ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 25 /2562
เรื่อง สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจําปี 2563
...........................................
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2563 ระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
โดยมีข้อกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาดังนี้
1. การประกันชีวิตประเภทประกันเงินกูส้ ามัญ
1.สําหรับสมาชิกสหกรณ์ ทีก่ ู้ยืมเงินสามัญ เป็นการทําประกันภาคบังคับ ตามจํานวนทุนประกัน
ที่สหกรณ์กําหนด
2.สําหรับลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก ทําประกันตามที่สหกรณ์กาํ หนด
3.ความคุ้มครองทุนประกัน 100,000 - 1,500,000 บาท
2. เงื่อนไขความคุ้มครอง
1.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) โดยให้ความคุ้มครองตลอด
24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก
2.สมาชิกสหกรณ์ และลูกหนีข้ องสหกรณ์ทพี่ ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่เอาประกัน
ทั้งนี้ไม่จํากัดจํานวนสมาชิก
3.คุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ และลูกหนี้ของสหกรณ์ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์
รับประกันต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิมที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี
4.สมาชิกที่เข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ – 70 ปีบริบูรณ์
5.สมาชิกที่เข้าใหม่หรือเพิ่มทุนประกันระหว่างปีกรมธรรม์ ไม่ต้องกรอกใบคําขอแถลงสุขภาพ และไม่
มีระยะเวลารอคอย
6.จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
7.จํานวนเงินเอาประกันชีวิตที่บริษัทสามารถรับประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (FCL)
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
8.อัตราค่าเบี้ยประกันภัยไม่ต้องเสียภาษีและอากรแสตมป์ใดๆทั้งสิ้น
9.ความคุ้มครอง
9.1 คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกัน
ยกเว้น ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมโครงการ หรือ ผู้รับผลประโยชน์
ฆ่าตัวตาย
9.2 คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีประสบอุบัติเหตุ จะได้รับเงินสินไหมทดแทนตามจํานวนเอาประกัน
อุบัติเหตุ
9.3 คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยตามเงื่อนไขของอุบัติเหตุสาธารณภัย
จะได้รับเงินเอาประกันเพิ่มอีก 2 เท่าของจํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ
9.4 คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ได้แก่ สูญเสีย ขา แขน สายตา นิว้ มือ จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ดังนี้
/9.4.1สูญเสีย...

-29.4.1 สูญเสียอวัยวะแขน ขา สายตา 2 ใน 6 ข้าง จ่าย 100 % ของจํานวนเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุ
9.4.2 สูญเสียอวัยวะแขน ขา สายตา 1 ใน 6 ข้าง จ่าย 60 % ของจํานวนเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุ
9.4.3 คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทุกกรณี ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจ่าย 100 %
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
3. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เท่านั้น (ไม่รับผูเ้ สนอราคาเป็นบริษัท
โบรคเกอร์)
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้รบั แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ
ทิ้งงานในลักษณะเดียวกันของหน่วยงานอื่นหรือสหกรณ์อนื่
3.ไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีค้ําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ณ วันประกาศ
การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ประจําปี 2563 หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2563 นี้
5.ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทําการใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เกี่ยวกับการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทนหรือความเสียหายอื่นใด
4. หลักฐานประกอบการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ พร้อมกับการเสนอราคา แยกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนา
2.หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามใน
ใบเสนอราคาแทน
3.งบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน ย้อนหลัง 3 ปี
4.หนังสือรับรองการแสดงการทําประกันชีวิตกลุ่ม จากหน่วยงานหรือองค์กรที่บริษัทได้รับทําประกัน
5.บัญชีสรุปรายการเอกสารทั้งหมด ให้ยื่นมาพร้อมกับซองเสนอราคา
ส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ให้ระบุค่าเบี้ยประกันต่อวงเงิน
เอาประกันหรือทุนประกัน ดังรายการตามใบเสนอราคาที่แนบ ปิดผนึกใส่ซองพร้อมลงลายมือชื่อกํากับ
5. วิธีเสนอราคา
1.ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่สหกรณ์กําหนด พร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการเสนอราคา
2.ราคาที่เสนอจะต้องกําหนดราคาไม่ต่ํากว่า 120 วัน นับแต่วันที่ปิดรับซองเสนอราคา และภายใน
กําหนดเวลาการยื่นราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนหรือยกเลิกการเสนอราคามิได้
3.ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคา ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ระบุหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการรับซองเสนอราคาการ
ประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์” สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โดยแยกใบเสนอราคาบรรจุในซองปิดผนึก แยกจาก
หลักฐานประกอบการเสนอราคา และส่งถึงสหกรณ์ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในเวลาทําการของสหกรณ์
/6.หลักเกณฑ์....

-36. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
1.กําหนดเปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
2.ในการเสนอราคาครั้งนี้ พิจารณาค่าเบี้ยประกันต่อคนต่อปีต่อทุนประกันที่กําหนด และข้อเสนอ
อื่น ๆ ที่บริษัทสามารถเสนอเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากที่สหกรณ์กําหนด
3.หากผู้เสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ครบถ้วน หรือ ยื่นซอง
ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะไม่พิจารณาซองเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ข้อผิดพลาดเพียง
เล็กน้อย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ เท่านั้น
4.สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาราคาใดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เป็นที่สนิ้ สุด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องใดๆ มิได้
5.เงื่อนไขความคุ้มครอง ตลอดจนใบเสนอราคานับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการทําประกันชีวิต
ประจําปี 2563
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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