
1 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

เรื่อง  การจัดทำประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก คู่สมรส บุตร (ภาคสวัสดิการ,ภาคสมัครใจ)และประกันกลุ่ม

คุ้มครองสินเชื่อด้านเงินกู้สามัญสหกรณ์ (ภาคเงินกู้) ประจำปี พ.ศ. 2566 

------------------- 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด คร้ังที่ 19/2565 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีมติให้ทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก (ภาคสวัสดิการ,ภาคเงินกู้,ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2566 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 สำหรับภาคสวัสดิการ,ภาคสมัครใจเพิ่มเติม อัตราค่าเบี้ยประกัน 

405 บาท ต่อความคุ้มครอง 150,000 บาท และสำหรับภาคเงินกู้ อัตราค่าเบี้ยประกัน 340 บาท ต่อวงเงินกู้ 

100,000 บาท กับ บรษิัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขความคุม้ครอง ดังนี้ 
 

 1. กฎเกณฑ์การรับประกันสำหรับสมาชิก (ภาคสวัสดิการ) 

 1.1 ผู้มีสิทธิเอาประกันจะต้องเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

โดยคุม้ครองสมาชิกเดิมที่มีอายุ 15 - 75 ปี 

 1.2 สมาชิก สมาชิกสมทบเดิมที่เคยทำประกันเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ  

ไม่ต้องกรอกใบสมัคร 

 1.3 สมาชิก สมาชิกสมทบที่สมัครใหม่ไม่ต้องกรอกใบคำขอ (G003) และต้องอายุไม่เกิน 75 ปี 

 1.4 จำนวนเงนิเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานเท่ากับ 150,000 บาท 

(FCL=150,000 บาท) 

 1.5 ขั้นตอนการรับเงินสินไหม สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกหรือทายาททราบโดยทันที หลังจากได้รับ

เงินสินไหมจากบรษิัทฯ และดำเนินการปลดภาระผูกพันต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว 

ความคุ้มครอง 

- คุม้ครองการเสียชีวติทุกกรณตีลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ยกเว้น การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ป ี

นับแต่วันทำประกนัภัย 

- ผู้รับผลประโยชน ์คอื สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

2. กฎเกณฑ์การรับประกันสำหรับ (ภาคเงนิกู้) 

2.1 ผู้มีสิทธิเอาประกันจะต้องเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

โดยคุม้ครองสมาชิกเดิมที่มีอายุ 15 - 75 ปี  

2.2. สมาชิก สมาชิกสมทบเดิมที่เคยทำประกันเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ 

ไม่ต้องกรอกใบสมัคร 

2.3 สมาชิก สมาชิกสมทบที่สมัครใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงทุนประกัน โดยมีการขอเพิ่มทุนประกันนั้น

ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- สมาชิก สมาชิกสมทบที่สมคัรใหม่ ไม่ต้องกรอกใบคำขอ (G003) 
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- สมาชิก สมาชิกสมทบที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนประกันเพิม่/ลด ไม่ตอ้งแถลงสุขภาพ   

- สมาชิก สมาชิกสมทบที่สมคัรใหม่ต้องอายุไม่เกิน 75 ปี 

2.4 สมาชิก สมาชิกสมทบเดิมคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิม สำหรับสมาชิก สมาชิก

สมทบ ผู้เอาประกันไว้กับบริษัทเดิมและมีระยะเวลาเอาประกันครบ 120 วันแล้ว จะได้รับความคุ้ มครองต่อเนื่อง

จากกรมธรรม์เดิม ไม่ต้องกรอกใบคำขอ และแถลงสุขภาพ ในกรณีที่ทำประกันไว้ยังไม่ครบ 120 วัน การนับ

ระยะเวลารอคอย บรษิัทฯ จะเริ่มนับต่อจากกรมธรรม์เดิม เช่น กรมธรรม์เดิม ผู้เอาประกันทำไว้ 30 วัน ระยะเวลา

รอคอยของบรษิัทฯ จะเป็น 90 วัน 

2.5 กรณีสมาชิก สมาชิกสมทบใหม่เสียชีวิตในระยะเวลารอคอย 120 วัน จากโรคที่เป็นมาก่อนการ

ทำประกัน บรษิัทฯ จะให้ความคุม้ครองสูงสุด 350,000 บาท (FCL=350,000) 

2.6 ขั้นตอนการรับเงินสินไหม สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกหรอืทายาททราบโดยทันที หลังจากได้รับ

เงินสินไหมจากบรษิัทฯ และดำเนินการปลดภาระผูกพันต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว 
 

ความคุ้มครอง 

- คุม้ครองการเสียชีวติทุกกรณตีลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ยกเว้น การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ป ี

นับแต่วันทำประกนัภัย 

- สมาชิก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ เข้าระหว่างปี เพิ่มทุนประกัน ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรค

มาก่อนการทำประกันชีวิต ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับทำประกันโดยบริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญากับสมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเป็นระยะเวลา 120 วัน  

นับจากวันที่สมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติความคุม้ครองจากบรษิัทฯ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกัน

ชีวติทั่วไปของบรษิัทฯ เนื่องจากสมาชิก สมาชิกสมทบที่เข้าใหม่และเข้าระหางปีไม่เคยทำประกันชีวติกลุ่มนีม้าก่อน 

- ผู้รับผลประโยชน ์คอื สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

 3. กฎเกณฑ์การรับประกันสำหรับสมาชิก คู่สมรสและบุตร (ภาคสมัครใจ) 

 3.1 ผู้มีสิทธิเอาประกันจะต้องเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรสและบุตร ของ สมาชิก สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ที่มีอายุ 15 - 75 ปี (สำหรับบุตรจะต้องมีอายุ 14 วัน จนถงึอายุ 65 ปี

บรบิูรณ์ โดยยังไม่สมรส และยังไม่ได้ทำงาน  

 3.2 สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตร ที่เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ  

ไม่ต้องกรอกใบสมัคร โดยคุม้ครองตามรายชื่อกรมธรรม์เดิม 

 3.3 สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตร ที่เข้าใหม่และเข้าระหว่างปีกรมธรรม์ ไม่ต้องกรอกใบสมัคร 

 3.4 สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตรเดิม คุม้ครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมและมีเวลา

เอาประกัน 120 วันแล้ว สมาชิกดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม ไม่ต้องกรอกใบคำขอ 

ในกรณีที่ทำประกันไว้ยังไม่ครบ 120 วัน การนับระยะเวลารอคอย บริษัทฯ จะเร่ิมนับต่อจากกรมธรรม์เดิม เช่น 

กรมธรรม์เดิม เดิมผู้เอาประกันทำประกันไว้ 30 วัน ระยะรอคอยของบรษิัทฯ จะเป็น 90 วัน 

 3.5 ขั้นตอนการรับเงินสินไหม สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกหรอืทายาททราบโดยทันที หลังจากได้รับ

เงินสินไหมจากบรษิัทฯ และดำเนินการปลดภาระผูกพันต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว 
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ความคุ้มครอง 

- คุม้ครองการเสียชีวติทุกกรณตีลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ยกเว้น การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ป ี

นับแต่วันทำประกนัภัย 

- สมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรสและบุตรที่เข้าใหม่ เข้าระหว่างปี เพิ่มทุนประกัน ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรง และไม่เป็นโรคมาก่อนการทำประกันชีวิต ทั้งนี้ คุณสมบัติดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา

รับประกัน โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญากับสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส และบุตรที่คุณสมบัติ

ไม่เป็นไปตามที่บรษิัทฯ กำหนดเป็นระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติความคุม้ครอง

จากบรษิัทฯ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปของบรษิัทฯ เนื่องจากสมาชิก สมาชิกสมทบ 

คู่สมรส และบุตรที่เข้าใหม่ระหว่างปีไม่เคยทำประกันชวีิตกลุ่มนีม้าก่อน 

- ผู้รับผลประโยชน์ คอื สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

                                 ประกาศ  ณ  วันที ่ 30 กันยายน  พ.ศ.  2565 
 

                    
 

 (นางสาวเกตุธรนิ  ไชยศรี) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 

รองประธานฯ/เลขานุการ....................วันที่......................... 

กรรมการและผูจ้ัดการ.........................วันที่....................... 

ผู้ช่วยผู้จัดการ......................................วันที่....................... 

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน............................. วันที่....................... 

 


