ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 37 /2563
เรื่อง สรรหาบริษทั ประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา ประจําป 2564
...........................................
ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด มีความประสงคจะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุม
สมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2564 ระเวลาการคุมครอง 1 ป (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
โดยมีขอกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาดังนี้
1. การประกันชีวิตประเภทประกันเงินกูสามัญ
1. สําหรับสมาชิกสหกรณ ที่กูยืมเงินสามัญ เปนการทําประกันภาคบังคับ ตามจํานวนทุนประกัน
ที่สหกรณกําหนด
2. สําหรับลูกหนี้ของสหกรณฯ ที่พนสภาพการเปนสมาชิก ทําประกันตามที่สหกรณกําหนด
3. ความคุมครองทุนประกัน 100,000 -1,500,000 บาท
2. เงื่อนไขความคุมครอง
1. ระยะเวลาคุมครอง 1 ป (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) โดยใหความคุมครองตลอด
24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก
2. สมาชิกสหกรณ และลูกหนี้ของสหกรณที่พนสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ ที่เอาประกัน
ทั้งนี้ไมจํากัดจํานวนสมาชิก
3. คุมครองสมาชิกสหกรณ และลูกหนี้ของสหกรณที่พนสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ
รับประกันตอเนื่องจากกรมธรรมเดิมที่มีอายุไมเกิน 75 ป
4. สมาชิกที่เขาใหมระหวางปกรมธรรม อายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ – 75 ปบริบูรณ
5. สมาชิกที่เขาใหมหรือเพิ่มทุนประกันระหวางปกรมธรรม ไมตองกรอกใบคําขอแถลงสุขภาพ และ
ไมมีระยะเวลารอคอย
6. จายคาสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวน
7. จํานวนเงินเอาประกันชีวิตที่บริษัทสามารถรับประกันไดโดยไมตองตรวจสุขภาพ (FCL)
ไมเกิน 1,500,000 บาท
8. อัตราคาเบี้ยประกันภัยไมตองเสียภาษีและอากรแสตมใดๆทั้งสิ้น
9. ความคุมครอง
9.1 คุมครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บปวยจะไดรับเงินคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกัน
ยกเวน ผูเอาประกันฆาตัวตายดวยความสมัครใจ ภายใน 1 ป นับแตวันที่เขารวมโครงการ หรือ ผูรับผลประโยชนฆาตาย
9.2 คุมครองการเสียชีวิต กรณีประสบอุบัติเหตุ จะไดรับเงินสินไหมทดแทนตามจํานวนเอา
ประกันอุบัติเหตุ

9.3 คุมครองการเสียชีวิต กรณีประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยตามเงื่อนไขของอุบัติเหตุสาธารณภัย
จะไดรับเงินเอาประกันเพิ่มอีก 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ
9.4 คุมครองการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ไดแก สูญเสีย ขา แขน สายตา นิ้วมือ จายคา
สินไหมทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ดังนี้
9.4.1 สูญเสียอวัยวะแขน ขา สายตา 2 ใน 6 ขาง จาย 100 % ของจํานวนเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุ
9.4.2 สูญเสียอวัยวะแขน ขา สายตา 1 ใน 6 ขาง จาย 60 % ของจํานวนเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุ
9.4.3 คุมครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทุกกรณี ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจาย 100 %
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
3. ผูมีสิทธิเขารับการสรรหา จะตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
1. เปนบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เทานั้น (ไมรับผูเสนอราคาเปน
บริษทั โบรคเกอร)
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดรับแจงเวียนชื่อแลว หรือทิ้ง
งานในลักษณะเดียวกันของหนวยงานอื่นหรือสหกรณอื่น
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณฯ ณ วัน
ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณประจําป 2564 หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุม
สมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2564 นี้
5. ไมเปนผูที่เคยกระทําการใดๆ ที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ ทั้งทางตรงและทางออม
เกี่ยวกับการปฏิเสธการจายเงินสินไหมทดแทนหรือความเสียหายอื่นใด
4. หลักฐานประกอบการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารตางๆ พรอมกับการเสนอราคา แยกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
2) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่มี กี ารมอบอํานาจใหผูอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
3) งบการเงิน ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน ยอนหลัง 3 ป
4) หนังสือรับรองการแสดงการทําประกันชีวิตกลุม จากหนวยงานหรือองคกรที่บริษัทไดรบั
ทําประกัน
5) บัญชีสรุปรายการเอกสารทั้งหมด ใหยื่นมาพรอมกับซองเสนอราคา
สวนที่ 2 ใบเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา ใหระบุคาเบี้ยประกันตอวงเงิน
เอาประกันหรือทุนประกัน ดังรายการตามใบเสนอราคาที่แนบ ปดผนึกใสซองพรอมลงลายมือชื่อกํากับ

5. วิธีเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมกับลงลายมือชื่อของผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน พรอมทั้งหลักฐานประกอบการเสนอราคา
2. ราคาที่เสนอจะตองกําหนดราคาไมต่ํากวา 120 วัน นับแตวันที่ปดรับซองเสนอราคา และภายใน
กําหนดเวลาการยื่นราคา ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนหรือยกเลิกการเสนอราคามิได
3. ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคา ที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด หรือ สงทางไปรษณีย ปดผนึกซองใหเรียบรอย ระบุหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการรับซองเสนอราคาการ
ประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ” สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โดยแยกใบเสนอราคาบรรจุในซองปดผนึก แยกจาก
หลักฐานประกอบการเสนอราคา และสงถึงสหกรณ เริ่มตั้งแต 3 - 19 สิงหาคม 2563 ในเวลาทําการของสหกรณ
6. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
1. กําหนดเปดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
2. ในการเสนอราคาครั้งนี้ พิจารณาคาเบี้ยประกันตอคนตอปตอทุนประกันที่กําหนดและขอเสนอ
อื่น ๆ ที่บริษัทสามารถเสนอเพิ่มเติมไดนอกเหนือจากที่สหกรณกําหนด
3. หากผูเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมครบถวน หรือ ยื่นซอง
ไม ถูกตอง คณะกรรมการจะไมพิจ ารณาซองเอกสารเสนอราคาของผูเสนอราคารายนั้ น เว น แตข อผิดพลาดเพีย ง
เล็กนอย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็น
วาจะเปนประโยชนตอสหกรณ เทานั้น
4. สหกรณฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาราคาใดก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสหกรณเปน
สําคัญ และใหถือว าการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวั ดอุดรธานี จํา กัด
เปนที่สิ้นสุด ผูเสนอราคาจะเรียกรองใดๆ มิได
5. เงื่อนไขความคุมครอง ตลอดจนใบเสนอราคานับ เปน สวนหนึ่งของสัญญาการทําประกัน ชีวิต
ประจําป 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

