
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิต 

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด มีควำมประสงค์สรรหำบริษัทประกันชีวิต เพ่ือเป็น
หลักประกันให้กับสมำชิกผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน โดยมีข้อก ำหนด เงื่อนไข และสิทธิควำมคุ้มครอง ดังนี้ 
 

 คุณสมบัติ 
 1. ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน จ ำกัด ที่ได้รับใบอนุญำตและถูกต้องตำมกฎหมำย         
มำไม่น้อยกว่ำ 36 เดือน และมีหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน  
 2. ไม่เป็นบริษัทที่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงกฎหมำยหรือมีรำยชื่อในกลุ่มที่ได้รับกำรปฏิเสธ
จำกกลุ่มสังคม (บัญชีด ำ) 
 3. มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 500,000,000.00 บำท (ห้ำร้อยล้ำนบำทถ้วน) 
 4. ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตำมกฎหมำย 
 5. มีส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล 
 6. ผู้ที่บริษัทส่งมำด ำเนินกำรต้องเป็นผู้ที่สำมำรถตัดสินใจได้ โดยมีหนังสือมอบอ ำนำจ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด มีควำมประสงค์จัดหำประกันชีวิตให้สมำชิก ดังนี้ 
 1. คุ้มครองตั้งแต่อำยุ 20 - 75 ปี 
 2. ไม่หักทุนเรือนหุ้นสะสม หรอืเงินอ่ืนที่ผู้กู้พึงได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 3. คุ้มครองกำรเสียชีวิตทุกกรณี (ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุและกำรทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง) เท่ำกับ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
  - จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 10,000.00 - 5,000,000.00 บำท 
 4. บริษัทต้องรับโอนควำมคุ้มครองสมำชิกเดิมทุกรำยตำมเงื่อนไขเดิมอย่ำงไม่มีเงื่อนไข 
 

 เงื่อนไขการเสนอราคา 
 1. กรมธรรม์ประกันนี้ระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี โดยเริ่มควำมคุ้มครองวันที่ 1 มกรำคม 2564     
เวลำ 00.01 น. สิ้นสุดวันที่ 1 มกรำคม 2565 เวลำ 00.00 น. 
 2. ต้องคุ้มครองสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
 3. ไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิก ( ณ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 9,911 คน) 
 4. กรณีผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต หรือ ช ำระหนี้เสร็จสิ้น คืนเบี้ยประกันตำมสัดส่วนควำมคุ้มครองจริง 
 5. กำรแถลงสุขภำพโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบกำรพิจำรณำ 
 6. ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำร และหำกมีเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมก็สำมำรถเสนอได้ 
 7. มติของคณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน พิจำรณำ
บริษัทที่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำรแล้ว ยังไม่ถือเป็นข้อตกลงหรือข้อผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
จนกว่ำจะได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 

2/8. คณะอนุกรรมกำร... 



- 2 - 
 

 8. คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน พิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำเบี้ยประกันและเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้ว ยังไม่ถือว่ำเป็นข้อตกลง จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 9. คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอกำรประกันชีวิตทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เป็นส ำคัญ 
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นเด็ดขำด ผู้รับประกันภัยจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
 

 สิทธิและความคุ้มครอง 
 1. ตำมท่ีระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและกรมธรรม์ 
 2. สมำชิกเสียชีวิตทุกกรณี หรือ กำรทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง 
 3. จ ำนวนเงินได้รับตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
 4. ผู้รับประโยชน์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 

 ก าหนดการในการเสนอราคา 
 1. วันที่ 9-18 พฤศจิกำยน 2563  เวลำ 09.00 - 16.00 น.  
                        - ขอรับแบบประกวดรำคำและเอกสำรประกอบ 
 2. วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563  เวลำ 09.00 - 16.00 น.  
     - ยื่นซองคุณสมบัติและรำคำ พร้อมยื่นหลักประกันซองเป็นเงินจ ำนวน 10,000.00 บำท  
       (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
 3. วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563  เวลำ 09.30 น. - 11.00 น.    
                        - เปิดซองคุณสมบัติและรำคำ ณ ห้องประชุม 2 อำคำรชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 

 จึงประกำศมำเพ่ือให้บริษัทประกันชีวิต ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด เข้ำร่วมเสนอรำคำ
กับสหกรณ์ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
 

                       ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 
          

         (นำยทองทวี ดีมะกำร) 
         รองประธำนกรรมกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

       ประธำนกรรมกำร 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เอกสารประกวดราคา การรับประกันชีวิต 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

-------------------------------------------- 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว ์จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกวำ่ “สหกรณ”์ มีควำมประสงค์ประกวดรำคำ
กำรรับประกันชีวิต โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
   

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     1) ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน จ ำกัด ที่ได้รับใบอนุญำตและถูกต้องตำมกฎหมำย 
มำไมน่้อยกว่ำ 36 เดือน และมีหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน 
    2) ไม่เป็นบริษัทที่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงกฎหมำยหรือมีรำยชื่อในกลุ่มที่ได้รับกำรปฏิเสธ
จำกกลุ่มสังคม (บัญชีด ำ) 
  3) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 500,000,000.00 บำท (ห้ำร้อยล้ำนบำทถ้วน) 
  4) ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ตำมกฎหมำย 
  5) มีส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล 
  6) ผู้ที่บริษัทส่งมำด ำเนินกำรต้องเป็นผู้ที่สำมำรถตัดสินใจได้ โดยมีหนังสือมอบอ ำนำจ 
  7) หลักประกันซอง ตำมข้อ 4. 
 

 2. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสำรหลักฐำนของผู้เสนอรำคำ 
และซองใบเสนอรำคำ ดังนี้ 
  2.1 ซองที่ 1 เอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผูม้ีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันกับบริษัท พร้อมทั้งประทับตรำ 
   2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   3) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันกับบริษัท พร้อมทั้งประทับตรำ 
   4) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอ ำนำจ
ให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน พร้อมทั้งประทับตรำ 
   5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   6) หลักประกันซอง ตำมข้อ 4. 
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  2.2 ซองที ่2 ใบเสนอราคา ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้เสนอรำคำ ต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน โดยไม่มี
กำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้ เสนอรำคำ พร้อม
ประทับตรำก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   2) ร่ำงแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) 
โดยยื่นซองเอกสำรหลักฐำนที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ต่อเจ้ำหน้ำที่ ในวันยื่นซองประกวดรำคำ ระบุหน้ำซอง ดังนี้ 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                     3. การเสนอราคา 
  3.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน 
  3.2 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันชวีิต/ คน/ ทุนประกัน 100,000 บำท/ ปี 
  3.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ำย 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
  3.4 กรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่อำยุ 20 - 75 ปี 
  3.5 ไม่หักทุนเรือนหุ้นสะสม หรือเงินอ่ืนที่ผู้กู้พึงได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
  3.6 คุ้มครองกำรเสียชีวิตทุกกรณี (ท้ังเจ็บป่วย อุบัติเหตุและกำรทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง) 
เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันภัยวงเงิน 10,000.00 - 5,000,000.00 บำท 
  3.7 บริษัทต้องรับโอนควำมคุ้มครองสมำชิกเดิมทุกรำยตำมเงื่อนไขเดิมอย่ำงไม่มีเงื่อนไข 
  3.8 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี โดยเริ่มควำมคุ้มครองวันที่ 1 มกรำคม 
2564 เวลำ 00.01 น. สิ้นสุดวันที่ 1 มกรำคม 2565 เวลำ 00.00 น. 
  3.9 ต้องคุ้มครองสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
  3.10 ไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิก (ณ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 9,911 คน) 
  3.11 กรณีผู้เอำประกนัภัยเสียชีวิต หรือ ช ำระหนี้เสร็จสิ้น คืนเบี้ยประกันตำมสัดส่วนควำม
คุ้มครองจริง 
 

       (1) 
        ซองเอกสำรหลักฐำน 

         ผู้เสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันชีวิต 
        ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

          เรื่อง กำรสรรหำบริษัทประกันชีวิต 
         ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 

 
                   ลงชื่อ ..................................ผู้เสนอรำคำ 
                         (....................................) 
                 ต ำแหน่ง..................................... 

 

(2) 
ซองใบเสนอรำคำ 

ผู้เสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันชีวิต 
ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

เรื่อง กำรสรรหำบริษัทประกันชีวิต 
ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 

 
                    ลงชื่อ ..................................ผู้เสนอรำคำ 
                          (....................................) 

ต ำแหน่ง..................................... 
 

(ประทับตรำ) (ประทับตรำ) 
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  3.12 กำรแถลงสุขภำพโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบกำรพิจำรณำ 
  3.13 ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำร และหำกมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
ก็สำมำรถเสนอได ้
 

    เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
    คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำย ว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำ                
รำยอื่นหรือไม่  
             หำกปรำกฏต่อคณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน         
ก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำว่ำมีผู้เสนอรำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะอนุกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ 
    ผู้เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค อำจอุทธรณ์ค ำสั่ งดังกล่ำวภำยใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
 

 4. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค จ ำนวน 
10,000.00 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
  4.1 เงินสด 
  4.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสำรทำงเทคนิค 
หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร 
  หลักประกันซองตำมข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอรำคำภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้
พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง 
หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
  กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในกำรประกวดรำคำนี้ คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำ
ประกัน จะพิจำรณำตัดสินจำกผู้เสนอเงื่อนไขและรำคำกำรประกันชีวิต ที่เสนอเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน              
ตำมหลักเกณฑ ์
  5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 1 คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัท
ประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่ำนั้น 
  5.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีเสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำท่ีเป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำม
ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น 
 
 



- 4 - 
  5.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำ หรือในกำรท ำสัญญำ คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัท
ประกันและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำกหลักฐำน
ดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำโดยไม่พิจำรณำเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของสหกรณ์เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
              คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน จะพิจำรณำตัดสิน
จำกผู้เสนอเง่ือนไขและรำคำกำรประกันชีวิต ที่เสนอเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 
              คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน พิจำรณำผลกำร
เสนอรำคำเบี้ยประกันและเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้ว ยังไม่ถือว่ำเป็นข้อตกลง จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
              คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ 
ไม่รับข้อเสนอกำรประกันชีวิตทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เป็นส ำคัญ 
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นเด็ดขำด ผู้รับประกันภัยจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
 

ใบเสนอราคาประกันชีวิต ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิต 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 

    เขียนที่ .......................................................... 
    ....................................................................... 
    วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ............. 
 

เรียน ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
 

 1. ข้ำพเจ้ำ (บจก./บมจ.)...................................................................................................... ...... 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..............................หมู่ที่................ ถนน.......................................................................  

ต ำบล/แขวง........................................................................... อ ำเภอ/เขต............................... ............................. 

จังหวัด................................................. โทรศัพท์.............................................โทรสำร............... ........................... 

โดย................................................................................................... ..................................................................... 

ต ำแหน่ง...................................................................................................................... .......................................... 

ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรื่อง กำรสรรหำ

บริษัทประกันชีวิต ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 ยอมรับข้อก ำหนดนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำ

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ 
และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
 - อัตรำค่ำเบี้ยประกัน/คน/ปี ................................. บำท (ต่อทุนประกัน 100,000.00 บำท) 

 3. ค ำเสนอนี้จะยืนอยู่ถึงวันที่ ................. เดือน.................................. พ.ศ............................. 
หรือระยะเวลำที่ได้ยืดไปด้วยเหตุผลอันสมควรตำมท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ร้องขอ 

 4. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้ 
หรือ ใบเสนอรำคำใดๆ อันเกิดข้ึนในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำเสนอรำคำครั้งนี้ 

 5. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้    
โดยละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมผิดพลำด 
หรือตกหล่นของข้ำพเจ้ำ 

 

2/6. ใบเสนอรำคำ ... 
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 6. ใบเสนอรำคำนี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกำรฉ้อฉล หรือกำรสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยมิชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคล หรือบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอรำคำในครั้งนี้ 

 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจดูรำยละเอียด และเงื่อนไขในเอกสำรในกำรเสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันชีวิต
ทั้งหมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับรู้และยินยอมปฏิบัติตำมทุกประกำร นอกจำกเฉพำะส่วนที่ข้ำพเจ้ำได้เสนอไว้เป็นกำรขัดแย้ง
หรือเป็นอย่ำงอ่ืนโดยชัดเจนเท่ำนั้น 

 อนึ่ง ถ้ำข้ำพเจ้ำปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบหรือเงื่อนไขใด  ๆอันเป็นเหตุให้เอกสำรเสนอรำคำ
ของข้ำพเจ้ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไม่ได้รับกำรพิจำรณำ ข้ำพเจ้ำยอมรับโดยไม่มีกำรร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 

 

    ลงชื่อ..........................................................ผู้ เสนอรำคำ 
           (.........................................................)  
    ต ำแหน่ง......................................................  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประทับตรำ) 



 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันภัยผู้ค้ าประกัน 

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด มีควำมประสงค์สรรหำบริษัทประกันภัยผู้ค้ ำ
ประกัน เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับสมำชิกผู้ค้ ำประกัน โดยมีข้อก ำหนด เงื่อนไข และสิทธิควำมคุ้มครอง ดังนี้ 
 

 คุณสมบัติ 
 1. ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน จ ำกัด ที่ได้รับใบอนุญำตและถูกต้องตำมกฎหมำย         
มำไม่น้อยกว่ำ 36 เดือน และมีหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน  
 2. ไม่เป็นบริษัทที่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงกฎหมำยหรือมีรำยชื่อในกลุ่มที่ได้รับกำรปฏิเสธ
จำกกลุ่มสังคม (บัญชีด ำ) 
 3. มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 500,000,000.00 บำท (ห้ำร้อยล้ำนบำทถ้วน) 
 4. ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตำมกฎหมำย 
 5. มีส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล 
 6. ผู้ที่บริษัทส่งมำด ำเนินกำรต้องเป็นผู้ที่สำมำรถตัดสินใจได้ โดยมีหนังสือมอบอ ำนำจ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด มีควำมประสงค์จัดหำประกันภัยผู้ค้ ำประกันให้สมำชิก ดังนี้ 
 1. คุ้มครองตั้งแต่อำยุ 20 - 75 ปี 
 2. ไม่หักทุนเรือนหุ้นสะสม หรอืเงินอ่ืนที่ผู้กู้พึงได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 3. คุ้มครองผู้กู้พ้นสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกของผู้ให้กู้ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว ์จ ำกัด  
เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันภัยวงเงิน 
    - จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 10,000.00 - 5,000,000.00 บำท 
 4. บริษัทต้องรับโอนควำมคุ้มครองสมำชิกเดิมทุกรำยตำมเงื่อนไขเดิมอย่ำงไม่มีเงื่อนไข 
 

 เงื่อนไขการเสนอราคา 
 1. กรมธรรม์ประกันนี้ระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี โดยเริ่มควำมคุ้มครองวันที่ 1 มกรำคม 2564  
                      สิ้นสุดวันที่ 1 มกรำคม 2565   
 2. ต้องคุ้มครองสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
 3. ไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิก (ณ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 9,911 คน) 
 4. กรณีผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถช ำระหนี้หรือช ำระหนี้เสร็จสิ้น คืนเบี้ยประกัน ตำมสัดส่วน 
ควำมคุ้มครองจริง 
 5. ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำร และหำกมีเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมก็สำมำรถเสนอได้ 
 6. มติของคณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน พิจำรณำ
บริษัทที่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำรแล้ว ยังไม่ถือเป็นข้อตกลงหรือข้อผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
จนกว่ำจะได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
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 7. คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน พิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำเบี้ยประกันและเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้ว ยังไม่ถือว่ำเป็นข้อตกลง จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 8. คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอกำรประกันชีวิตทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เป็นส ำคัญ 
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นเด็ดขำด ผู้รับประกันภัยจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
 

 สิทธิและความคุ้มครอง 
 1. ตำมท่ีระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและกรมธรรม์ 
 2. ผู้กู้พ้นสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกของผู้ให้กู้ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
 3. จ ำนวนเงินได้รับตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
 4. ผู้รับประโยชน์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 

 ก าหนดการในการเสนอราคา 
 1. วันที่ 9-18 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.00 - 16.00 น.  
                        - ขอรับแบบประกวดรำคำและเอกสำรประกอบ 
 2. วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.00 - 16.00 น.  
     - ยื่นซองคุณสมบัติและรำคำ พร้อมยื่นหลักประกันซองเป็นเงินจ ำนวน 10,000.00 บำท  
       (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
 3. วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.30 น. - 11.00 น.    
                        - เปิดซองคุณสมบัติและรำคำ ณ ห้องประชุม 2 อำคำรชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 

 จึงประกำศมำเพ่ือให้บริษัทประกันชีวิต ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด เข้ำร่วมเสนอรำคำ
กับสหกรณ์ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
 

                       ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 
          

         (นำยทองทวี ดีมะกำร) 
         รองประธำนกรรมกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

       ประธำนกรรมกำร 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคา การรับประกันภัยผู้ค้ าประกัน 
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
-------------------------------------------- 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว ์จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกวำ่ “สหกรณ”์ มีควำมประสงค์ประกวดรำคำ
กำรรับประกันภัยผู้ค้ ำประกัน โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
   

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              1) ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน จ ำกัด ที่ได้รับใบอนุญำตและถูกต้องตำมกฎหมำย             
มำไม่น้อยกว่ำ 36 เดือน และมีหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน 
     2) ไม่เป็นบริษัทที่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงกฎหมำยหรือมีรำยชื่อในกลุ่มที่ได้รับกำรปฏิเสธ
จำกกลุ่มสังคม (บัญชีด ำ) 
  3) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 500,000,000.00 บำท (ห้ำร้อยล้ำนบำทถ้วน) 
  4) ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ตำมกฎหมำย 
  5) มีส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล 
  6) ผู้ที่บริษัทส่งมำด ำเนินกำรต้องเป็นผู้ที่สำมำรถตัดสินใจได้ โดยมีหนังสือมอบอ ำนำจ 
  7) หลักประกันซอง ตำมข้อ 4. 
 

 2. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสำรหลักฐำนของผู้เสนอรำคำ 
และซองใบเสนอรำคำ ดังนี้ 
  2.1 ซองที่ 1 เอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันกับบริษัท พร้อมทั้งประทับตรำ 
   2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   3) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันกับบริษัท พร้อมทั้งประทับตรำ 
   4) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอ ำนำจ
ให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน พร้อมทั้งประทับตรำ 
   5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
   6) หลักประกันซอง ตำมข้อ 4. 
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  2.2 ซองที่ 2 ใบเสนอราคา ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้เสนอรำคำ ต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน โดยไม่มี
กำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้ เสนอรำคำ พร้อม
ประทับตรำก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   2) ร่ำงแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) 
โดยยื่นซองเอกสำรหลักฐำนที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ต่อเจ้ำหน้ำที่ ในวันยื่นซองประกวดรำคำ ระบุหน้ำซอง ดังนี้ 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. การเสนอราคา 
  3.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน 
  3.2 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัยผู้ค้ ำประกัน/คน/ทุนประกัน 
100,000 บำท/ ปี 
  3.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ำย 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
  3.4 กรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่อำยุ 20 - 75 ปี 
  3.5 ไม่หักทุนเรือนหุ้นสะสม หรือเงินอ่ืนที่ผู้กู้พึงได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
  3.6 คุ้มครองผู้กู้พ้นสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกของผู้ให้กู้ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์          
กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันภัยวงเงิน 10,000.00 - 5,000,000.00 บำท 
  3.7 บริษัทต้องรับโอนควำมคุ้มครองสมำชิกเดิมทุกรำยตำมเงื่อนไขเดิมอย่ำงไม่มีเงื่อนไข 
  3.8 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี โดยเริ่มควำมคุ้มครองวันที่ 1 มกรำคม 
2564  สิ้นสุดวันที่ 1 มกรำคม 2565  
  3.9 ต้องคุ้มครองสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
  3.10 ไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิก ( ณ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 9,911 คน) 
  3.11 กรณีผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถช ำระหนี้หรือช ำระหนี้เสร็จสิ้น คืนเบี้ยประกัน          
ตำมสัดส่วนควำมคุ้มครองจริง 

(1) 
ซองเอกสำรหลักฐำน 

ผู้เสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

เรื่อง กำรสรรหำบริษัทประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 

 
                   ลงชื่อ ..................................ผู้เสนอรำคำ 
                         (....................................) 
                    ต ำแหน่ง..................................... 

 

(2) 
ซองใบเสนอรำคำ 

ผู้เสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัยผู้ค้ ำประกันตำม
ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
เรื่อง กำรสรรหำบริษัทประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 

ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 
 

                   ลงชื่อ ..................................ผู้เสนอรำคำ 
                         (....................................) 
                   ต ำแหน่ง..................................... 

(ประทับตรำ) (ประทับตรำ) 
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  3.12 ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำร และหำกมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
ก็สำมำรถเสนอได ้
 

    เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
    คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำย ว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำ          
รำยอื่นหรือไม่  
    หำกปรำกฏต่อคณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกันก่อน
หรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำว่ำมีผู้เสนอรำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะอนุกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ 
    ผู้เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค อำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจำกคณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
 

 4. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค จ ำนวน 
10,000.00 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
  4.1 เงินสด 
  4.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสำรทำงเทคนิค 
หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร 
  หลักประกันซองตำมข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอรำคำภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้
พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง 
หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
  กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในกำรประกวดรำคำนี้ คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำ
ประกัน จะพิจำรณำตัดสินจำกผู้เสนอเงื่อนไขและรำคำกำรประกันชีวิต ที่เสนอเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน            
ตำมหลักเกณฑ ์
  5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 1 คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัท
ประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่                      
เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ ำจะ
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่ำนั้น 
  5.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีเสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำท่ีเป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำม
ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น 
 
 
 



- 4 - 
  5.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำ หรือในกำรท ำสัญญำ คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัท
ประกันและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำกหลักฐำน
ดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำโดยไม่พิจำรณำเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของสหกรณ์เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
 คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน จะพิจำรณำตัดสินจำก
ผู้เสนอเง่ือนไขและรำคำกำรประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ที่เสนอเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 
 คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน พิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำเบี้ยประกันและเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้ว ยังไม่ถือว่ำเป็นข้อตกลง จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 คณะอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอกำรประกันชีวิตทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เป็นส ำคัญ 
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นเด็ดขำด ผู้รับประกันภัยจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 

ใบเสนอราคาประกันชีวิต ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันภัยผู้ค้ าประกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ……….. พฤศจิกายน 2563 

 
    เขียนที่ .......................................................... 
    ....................................................................... 
    วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ............. 
 

เรียน ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค้ ำประกัน 
 

 1. ข้ำพเจ้ำ (บจก./บมจ.)...................................................................................................... ...... 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..............................หมู่ที่................ ถนน

........................................................................ 

ต ำบล/แขวง........................................................................... อ ำเภอ/เขต

............................................................. 

จังหวัด................................................. โทรศัพท์.............................................โทรสำร..........................................  

โดย

............................................................................................................................. ............................................ 

ต ำแหน่ง...................................................................................................................... .......................................... 

ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรื่อง กำรสรรหำ

บริษัทประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 ยอมรับข้อก ำหนดนั้นแล้ว รวมทั้งรับรอง

ว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอเบี้ยประกันภัยผู้ค้ ำประกัน ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
 - อัตรำค่ำเบี้ยประกัน/คน/ปี ................................. บำท (ต่อทุนประกัน 100,000.00 บำท) 

 3. ค ำเสนอนี้จะยืนอยู่ถึงวันที่ ................. เดือน.................................. พ.ศ............................. 
หรือระยะเวลำที่ได้ยืดไปด้วยเหตุผลอันสมควรตำมท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ร้องขอ 

 4. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้ 
หรือ ใบเสนอรำคำใดๆ อันเกิดข้ึนในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำเสนอรำคำครั้งนี้ 

 5. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้    
โดยละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมผิดพลำด 
หรือตกหล่นของข้ำพเจ้ำ 

2/6. ใบเสนอรำคำ ... 



- 2 - 

 6. ใบเสนอรำคำนี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกำรฉ้อฉล หรือกำรสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยมิชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคล หรือบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอรำคำในครั้งนี้ 

 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจดูรำยละเอียด และเงื่อนไขในเอกสำรในกำรเสนอรำคำอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัย   
ผู้ค้ ำประกันทั้งหมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับรู้และยินยอมปฏิบัติตำมทุกประกำร นอกจำกเฉพำะส่วนที่ข้ำพเจ้ำได้เสนอไว้
เป็นกำรขัดแย้งหรือเป็นอย่ำงอ่ืนโดยชัดเจนเท่ำนั้น 

 อนึ่ง ถ้ำข้ำพเจ้ำปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบหรือเงื่อนไขใด  ๆอันเป็นเหตุให้เอกสำรเสนอรำคำ
ของข้ำพเจ้ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไม่ได้รับกำรพิจำรณำ ข้ำพเจ้ำยอมรับโดยไม่มีกำรร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 

 

    ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอรำคำ  
           (.........................................................)  
    ต ำแหน่ง......................................................  
                  
 

(ประทับตรำ) 


