
13. การประกันชีวิตกลุ่มส�าหรับสมาชิก

  สหกรณ์ฯ	 ได้ท�ำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม	 กับบริษัทประกันชีวิตอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน	

2552	ถึงเดือนมีนำคม	2563	นี้	รวมจ�ำนวน	10	สัญญำ	ส�ำหรับกรมธรรม์ฉบับที่	11	ในปี	2563	นี้	ทำงคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์	รพช.จ�ำกัด	ได้พิจำรณำคัดเลือกต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม	กับบริษัท	เอฟดับบลิวดี	

ประกันชีวิต	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 โดยเร่ิมคุ้มครองเมื่อวันที่	 1	 เมษำยน	 2563	 ถึงวันที่	 31	 มีนำคม	 2564	ทั้งนี้สมำชิก 

ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ	 สำมำรถขอใบสมัครได้ท่ีท�ำกำรสหกรณ์ฯ	 หรือ	 ดำวน์โหลด 

แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่	www.ard	coop.com

		 วัตถุประสงค์ของกำรท�ำประกันชีวิตกลุ ่ม	 เพื่อเน้นให้ควำมคุ ้มครองสมำชิกที่มีหนี้เงินกู ้สำมัญ	 ทั้งนี้ 

เพื่อบรรเทำภำระหนี้สินของผู้ค�้ำประกันและช่วยเหลือทำยำทของสมำชิก	กรณีสมำชิกผู้กู้เสียชีวิตก่อนช�ำระหนี้หมด	

โดยสมำชิกผู้กู้เงินสำมัญจะต้องซ้ือทุนประกันชีวิตในภำคบังคับไม่น้อยกว่ำทุนประกันที่คณะกรรมกำรเงินกู้ก�ำหนด	

ทั้งนี้	 สมำชิกที่มีหนี้เงินกู้และช�ำระหมดภำยในระหว่ำงปี	 สำมำรถซ้ือประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่องในภำคสมัครใจได้	 

แต่จะต้องไม่เกินวงเงินทุนประกัน	 400,000	บำท	ส�ำหรับสมำชิกทั่วไปที่มิได้มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ	 ไม่สำมำรถซ้ือ 

ประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มในภำคสมัครใจได้ 

 สถิติจ�านวนสมาชิก สอ. รพช. จ�ากัด ท�าประกันชีวิตกลุ่มและเสียชีวิต

จ�านวนสมาชิกท�า
ประกัน (สัญญา)

พ.ศ ยอดจ่ายเบี้ยประกัน 
(บาท)

ยอดเคลม
ประกัน(ราย)

ทุนประกัน บริษัท

678 พ.ย.2552-มี.ค.2554 694,925.80 - 	- กรุงไทย-แอกซ่า

955 เม.ย.2554-มี.ค.2555 1,259,513.77 3 1,200,000 ไทยพาณิชย์

1,166 เม.ย.2555-มี.ค.2556 1,996,900.44 6 2,200,000 กรุงไทย-แอกซ่า

1,460 เม.ย.2556-มี.ค.2557 2,343,216.49 6 2,600,000 กรุงไทย-แอกซ่า

1,612 เม.ย.2557-มี.ค.2558 2,700,184.47 3 1,400,000 กรุงไทย-แอกซ่า

1,886 เม.ย.2558-มี.ค.2559 3,063,459.40 5 2,000,000 กรุงไทย-แอกซ่า

2,009 เม.ย.2559-มี.ค.2560 3,300,919.31 8 3,000,000 กรุงไทย-แอกซ่า

2,069 เม.ย.2560-มี.ค.2561 	3,453,826.32 11 6,000,000 กรุงเทพประกันชีวิต

2,101 เม.ย.2561-มี.ค.2562 	3,637,335.27 10 4,600,000 กรุงเทพประกันชีวิต

2,132 เม.ย.2562-ม.ค.2563 	5,755,667.27 2 400,000 เอฟดับบลิวดี

หมายเหตุ		 สญัญำประกนัฉบบัล่ำสดุ	จะสิน้สดุสญัญำในเดือนมนีำคม	2563	ยอดเคลมเบีย้ประกันและจ�ำนวนสมำชกิ 

	 เสียชีวิตเป็นยอดสรุปตำมที่ได้รับแจ้ง	เพียงระยะเวลำ	10	เดือนยังไม่ครบก�ำหนดสัญญำ	1	ปี
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 รายละเอียดการท�าประกันชีวิตกลุ่มส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จ�ากัด 

  ทำงคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ฯ	ชุดที่	46	ครั้งที่	13/2562	ได้มีกำรประชุมเมื่อวันที่	28	มกรำคม	2563	

ได้มีมติคัดเลือกต่อสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มกับ	บริษัท	เอฟดับบลิวดี	ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)	เนื่องจำก

เมือ่เปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทประกนัแล้ว	เง่ือนไขสอดคล้องกบัปีทีผ่่ำนมำ	รำคำเหมำะสม	และบริษัทมคีวำมมัน่คง	

 

  เงื่อนไขการท�าประกันชีวิตกลุ่ม ( เริ่มคุ้มครอง 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 13.1  ผู้มีสิทธิ์ขอเอาประกันคือ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จ�ากัด     

		 	 ผู้รับประกันคือ	บริษัท	เอฟดับบลิวดี	ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)	

  13.2  รับประกันตั้งแต่อายุ 16-70 ปี กรณีสมัครใหม่	 อำยุไม่เกิน	 65	ปี	 กรณีอำยุเกิน	 65	ปี	 รับประกันปี 

	 	 ต่ออำยุ	จนถึงอำยุ	70	ปี	

  13.3  สมาชิกทีข่อเอาประกนัชีวติกลุม่ไม่ต้องตรวจสขุภาพ แต่บริษัทรับประกนัขอสงวนสทิธ์ิในกำรพจิำรณำ 

	 	 กรณีผู้มีประวัติสุขภำพไม่สมบูรณ์	ก่อนกำรท�ำประกัน

 13.4  สมาชิกท่ีเร่ิมท�าประกันชีวิตกลุ่มเป็นคร้ังแรกกับสหกรณ์ฯ หรือ สมาชิกท่ีต้องการเพิ่มทุนประกัน  

  ต้องกรอกใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่มและต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 

	 	 •	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ

	 	 •	ส�าเนาบัตรข้าราชการ (กรณีใช้บัตรข้าราชการต้องแนบส�าเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม

  13.5  การค�านวณเบ้ียประกัน	 สมำชิกอำยุระหว่ำง	 16-70	 ปี	 จ่ำยเบี้ยประกันอัตรำเดียวกันท้ังหมด	 

	 	 สหกรณ์ฯจะเรียกเก็บค่ำเบี้ยประกันรำยปี	(ปีละครั้ง)	โดยค�ำนวณเบี้ยประกันเป็นรำยเดือน	เริ่มตั้งแต่ 

	 	 เดือนเมษำยน	2563	ถึงเดือนมีนำคม	2564

 อัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มมี 6 แผน ดังนี้ 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6

ทุนประกัน (บาท) 200,000 400,000	 600,000	 800,000	 1,000,000	 1,200,000

เบี้ยประกัน (บาท) 1,560 3,120 4,680 6,240 7,800 9,360

หมายเหตุ  1.  อัตราเบี้ยประกัน 1,560.00 บาท ต่อทุนประกัน 200,000.00 บาท ต่อปี (130 บาท/เดือน)

  2.  สมาชิกข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และ พนักงานราชการ ที่กู้เงินสามัญต้องท�าประกัน 

  กลุ่มขั้นต�่าภาคบังคับตามระเบียบเงินกู้สามัญ 
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 ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกัน และเงื่อนไขการรับประกัน อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ข้ึนอยู่กับอัตราการ 

เสียชีวิตของสมาชิก และเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาระหว่างสหกรณ์ฯ กับบริษัทที่ตกลงรับประกัน

  13.6  ระเบยีบว่าด้วยเงนิกูส้ามญั ก�าหนดให้สมาชิกข้าราชการหรือลกูจ้างประจ�าทีกู่เ้งนิสามญัต้องท�าประกนั

ชีวิตกลุ่มเป็นภาคบังคับ	โดยแบ่งออกเป็น	7	ประเภทคือ

		 	 13.6.1		สมำชิกที่กู้เงินสำมัญ	ไม่เกิน	600,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	84	งวด	

	 	 	 ซื้อทุนประกัน	200,000.00	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	1-2	รำย)

		 	 13.6.2		สมำชิกที่กู้เงินสำมัญ	ไม่เกิน	600,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	120	งวด	

	 	 		 ซื้อทุนประกัน	400,000.000	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	2	รำย)

		 	 13.6.3		สมำชิกท่ีกู้เงินสำมัญเกิน	 600,000.00	บำท	ถึง	 1,000,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	 

	 	 	 120	งวด	ซื้อทุนประกัน	400,000.00	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	3	รำย)

	 		 13.6.4		สมำชิกที่กู้เงินสำมัญเกิน	 1,000,000.00	บำท	ถึง	 2,000,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	 

	 	 	 216	งวด	ซื้อทุนประกัน	800,000.00	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	3	รำย)

		 	 13.6.5		สมำชิกที่กู้เงินสำมัญเกิน	 2,000,000.00	บำท	ถึง	 2,500,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	 

	 	 	 240	งวด	ซื้อทุนประกัน	1,000,000.00	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	3	รำย)

		 	 13.6.6		สมำชิกที่กู้เงินสำมัญเกิน	 2,500,000.00	บำท	ถึง	 3,000,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	 

	 	 	 240	งวด	ซื้อทุนประกัน	1,200,000.00	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	3	รำย)

		 	 13.6.7		สมำชิกที่กู้เงินสำมัญไม่เกิน	500,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	84	งวด	ซื้อทุนประกัน	 

	 	 	 200,000.00	บำท	(ใช้ผู้ค�้ำประกัน	3	รำย)

 13.7  ระเบยีบว่าด้วยเงนิกูส้ามญั ก�าหนดให้สมาชิกพนกังานราชการ ทีกู่เ้งนิสามัญต้องท�าประกนัชวีติกลุม่

ในภาคบังคับในกรณี

  “มีอำยุกำรเป็นสมำชิกเกินกว่ำ	 120	 เดือนขึ้นไป	 กู ้ได ้ไม่เกิน	 25	 เท่ำของเงินได้รำยเดือน	 

ไม่เกนิ	400,000.00	บำท	ผ่อนช�ำระไม่เกนิ	60	งวด	ต้องซ้ือทนุประกนั	200,000.00	บำท	(ผูค้�ำ้ประกนัเป็นไปตำมประกำศ

สหกรณ์ออมทรัพย์	 รพช.จ�ำกัด	 ฉบับท่ี	 23/2562	 เร่ืองหลักเกณฑ์เง่ือนไขกำรให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกสหกรณ์ 

ซึ่งเป็นพนักงำนรำชกำร)” 

 13.8  วิธีการช�าระค่าเบี้ยประกันส�าหรับสมาชิกสมัครประกันใหม่หรือเพิ่มทุนประกัน 

		 	 ส�ำหรับสมำชิกกู้เงินสำมัญ	สหกรณ์ฯ	จะหักเบี้ยประกันจำกจ�ำนวนเงินกู้ของสมำชิก	

  13.9  วิธีการช�าระเบี้ยประกันปีต่ออายุ

   สหกรณ์ฯ	 จะหักค่ำเบี้ยประกันปีต่ออำยุจำกเงินปันผลประจ�ำปี	 และเงินผลประโยชน์อื่นใด	ที่สมำชิก 

ได้รับในเดอืนกมุภำพนัธ์	ทีม่กีำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปีของทุกปี	โดยสมำชกิทีม่หีนีเ้งินกูส้ำมญัและเคยท�ำประกนั

ชีวิตกลุ่มภำคบังคับต้องต่ออำยุประกันชีวิตทุกปี	 ยกเว้นส�ำหรับสมำชิกที่ท�ำประกันเป็นภำคสมัครใจ	หรือสมำชิก 

ที่ผ่อนช�ำระหนี้สำมัญหมด	ถ้ำต้องกำรยกเลิกประกันชีวิตต้องแจ้งสหกรณ์ฯ	ทรำบล่วงหน้ำก่อนภำยในเดือนมกรำคม

ของทุกปี	มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ	จะหักเงินปันผลและต่ออำยุประกันชีวิตในปีถัดไปให้	
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13.10  ระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ป	ีสัญญำประกัน	เริ่มวันที่	1	เมษำยน	2563	และจะครบก�ำหนดพร้อมกัน

ทุกรำยในวันที่	31	มีนำคม	2564	

13.11  ในกรณีที่เร่ิมท�าประกันเป็นคร้ังแรกหรือเพิ่มทุนประกัน จะนับระยะเวลารอคอย 12 เดือน  

และเดือนที่ 13 จะคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข 

 (ระยะเวลารอคอยคือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสมาชิกท่ีเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยและมีประวัติอยู่  

โรงพยาบาลก่อนการท�าประกัน) 

หมายเหต ุกรณท่ีีผูเ้อาประกนัแจ้งยกเลกิหรือไม่ช�าระเบีย้ประกนัเกนิกว่า 31 วัน นับจากวันที ่กรมธรรม์หมดความคุม้ครอง 

หรือแจ้งยกเลกิประกนั และในภายหลงักลบัมาสมัครอกี ต้องเร่ิมนบัระยะเวลารอคอยใหม่อกี 12 เดือน เช่นเดยีวกบั

ผู้สมัครใหม่ 

13.12  เงื่อนไขที่คุ้มครอง

 13.12.1  คุ ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	 สหกรณ์ฯจะรวบรวมรำยช่ือสมำชิกที่ท�ำประกัน	 และ 

แจ้งให้บริษัทประกันทรำบทุกสัปดำห์	 (สมำชิกสมัครท�ำประกันในวันใด	จะคุ้มครองย้อนหลังและเร่ิมนับระยะเวลำ 

รอคอยตั้งแต่วันท่ี	 1	 ของเดือนน้ัน	 ๆ)	 และค�ำนวณเบี้ยประกันเป็นรำยเดือนเร่ิมต้ังแต่เดือนแรกท่ีท�ำประกัน	 

จนถึงเดือนที่สิ้นสุดควำมคุ้มครองในเดือนมีนำคม	2564	

 13.12.2  สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี ยังมีสิทธ์ิได้รับความคุ้มครองการประกันชีวิต 

จนถึงวันครบก�ำหนดในรอบปีที่รับประกัน	

13.13  เงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง 

13.13.1  กำรฆ่ำตัวตำยในปีแรกที่ท�ำประกัน

13.13.2  กำรเสียชีวิตจำกโรคท่ีเป็นมำก่อนกำรท�ำประกันภำยในระยะเวลำ	 12	 เดือน	นับแต่วันที ่

เริ่มท�ำประกัน	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำากัด

50


	หนังสือประชุมใหญ่สามัญปี 62

