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เอกสารประกวดราคา  เลขที่  1/2563 

การประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด   ฉบับลงวันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563    

 
 

 
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด จัดให้มีกำรประกวดรำคำกำรประกันภัย / ประกันชีวิต / 
ประกันวินำศภัย กลุ่มสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด   ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  
จ ำกัด  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงสหกรณ์ พ.ศ. 2562  ข้อ 13  โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่   
54/2563 ตำมมติที่ประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2563   เห็นชอบให้มีกำรประกวด
รำคำกำรประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินำศภัย กลุ่มสมำชิกสหกรณ์ฯ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์   
ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา   
1.1 แบบใบประกวดรำคำกำรประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินำศภัยกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ 
1.2 แบบใบมอบอ ำนำจประกวดรำคำ  
1.3 แบบร่ำงสัญญำเอำประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินำศภัยกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ 

2. คุณสมบัติของผู้ประกวดราคา  
ต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์และได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจรับกำรประกันภัย / 

ประกันชีวิต /ประกันวินำศภัย กลุ่ม และมีกำรจดทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

3. หลักฐานการประกวดราคา  
ผู้ประกวดรำคำจะต้องแสดงเอกสำรหลักฐำนแนบมำพร้อมกับเอกสำรประกวดรำคำดังนี้ 
3.1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปีปัจจุบันและส ำเนำใบทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3.2 หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยจำก บริษัทฯ ระบุมอบอ ำนำจให้ผู้ยื่นซอง

ประกวดรำคำด ำเนินกำรเพ่ือกำรนี้  รวมทั้งกำรมอบอ ำนำจให้ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริง  
และหรือกำรเจรจำต่อรองตกลงรำคำจนแล้วเสร็จกำรประกวดรำคำ  ในนำมของบริษัท 

3.3 เอกสำรรำยละเอียดควำมคุ้มครอง ผลประโยชน์ อัตรำเบี้ยประกันภัย หรือรำยละเอียดอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้อง 

4. การยื่นใบประกวดราคา  
4.1 ผู้ประกวดรำคำต้องยื่นเสนอเง่ือนไขควำมคุ้มครองตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวด 

รำคำนี้      โดยสหกรณ์ไม่อนุญำตให้มีกำรจัดท ำใบประกวดรำคำขึ้นใหม่  เว้นแต่กรณีเงื่อนไขเพ่ิมเติมที่เป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์ให้ท ำเอกสำรแนบท้ำยใบประกวดรำคำได้ และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน  
พร้อมลงลำยมือชื่อของผู้ประกวดรำคำให้ชัดเจน  รำยละเอียดใด ๆ ที่มีกำรขูด ลบ  เติม แก้ไข    เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลำยมือชื่อผู้ประกวดรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง  
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4.2 ค่ำเบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์ควำมคุ้มครองหรือเงื่อนไขอันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ที่ 

เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนไว้ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน นับแต่วนัที่เปิดซองประกวดรำคำ โดยผู้ประกวดรำคำ
จะต้องรับผิดชอบตำมที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนมิได้ และหำกมีกำรเสนอเงื่อนไขนอกเหนือจำกเง่ือนไขกำร
ประกวดรำคำนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์  ผู้ประกวดรำคำยินยอมให้คณะกรรมกำรตัดสิทธิ์  ผู้ประกวด
รำคำรำยนั้นได้ทันที 

 4.3 ผู้ประกวดรำคำจะต้องยื่นซองประกวดรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึงประธำน
กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด   โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอกำรประกวดรำคำตำม
เอกสำรประกวดรำคำเลขที่ 1/2563”   ซึ่งยื่นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด   เลขที่ 103/1                     
ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำพูน  ในวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  ระหว่ำงเวลำ 09.00-11.00 น.         
เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองประกวดรำคำแล้วจะไม่รับซองประกวดรำคำโดยเด็ดขำด   และคณะกรรมกำร เปิด
ซองประกวดรำคำ  จะท ำกำรเปิดซองประกวดรำคำ ในวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลำ 13.00 น.  
เป็นต้นไป  ซึ่งคณะกรรมกำรก ำหนดพิจำรณำลงนำมในสัญญำกับบริษัทรับประกันภำยในวันที่ 29 พฤษภำคม      
พ.ศ. 2563 

5. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณา  
5.1 กำรประกวดรำคำครั้งนี้ ผู้เสนอรำคำต้องยอมรับเงื่อนไขตำมรำยกำรเอกสำรประกวดรำคำนี้ 

และแบบสัญญำ โดยกำรยื่นเสนอรำคำต้องไม่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเป็นไปในทำงเสียประโยชน์แก่
สหกรณ์  เว้นแต่ข้อเสนอ หรือข้อต่อรองอันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เท่ำนั้นจึงจะสำมำรถก ำหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมได ้
        5.2  กำรประกวดรำคำครั้งนี้เพ่ือจัดท ำประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินำศภัยกลุ่ม ให้กับ
บุคคลดังต่อไปนี้  

(1) บุคคลที่เป็นผู้เอำประกันภัยตำมกรมธรรม์เดิม   ซึ่งได้ท ำประกันภัย / ประกันชีวิต / 
ประกันวินำศภัย กลุ่มต่อเนื่อง ดังรำยชื่อที่มีอยู่ตำมกรมธรรม์เดิม  ณ  วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2563  

      ก. ผู้เอำประกันภัยครบ 1 ปี ให้สำมำรถเป็นผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำฉบับนี้ต่อได้ 
           ทุกคนโดยไม่มีระยะเวลำรอคอย และระยะเวลำบอกล้ำงสัญญำ  
      ข.  ผู้เอำประกันภัยที่มีระยะเวลำไม่ครบ 1 ปี ให้ถือว่ำมีระยะเวลำรอคอยต่อเนื่อง  
 (2) บุคคลที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ แต่ไม่มีรำยชื่อในกรมธรรม์เดิม ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ำร่วมเอำ 

ประกันภัยตำมสัญญำฉบับนี้ได้ 

6. เงื่อนไขความคุ้มครอง 

ความคุ้มครองและเงื่อนไข 
ผลประโยชน์ 

(บาท) 
6.1 กำรเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 
6.2  กำรเสียชีวิต หรือทุพลภำพสิ้นเชิงถำวรจำกอุบัติเหตุ  100,000 
6.3  กำรเสียชีวิต หรือทุพลภำพสิ้นเชิงถำวร เนื่องจำกอุบัติเหตุจำกกำรขับข่ีและโดยสำร 
       รถจักรยำนยนต์ 

100,000 

6.4  คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก  
6.5  เริ่มคุ้มครองตั้งแต่  31 พฤษภำคม 2563  ถึง  31  พฤษภำคม  2564  
6.6  คุ้มครองอำยุ  20 – 75  ปี  รับประกันต่อเนื่องถึงอำยุ  90  ปี   
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6.7  ควำมคุ้มครองปีต่อปี    
6.8  ผู้เอำประกันไม่ต้องแถลงสุขภำพ   
6.9 ไม่มีระยะเวลำรอคอย และระยะเวลำบอกล้ำงในกลุ่มต่อเนื่องจำกบริษัทเดิมมี 

สมำชิกประมำณไม่น้อยกว่ำ  900 คน 
 

6.10  อัตรำเบี้ยประกันภัยเท่ำกัน โดยไม่ก ำหนดเพศ  และอำยุ    
6.11  สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตำมส่วนได้เสีย   

อัตรำเบี้ยประกันภัยสุทธิ / คน / ปี  
 

หมายเหตุ  :  1. สมาชิกประกันกลุ่มแบบมีระยะเวลา 1 ปี นับอายุต่อเนื่อง 
        2. ตามอัตรากรมธรรม์ตามรายช่ือของแต่ละคน  

7. เงื่อนไขการจัดการ 
7.1 วิธีกำรเบิกจ่ำยกำรคุ้มครองตำมข้อ 6.1 – 6.9 (เอกสำรกำรเบิกจ่ำย) ภำยใน 15 วัน นับแต่

วันที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้รับหลักฐำนจำกสหกรณ์ฯ 
7.2 รับประกันประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินำศภัย กลุ่มสมำชิกสหกรณ์ ได้ตลอด 

อำยุสัญญำกรมธรรม์ 
7.3 ก ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินำศภัย เป็นอัตรำเบี้ยประกันสุทธิ

รวมต่อคนต่อปี และให้ลดลงตำมอัตรำส่วนควำมคุ้มครองของระยะเวลำสัญญำที่เหลือ  
 

8. สิทธิในการพิจารณาของสหกรณ์ฯ 
8.1 ในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด  สงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ

กำรประกวดรำคำที่เสนอทั้งหมด  หรืออำจยกเลิกกำรประกวดรำคำโดยไม่พิจำรณำกำรท ำประกันภัย / 
ประกันชีวิต / ประกันวินำศภัย เลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ    ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เป็นส ำคัญ และ
ให้ถือว่ำกำรตัดสินของสหกรณ์ฯ เป็นเด็ดขำด ผู้ประกวดรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้   รวมทั้ง 
สหกรณ์ฯ จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำและลงโทษผู้ประกวดรำคำเสมือนเป็นผู้ทิ้งงำน หำกมีเหตุที่เชื่อ
ไดว้่ำกำรประกวดรำคำกระท ำไปโดยไม่สุจริต หรือมีกำรสมยอมกันในกำรประกวดรำคำ 

8.2  หำกผู้ประกวดรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรประกวด
รำคำไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองประกวดรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4. แล้ว คณะกรรมกำรจะไม่รับ
พิจำรณำผู้ประกวดรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจำก 
เงื่อนไขของเอกสำรกำรประกวดรำคำในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ เว้นแต่ในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำ จะเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ฯ  เท่ำนั้น 

8.3 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำหรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำ หรือสหกรณ์ฯ  มีสิทธิเรียกให้ผู้ประกวดรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำวะ ฐำนะ  ข้อเท็จจริงอ่ืนใด หรือ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกวดรำคำได้ สหกรณ์ฯ มีสิทธิที่จะไม่พิจำรณำกำรประกวดรำคำ หรือไม่ท ำ
สัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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9.  หลักประกันซองประกวดราคา 
ผู้ประกวดรำคำจะต้องจัดหำหลักประกันซองประกวดรำคำเป็น    เงินสด จ ำนวน 5,000 บำท (ห้ำพัน

บำทถ้วน) ในวันยื่นซองประกวดรำคำ (เงื่อนไขควำมคุ้มครอง) เพ่ือเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
กำรประกวดรำคำครั้งนี้ และหำกผู้ประกวดรำคำรำยใดกระท ำกำรผิดหลักเกณฑ์หรือข้อก ำหนดในกำรประกวด
รำคำหรือกระท ำกำรเป็นที่เสียหำยแก่สหกรณ์ ผู้ประกวดรำคำยินยอมให้สหกรณ์ริบหลักประกันดังกล่ำวได้
ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

กรณีกำรประกวดรำคำด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย สหกรณ์จะคืนหลักประกันซองให้ ผู้ประกวด
รำคำ  ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ ผู้ประกวดรำคำรำยที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำ หรือเมื่อ  ผู้ประกวดรำคำใดได้พ้น
จำกข้อผูกพันแล้ว 
  กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

10. การท าสัญญา  
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำที่แนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำนี้กับ

สหกรณ์ภำยในวันที่  29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  โดยจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมในส่วนสำระส ำคัญ
ใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ประกวดรำคำได้เท่ำนั้น   และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็น  
จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท (สองแสนบำทถ้วน) ให้สหกรณ์ฯ ยึดถือไว้ในระหว่ำงสัญญำ  โดยใช้หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

  (1)  เงินสด 
       (2)  หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันที่สหกรณ์ก ำหนด          
 หลักประกันสัญญำนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ 
(ผู้รับสัญญำ) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว   

ทั้งนี้  หำกละทิ้งไม่ปฏิบัติตำมกำรประกวดรำคำ สหกรณ์ฯ จะด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อไป และสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจำรณำท ำสัญญำภำยใต้เอกสำรประกวดรำคำฉบับนี้  ควำมใดที่มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเอกสำรประกวด
รำคำนี้ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำยินยอมให้สหกรณ์ก ำหนดเงื่อนไขนั้นตำมสมควร   

 
11. อัตราค่าปรับ 
ในกรณีที่บริษัทจ่ำยสินไหมล่ำช้ำกว่ำก ำหนดนัดตำมสัญญำ   บริษัทจะต้องจ่ำยค่ำปรับให้ผู้รับ

ผลประโยชน์อีกร้อยละ 15  ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำย 
 

 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 

วันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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แบบประกวดราคา เลขที่   1/2563 
การประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

 
 
 

เรียน     ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 

 1.   ข้าพเจ้า………………………..………………..เป็นนิติบุคคลประเภท…………………………   จดทะเบียน
เลขที่……………………เมื่อวันที่………………………….ตั้งอยู่เลขที่………………….……... ถนน……………………….…..
ต าบล/แขวง……………….…………..อ าเภอ/เขต……………..…..……….จังหวัด………………………โทร……………………… 
โดย………………………..…………………… ต าแหน่ง………………………เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารประกวดราคาเลขที่………………..…
โดยตลอดดีแล้วทุกประการได้ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
              2.   ข้าพเจ้าขอเสนอการรับประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ความคุ้มครอง และทุนประกันที่ก าหนดในเอกสารประกวด
ราคา ข้อ 6.  โดยกรณีมีผู้เอาประกันภัยในวันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ.2563   ดังต่อไปนี้   ข้าพเจ้าขอเสนอ 
อัตราเบี้ยประกันภัย  ต่อคน/ต่อปี ซึ่งรวมภาษีอากร  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 

จ านวนผู้เอาประกัน  (ขั้นต่ า) เบี้ยประกันภัย 1 ปี (บาท) หมายเหตุ 

900  คน   

1,000 คน   

1,200 คน   

1,400 คน   

1,600 คน   

มากกว่า 1,600 คน   

  
 3.    ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ยื่นเอกสารใบประกวดราคา  และสหกรณ์ฯ 
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผล
อันสมควรที่สหกรณ์ฯ ร้องขอ 
 

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับประกันภัย/ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย  
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะด าเนินการ   ดังต่อไปนี้ 
    4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
ตามแบบและเวลาที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ในวันที่
ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    4.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ  มีสิทธิเรียกผู้ประกวดราคารายอื่น  หรืออาจเรียกให้มีการ
ตกลงราคาใหม่ได้ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
 5.    ข้าพเจ้ายอมรับว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบ
ประกวดราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าประกวด
ราคาครั้งนี้ 
          6. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  ตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง     
ค าเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบเงินสดเพ่ือเป็นหลักประกันซอง  เป็นจ านวนเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
มาพร้อมกันนี้ 

7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบประกวด
ราคานี้โดยละเอียดแล้ว และทราบโดยชัดเจนว่าสหกรณ์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8.  ใบประกวดราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมยอมราคากัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น
ประกวดราคาในคราวเดียวกัน 

9.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารตามที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาเลขที่ 1/2563  ทุกรายการเรียบร้อย
แล้ว หากข้าพเจ้าแนบเอกสารรายการใดบกพร่องไม่ครบถ้วน  ยินยอมให้สหกรณ์ใช้ดุลพินิจไม่รับพิจารณาซอง
เอกสารประกวดราคาของข้าพเจ้า ตามข้อก าหนดการประกวดราคาครั้งนี้ได้ 

 
 เสนอประกวดราคามา  ณ  วันที่…………เดือน……………………พ.ศ……………… 

 
 
 

           (ลงชื่อ) ………………………………………………..…………(ผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียน 
                                   (…………………………………………………………) หรือผู้รับมอบอ านาจ) 
                        (ต าแหน่ง) ……………………………………………………… 

ประทับตรา (ถ้ามี) 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

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

หนังสือนี้แสดงว่า……………………………………………………….…….…………………….…………………………………
โดย………………………………..………………ต าแหน่ง………………….……..……และ…………………………….…………………… 
ต าแหน่ง…………………………..…………..ในฐานะส านักงานใหญ่ ได้มอบอ านาจให้…………..…………………………..  
ต าแหน่ง………………………..……….ในฐานะผู้ยื่นซองประกวดราคา  ด าเนินการ  รวมทั้งการชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริง การเจรจาต่อรองราคาจนแล้วเสร็จการประกวดราคา ในนามของบริษัท   เป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
ประกวดราคารับประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  
รวมถึงมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเสนอราคาและการท าสัญญาจนเสร็จการ 
 

หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ...............................  พ.ศ.2563   ที่ลงข้างต้น จนถึง
วันที่  ………………………………  การใดที่…………………………………………..ได้กระท าไปตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้ 
บริษัทฯ ยินยอมรับผิดชอบทุกประการ 
 
ลงชื่อ           ผู้มอบอ านาจ  ลงชื่อ              ผู้มอบอ านาจ     
     (………………………..……………)           (……………………………………….) 
  (ตราประทับ ถ้ามี)         (ตราประทับ ถ้ามี) 

 
ลงชื่อ          ผู้รับมอบอ านาจ 
  (……………………………..………….) 

 
ลงชื่อ            พยาน      ลงชื่อ         พยาน 
      (………………….………………)         (…………………….……………..) 
      
 
หมายเหตุ  :  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
        2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบริษัทผู้มอบอ านาจ   
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ลงชื่อ    สหกรณ์  ลงชื่อ    สหกรณ์ 

          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว)                            (นายธงชัย  ชัยศรีมา) 
 

ลงชื่อ   บริษัท 
(....................................................) 

 

 
  

หนังสือสัญญาการประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

สัญญาเลขที่   1/2563 

       วันที่  ................................................. 

 สัญญานี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการรับประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์   
ท าข้ึน  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ตั้งอยู่เลขท่ี 103/1 ถนนพระคงฤาษี   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน  ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด โดยนายสมคิด  ปัญญาแก้ว  ประธานกรรมการ  
และนายธงชัย  ชัยศรีมา    รองประธานกรรมการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้เอาประกันภัย”   ฝ่ายหนึ่ง  กับ 
........................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัท”  อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงท าสัญญา
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. บทนิยาม    
     “สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด (ผู้เอาประกันภัย) 
     “บริษัท” หมายถึง  ..............................ประกันชีวิต จ ากัด / ประกันภัย จ ากัด (ผู้รับประกันภัย) 
     “โครงการ”  หมายถึง โครงการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครลู าพูน  จ ากัด  ที่ยังมีสถานภาพเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน   จ ากัด   
              “ผู้มีสิทธิเข้าร่วม”   หมายถึง   บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) บุคคลที่เป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์เดิม   ซึ่งได้ท าประกันภัย / ประกันชีวิต / 
ประกันวินาศภัย กลุ่มต่อเนื่อง ดังรายชื่อที่มีอยู่ตามกรมธรรม์เดิม  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563  

      ก.  ผู้เอาประกันภัยครบ 1 ปี ให้สามารถเป็นผู้เอาประกันภัยตามสัญญาฉบับนี้ต่อได้ 
           ทุกคนโดยไม่มีระยะเวลารอคอย และระยะเวลาบอกล้างสัญญา  
      ข.  ผู้เอาประกันภัยที่มีระยะเวลาไม่ครบ 1 ปี ให้ถือว่ามีระยะเวลารอคอยต่อเนื่อง  
 (2) บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่ไม่มีรายชื่อในกรมธรรม์เดิม  ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมเอา 

ประกันภัยตามสัญญาฉบับนี้ได้ 
 “สมาชิกผู้เอาประกันภัย” หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทได้พิจารณารับประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกัน

วินาศภัย กลุ่มตามโครงการนี้ทุกคน และแม้ขาดสมาชิกภายหลังที่ได้เป็นผู้เอาประกันภัยแล้วก็ให้มีสิทธิตาม
สัญญานี้ทุกประการ  
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ลงชื่อ    สหกรณ์  ลงชื่อ    สหกรณ์ 

          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว)                            (นายธงชัย  ชัยศรีมา) 
 

ลงชื่อ   บริษัท 
(....................................................) 

 

ข้อ  2. บริษัทตกลงรับประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วม  เป็น
ระยะเวลา  1  ปี  เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564   เวลา 12.00 น. โดยจ านวนสมาชิกผู้เอาประกันภัยให้เป็นไปตามหลักฐานการแจ้งจ านวนสมาชิกที่
สหกรณ์จัดส่งให้ทางบริษัท 
 ข้อ  3.  เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาฉบับนี้ 

- กรมธรรมป์ระกันภัยกลุ่ม / ประกันชีวิตกลุ่ม /ประกันวินาศภัยกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา  
เลขที่ ............................ ซึ่งท าข้ึนระหว่างบริษัท ................................... ประกันภัย จ ากดั / ประกันชีวิต จ ากัด  
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน   จ ากัด จ านวน  1  ฉบับ 

-   แบบใบประกวดราคาเลขที่ 1/2563 การประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ของบริษัท................................................................................ ลงนามโดย
....................................................................(ผู้มีอ านาจลงนาม) พร้อมเอกสารที่บริษัทฯแนบมาด้วย รวมจ านวน 
......................  แผ่น (เท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับสัญญาฉบับนี้) 

ข้อ 4. บริษัทให้ความคุ้มครองการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกผู้เอา
ประกันภัยโดยคุ้มครองจ านวนเงินเอาประกันภัย และผลประโยชน์อื่นๆ ต่อราย ดังนี้ 

ความคุ้มครองและเงื่อนไข 
ผลประโยชน์ 

(บาท) 
4.1 การเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 
4.2  การเสียชีวิต หรือทุพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ  100,000 
4.3  การเสียชีวิต หรือทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุจากการขับข่ีและโดยสาร 
       รถจักรยานยนต์ 

100,000 

4.4  คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก  
4.5  เริ่มคุ้มครองตั้งแต่  31 พฤษภาคม  2563  ถึง  31  พฤษภาคม  2564  
4.6  คุ้มครองอายุ  20 – 75  ปี  รับประกันต่อเนื่องถึงอายุ  90  ปี   
4.7  ความคุ้มครองปีต่อปี    
4.8  ผู้เอาประกันไม่ต้องแถลงสุขภาพ   
4.9 ไม่มีระยะเวลารอคอยและระยะเวลาบอกล้างส าหรับผู้เอาประกันภัยตามนิยาม 
        ข้อ 1 (1)  ก. 

 

4.10  อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากัน โดยไม่ก าหนดเพศ  และอายุ    
4.11  สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามส่วนได้เสีย   

อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ / คน / ปี  
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ลงชื่อ    สหกรณ์  ลงชื่อ    สหกรณ์ 

          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว)                            (นายธงชัย  ชัยศรีมา) 
 

ลงชื่อ   บริษัท 
(....................................................) 

 

ข้อ 5.  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัยให้เป็นไปตามนิยามในสัญญานี้   
ข้อ 6.  การจัดส่งรายชื่อสมาชิกผู้เอาประกันภัย 

6.1  บุคคลที่เข้าร่วมเอาประกันภัยตามนิยาม ข้อ 1 (1)  สหกรณ์จะจัดส่งรายชื่อสมาชิกผู้เอา 
ประกันภัยให้ทางบริษัทในวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

6.2  บุคคลที่เข้าร่วมเอาประกันภัยตามนิยาม ข้อ 1 (2)  สหกรณ์จะจัดส่งรายชื่อสมาชิกผู้เอา 
ประกันภัยในแต่ละเดือนภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และจะส่งใบค าขอเอาประกันภัยต่อบริษัทภายในวันที่ 
20 ของเดือนถัดไป  โดยให้เริ่มได้รับความคุ้มครอง  ณ วันที่ 1 ของเดือนที่สหกรณ์ได้ส่งรายชื่อสมาชิกผู้เอา
ประกันภัยนั้น  
  อนึ่ง การจัดส่งรายชื่อผู้เอาประกัน บริษัทตกลงให้สหกรณ์สามารถส่งรายชื่อทางอินเทอร์เนต
ไปยังอีเมลล์แอดเดรส ................................................  หรือ ทางโทรสารหมายเลข............................ ได้โดยให้
ถือมีผลสมบูรณ์ทันทีที่ส่งรายชื่อส าเร็จ  

ข้อ 7. บริษัทให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย  ไปจนถึงวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
เวลา 12.00 น. แม้มีการขาดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็ตามโดยไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย 

ข้อ 8.  ก าหนดให้สหกรณ์ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย 
กลุ่มของผู้เอาประกันภัยตามส่วนได้เสีย   

ข้อ 9.  ผู้เอาประกันภัยจะช าระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งแรกตามจ านวนสมาชิกที่มีสิทธิเอาประกันภัย      
ณ  วันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ.2563  ทั้งหมด  โดยจะจ่ายในวันที่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์  ส่วนผู้เอา
ประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์สหกรณ์จะจัดส่งเบี้ยประกันภัยซึ่งคิดตามสัดส่วนเฉลี่ยรายเดือนของจ านวนเดือน
ที่รับให้ความคุ้มครองไปพร้อมกับส่งใบค าขอเอาประกันต่อบริษัท  

ทั้งนี้  บริษัทจะต้องส่งตารางการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนรายเดือนให้สหกรณ์ 
ข้อ 10. ในวันท าสัญญานี้ บริษัทได้น าเสนอหลักประกันเป็นเงินสด จ านวน 200,000.-บาท (สองแสน

บาทถ้วน) มามอบไว้ให้แก่สหกรณ์ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากมีการกระท าการผิดสัญญา 
บริษัทยินยอมให้สหกรณ์มีอ านาจริบหลักประกันได้ทันที 
 หลักประกันที่บริษัทน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง สหกรณ์จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่บริษัทพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว  

ข้อ 11. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ภายใน 15 
วัน นับแต่บริษัท(ส านักงานใหญ่)ได้รับค าเรียกร้อง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายโดยครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วและจะจ่ายเงินค่าสินไหมเป็นเช็คระบุชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

ข้อ 12. ทางบริษัทยินยอมให้บุคคลตามข้อ 16.1 วรรคท้าย เป็นผู้รับรองส าเนาในเอกสารประกอบ 
การขอรับค่าสินไหมทดแทนทุกรายการได้   และให้สหกรณ์ เป็นผู้จัดส่งโดยผ่าน ..............................  
(ผู้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้ให้บริการแก่สหกรณ์) ไปยังบริษัท  
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ลงชื่อ    สหกรณ์  ลงชื่อ    สหกรณ์ 

          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว)                            (นายธงชัย  ชัยศรีมา) 
 

ลงชื่อ   บริษัท 
(....................................................) 

 

ข้อ 13. ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า   บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาข้อหนึ่ง ข้อใด
หรือกระท าผิดสัญญา  ให้สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน และหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญานั้น สหกรณ์มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามกฎหมาย   

ข้อ 14.  ในกรณีที่บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 11. บริษัทจะจ่าย
ค่าปรับ ให้อีกร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายโดยบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ 10. ได้ทันที 

ในระหว่างที่สหกรณ์ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  ถ้าสหกรณ์เห็นว่าบริษัทไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ สหกรณ์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและหากเกิดความเสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท
ตามกฎหมายต่อไป  

ข้อ 15. ความต่อเนื่องของโครงการ 
 โครงการมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตว่ันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 12.00 น. และสหกรณ์สงวนสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขสัญญา
ส าหรับปีถัด ไป 
 ข้อ 16.  การส่งหลักฐานเพ่ือขอรับเงินสินไหม 

16.1 ในกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  
จ ากัด) จะต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าสมาชิกผู้เอาประกันเสียชีวิตให้แก่บริษัท พร้อมกรอกรายละเอียดและ
จัดส่งให้กับบริษัท  ดังนี้ 

- ค าร้องเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มของบริษัท) 
- ส าเนาใบมรณบัตร 
- ใบรายงานแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของบริษัท) กรณีท่ีมีการรักษาก่อนเสียชีวิต 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกผู้เอาประกันภัย 
- ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.14) ที่จ าหน่ายชื่อของผู้เอาประกันภัยออกแล้ว 

 ทั้งนี้  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับรองส าเนาเอกสารที่จะจัดส่งให้
บริษัท 

16.2  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติมจากข้อ 16.1 ดังต่อไปนี้ 
-   ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ  ที่ได้รับรองส าเนาถูกต้อง 
-      ส าเนาบันทึกประจ าวันของเจา้พนักงานต ารวจที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานต ารวจ 
 

ทั้งนี้ กรณีข้อความใดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มหรือ
เอกสารอ่ืนใดขัดหรือแย้งหรือต่างจากสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อความตามสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับก่อนสัญญา
ฉบับนี้จัดท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  ต่างถือไว้คนละฉบับ โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
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ลงชื่อ    สหกรณ์  ลงชื่อ    สหกรณ์ 

          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว)                            (นายธงชัย  ชัยศรีมา) 
 

ลงชื่อ   บริษัท 
(....................................................) 

 

 
 

ลงชื่อ    สหกรณ์  ลงชื่อ    สหกรณ์ 
          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว)                        (นายธงชัย  ชัยศรีมา) 
 
 

ลงชื่อ   บริษัท 
(....................................................) 

ผู้รับมอบอ านาจ 
บริษัท  ....................................ประกันชีวิต   จ ากัด     

 
 

ลงชื่อ……………………..………………..พยาน  ลงชื่อ………………………….……………..พยาน 
        (นายวิทยา  ปาอินทร์ )                                         (นายชุมพล  ปันอ่ิน)  

ผู้จัดการ                 รองประธานกรรมการ      
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด               

 
 
ลงชื่อ……………………….………………..พยาน  ลงชื่อ……………………..…………………..พยาน 
       (นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร)                           (นายจ ารัส  มูลรัตน์)  
           รองประธานกรรมการ                กรรมการและเลขานุการ     
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด        
                
 
 
       ลงชื่อ………………………………….………..ผู้พิมพ์/พยาน 

                             (นางภวิกา  สุรินทร์กาศ)  
                     หวัหน้าฝ่ายธุรการ      

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   
 
 
หมายเหตุ 
          ตัวอย่างร่างสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญา  กรณีการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ระยะเวลา 1 ปี                
 



 
ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
 

อายุ   ปัจจุบัน รวม 

20-29 - 

30-39 17 

40-49 97 

50-59 250 

60-64 400 

65-69 171 

70-79 30 

80-89 - 

90-99 - 

รวม 965 
 

 

ช่วงเวลา 
อายุ 20-65 ปี อายุ 66-80  ปี อายุ  80 ปีขึ้นไป 

รวม 
(ราย) 

รับเงินสินไหม
ทดแทน 
(บาท) 

เสียชีวิตจาก เสียชีวิตจาก เสียชีวิตจาก 

ตามรอบบัญชีนั้นๆ โรค โรค โรค 

ปี ปัจจุบัน 2562 5 2 - 7 5,300,000.00 

ปี 2561 3 3 - 6 1,500,000.00 

ปี 2560 5 - - 5 3,860,000.00 

ปี 2559 4 2 - 6 2,300,000.00 
 

 

ประกันชีวิตกลุ่ม ปัจจุบัน 

อายุไม่เกิน จ านวนคน 

60 ปี 437 

61-65 ปี 394 

66-70 ปี 114 

71-80 ปี 20 

 รวม  965 
 
 
 
 



 
 

สรุปจ านวนสมาชิกต่อประกันปี 2562 - 2563 

จ านวน  965  ราย    
 

ที่ วงเงินประกัน จ านวนราย 

1         100,000.00  81 

2         200,000.00  106 

3         300,000.00  100 

4         400,000.00  78 

5         500,000.00  64 

6         600,000.00  109 

7         700,000.00  92 

8         800,000.00  88 

9         900,000.00  31 

10      1,000,000.00  31 

11      1,100,000.00  14 

12      1,200,000.00  21 

13      1,300,000.00  20 

14      1,400,000.00  20 

15      1,500,000.00  11 

16      1,600,000.00  14 

17      1,700,000.00  17 

18      1,800,000.00  14 

19      1,900,000.00  15 

20      2,000,000.00  39 

 รวม 965 
 
 
 
 




