เพิ่มหรือลด

เดือนละครั้งตามสัดสวนของระยะเวลาการเอาประกัน เมื่อบริษัทสลักหลังกรมธรรมเรียบรอยแลว 

          ขอ 5. การขอรับเงินคาสินไหมทดแทน 

           เอกสารการย่ืนเรื่องขอรับเงินคาสินไหมทดแทน ใหเปนไปตามที่บริษัทกําหนด 

                     เมื่อบริษัทไดรับเอกสารครบถวน บริษัทจะดําเนินการจายสินไหมทดแทน  ในนามของ

สหกรณ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บริษัทไดรับเรื่อง ทั้งนี้ สหกรณจะหักหนี้สินคงคางของสมาชิกจาก

ยอดสินไหมทดแทนดังกลาวกอน และจะจายสวนที่เหลือใหแกทายาทหรือผูรับผลประโยชนของสมาชิก

ตอไป 

 ขอ 6. การบอกเลิกขอตกลง 

         กรณียกเลิกขอตกลงนี้ ทั้งสองฝายตองแจงใหทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษรตอกันไม

นอยกวาสามสิบวัน 

 



 ขอตกลงนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูตกลงไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว   จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูตกลงตางยึดถือไว

ฝายละหนึ่งฉบับ 

 

                           (ลงชื่อ)                                                  สหกรณ    

                                             (นายวีระ  ฤทธิ์เทวา)   (นายฉลอง  อาคาสุวรรณ)     

 

                                                     (ลงชื่อ)                                                       บริษัท     

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

                                                                                           

                              (ลงชื่อ)                                                             พยาน/ผูจัดการ 

              ( นายเฉลิมพล  สุทธิสวาง )  

 

                                             (ลงชื่อ)       พยาน/นิติกร 

                                                                                ( นายนิกร  ยางทอง )                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


