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********************* 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด โดยประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
 1. กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม  
 ซึ่งการทำประกันชีวิตกลุ่ม จะต้องมีเงื่อนไขและความคุ้มครองเฉพาะไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้
ในเอกสาร  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
รายละเอียดเงื่อนไขการเอาประกันและความคุ้มครอง  
แบบใบเสนอราคา  
แบบบัญชีรายการเอกสารที่บรรจุไว้ในซองเสนอราคา  
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต

ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
2.2 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
2.3 เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กับนายทะเบียน ตามที่พระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ. 2535 กำหนด 
2.4 เป็นบริษัทที่ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แยกเป็น 2 

ซอง คือ 
ซองที่  1  ใบเสนอราคา  จำนวน   1  ซอง 
ซองที่  2  เอกสารหลักฐาน  จำนวน   1  ซอง 
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3.1 บริษัท จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคนธ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้ มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 

3.2 ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี)  พร้อม
รบัรองสำเนาถูกต้อง 

3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ยื่นต้องเป็นปัจจุบัน หรือสำเนา
ทะเบียนพาณิชยแ์ละสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา(ถ้ามี) 

3.4 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
และประทับตรา (ถ้ามี) 
 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จำนวนเบี้ยประกันรายบุคคลที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หาก
มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)  กำกับไว้
ทุกแห่ง 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเบี้ยประกันเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื ่อนไขที่ระบุไว้ด้วยใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวอักษรเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนผู้เอาประกันได้รับเบี้ยประกัน 
  4.3 การเสนอราคาเบี้ยประกัน จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่
เปิดซองใบเสนอราคาเบี้ยประกัน โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.4 ผู้เสนอราคา จะต้องส่งรายละเอียดเงื่อนไขในการเอาประกัน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตามที ่คณะกรรมการพิจารณาผลร้องขอ หากผู ้ เสนอราคา   ไม่ชี้แจง
รายละเอียดในการเอาประกันให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาผลที่จะพิจารณาตัดสิน 
  4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูเงื่อนไขการเอาประกันให้ถี่ถ้วน และเข้าใจ
เอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา 
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  4.6 ผู ้เสนอราคา จะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที ่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
กรรมการรับซอง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2565” ยื่นต่อ
กรรมการรับซองในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ตามเวลานาฬิกาของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองเสนอราคา
แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการพิจารณา
ผลจะเปิดซองเพ่ือพิจารณาผลในวันเดียวกัน ตั้งแตเ่วลา 10.30 น. เป็นต้นไป 
  4.7 กรรมการเปิดซองและพิจารณาผล จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดร้ับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซองและ
พิจารณาผลเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองและ
พิจารณาผลจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ี
มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ภายใน 3 วัน นับแต่ว ันที ่ได้ร ับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผล การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด ให้ถือเป็นที่สุด 
  4.8 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอให้ความคุ้มครองขั้นต้น ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด กำหนดตามเอกสารท้ายนี้ 
 

 5. หลักประกันซอง 
 ผู้เสนอราคาต้องมอบหลักประกันซองเป็นเงินสดจำนวน 50,000 บาท และสหกรณ์จะคืน
หลักประกันซองให้ผู้เสนอราคาโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พิจารณา เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่
ได้รับการคัดเลือก เรียบร้อยแล้วจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว 
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 6. การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบกำหนดทำสัญญาหรือข้อตกลงตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้เสนอราคาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามที่ตกลงไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธวิาส 
จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด มีสิทธิริบหลักประกันซองตามข้อ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 
 

 7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
7.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะพิจารณาตัดสินด้วย

รายละเอียดเงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาให้ประโยชน์สูงสุดของใบเสนอราคา  
7.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เท่านั้น 

7.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีต่อไปนี้ 

7.1.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกดั 

7.1.2 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

7.1.3 ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 

7.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีสิทธิ์ให้ผู ้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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7.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเอาประกันรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาเอาประกันก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัดเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทำการไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน มีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา เป็นต้น 
 
 
 

       เอกสารเผยแพร่การสอบราคา 

              
                     (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
              ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด    
 
 

 


