
สวสัดกิารเสรมิความคุม้ครองอุบตัเิหตุ 
ส าหรบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย ์กระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ ากดั 

และครอบครวั 
 

แถมความคุม้ครองบุตรฟร ี3 คน (ในกรณีคุม้ครองคู่สมรส) 

มแีผนความคุม้ครอง บดิา, มารดา 

มบีตัรเขา้รบัการรกัษาโรงพยาบาลเอกชนกว่า 250 โรงพยาบาล 

มคี่าชดเชยรายได ้วนัละ 700 บาท 

เบีย้ประกนัเริม่ต้นเพยีงวนัละ 3 บาท 

ช าระเบีย้ประกนัรายเดอืน โดยสหกรณ์ฯ เป็นผูด้ าเนินการ 
 
หมายเหตุ กรุณาอ่านเงื่อนไขความคุม้ครอง และก าหนดอายุของผูเ้อาประกันในใบสมคัร  
  มบีตัรเขา้โรงพยาบาลเฉพาะผูเ้อาประกนั และคู่สมรส 

   
  ในกรณีท ำประกันใหคู่้สมรส, บุตร, บิดำ, มำรดำ กรุณำกรอกใบสมคัร 1ใบ/1ท่ำน 

  (กรุณำอ่ำนรำยละเอียดค ำถำม-ตอบ ก่อนกรอกเอกสำร) 
  
 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ 
คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ             
เบอรโ์ทรศพัท ์08-1651-5209 

E-Mail : somchai_patum@hotmail.com 



 
 
 
Q&A for VEB : 
 
การกรอกขอ้มลูในใบค าขอเอาประกนัภยั 
 
Q : การสมัครใหส้มาชกิในครอบครัวตอ้งใช ้Application แยกรายบคุคล และตอ้งลงลายมอืชือ่ทกุคน หรอืไม ่
 
A : ตอ้งกรอก Application แยกรายบคุคล และลงลายมอืชือ่ทกุคน หากสมาชกิในครอบอครัวไมส่ามารถกรอกและ

ลงลายมอืชือ่ได ้ใหผู้ข้อเอาประกันภัยกรอกและลงลายมอืชือ่แทน พรอ้มทัง้ระบวุา่กระท าการแทน 
 
  
Q : กรณีทีเ่ป็นใบค าขอเอาประกันภัยของบดิาหรอืมารดา ใหท้ าเครือ่งหมาย  ในชอ่งใด 
 
A : ใหท้ าเครือ่งหมาย  ในชอ่งอืน่ๆ (โปรดระบ)ุ และระบเุป็น บดิาหรอืมารดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแสดงความประสงคใ์ชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษทีีม่คีวามซบัซอ้น 
 
Q : การลงลายมอืชือ่ของสมาชกิในครอบครัว กรณีสมาชกิไมไ่ดอ้าศัยอยูด่ว้ยกัน ผูข้อเอาประกันภัยสามารถล 

ลายมอืชือ่แทนไดห้รอืไม ่
 
A : ผูข้อเอาประกันภัยสามารถลงลายมอืชือ่แทน พรอ้มทัง้ระบวุา่กระท าการแทน 
 
 
 
Q: กรณีสมาชกิครอบครัวทีต่อ้งการประสงคใ์ชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี จะตอ้งใหบ้รษัิท/นายจา้ง ลงลายมอืชือ่ดว้ย

หรอืไม ่
 
A : สว่นของบรษัิท/นายจา้ง สามารถใชเ้ฉพาะตราประทบัได ้หรอืหากไมส่ามารถใชต้ราประทับได ้สามารถละในสว่น

ดังกลา่วไดค้ะ่ 
 
 
Q : ในกรณีทีไ่มม่คีวามประสงคใ์ชส้ทิธขิอยกเวน้ภาษีเงนิได ้ผูข้อเอาประกันภัยและสมาชกิจะตอ้งลงลายมอืชือ่ทกุ
จุดหรอืไม ่
 
A : ผูข้อเอาประกันภัยจะตอ้งลงนามร่วมกับสมาชกิทกุทา่นอืน่เสมอ 
 
 
Q : กรณีทีม่บีตุรเป็นสมาชกิดว้ย (ในกรมธรรมน้ี์ฟรคีา่เบีย้ของบตุร) บตุรจะตอ้งกรอกขอ้มลูในสว่นของการแสดง
ความประสงคใ์ชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีหรอืไม ่
 
A : บตุรจะกรอกขอ้มลูทัง้หมดและลงลายมอืชือ่ (หนา้ 3) และท าเครือ่งหมาย  ไมม่คีวามประสงคใ์ชส้ทิธิ
ประโยชนท์างภาษี (เนื่องจากกรมธรรมน้ี์ฟรบีตุรจงึไมส่ามารถจะน าไปลดหยอ่นได)้ 
 
 
 
 



 

ใบค ำขอเอำประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตุกลุ่ม “แผนสวสัดิกำรคุ้มครองพนักงำน” 

 
ชื่อผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั ...............สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์จ ำกดั...............................  
ชื่อพนักงาน .............................................................................................. วนัทีเ่ขา้ท างาน ........................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................................................. 
ผูข้อเอาประกนัภยั (นาย/นางสาว/นาง/อื่น ๆ (ระบุ).............. ชื่อ............................................................ นามสกุล............................................... 
วนัเดอืนปีเกดิ ................................ อายุ .......................................... ปี ส่วนสงู ............................ ซม. น ้าหนัก .......................... ก.ก. 

สถานภาพ   ☐ โสด   ☐ สมรส   ☐ อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ............................................................................................................................. ......................................................................... 
เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน .................................................................................................. โทรศพัท ์....................................................... 
โทรศพัทม์อืถอื ..................................................................... อเีมล ์............................................................................................................. 
กรณีทีเ่ป็นใบค าขอเอาประกนัภยัของสมาชกิในครอบครวัของพนักงาน โปรดระบุ 

☐คู่สมรส ☐บุตร ☐อื่น ๆ  (โปรดระบุ) .................................... 
ชื่อผูร้บัประโยชน์ ...................................................................................... ความสมัพนัธ ์.............................................................................. 
ทีอ่ยู่ ............................................................................................................................. .................................................................................... 
ชื่อผูร้บัประโยชน์ ........................................................................... ........... ความสมัพนัธ ์................................................................... ........... 
ทีอ่ยู่ ..................................................................................................................... ............................................................................................ 
แผนประกนัภยัทีต่อ้งการซื้อความคุม้ครอง (รายละเอยีดแสดงในหน้าตารางผลประโยชน์และอตัราเบีย้ประกนัภยั) 

 

แผนควำมคุม้ครอง 
เบีย้ประกนัภยัต่อเดือน 

กำรชดเชยรำยได้
ระหว่ำงกำรเข้ำรกัษำตวั
ในโรงพยำบำลเน่ืองจำก
อบุติัเหตุ (ไม่รวมบุตร) 

ทุน 200,000 บำท ทุน 300,000 บำท ทุน 500,000 บำท HIP 700 
แผน 1  เฉพาะผูเ้อาประกนัภยั   90   120   180    50 
แผน 2  ผูเ้อาประกนัภยั และคูส่มรส (ฟรบีุตร 3 คน)   180   240   360    100 
แผน 3  ผูเ้อาประกนัภยั และบดิา+มารดา   170   230   350  

แผน 4  ผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส บุตร และบดิา+มารดา   260   350   530  
 

รวมเบีย้ประกนัภยัทีต่อ้งช าระ ............................. บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษมีลูค่าเพิม่แลว้)  

ช าระเป็น  ☐ รายปี   ☐ รายเดอืน เดอืนละ ........................... บาท  
 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมของผู้ขอเอำประกนัภยั 
1. ท่านมหีรอืไดข้อเอาประกนัชวีติหรอืประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ไวก้บับรษิทั  เอไอจ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอื

บรษิทัอื่นหรอืไม่? 
☐ ไม่เคย/ไม่ม ี ☐ เคย/ม ี บรษิทั...................................................... เงนิเอาประกนัภยั (บาท).................................... 

2. ท่านเคยถูกปฏเิสธการขอเอาประกนัชวีติหรอืการขอเอาประกนัภยัอุบตัเิหตุ หรอืปฏเิสธการต่ออายุสญัญาประกนัภยัหรอืถูกเรยีกเก็บ
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัการประกนัภยัดงักล่าวหรอืไม่? 
☐ ไม่เคย/ไม่ม ี ☐ เคย/ม ี บรษิทั...................................................... เงนิเอาประกนัภยั (บาท).................................... 

3. ท่านขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนตห์รอืไม่? 
☐ ใชใ้นอาชพีหรอืใชส้ าหรบัเดนิทางเป็นประจ า      ☐เป็นครัง้คราว       ☐ ไม่  

4. ผูเ้อาประกนัภยัดื่มสุรา หรอืเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลเ์จอืปนหรอืไม่ 
☐ เป็นประจ า       ☐เป็นครัง้คราว        ☐ ไม่    
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ตำรำงแผนควำมคุ้มครองผลประโยชน์และเบีย้ประกนัภยั 

ควำมคุ้มครอง ทุนประกนั 200,000 บำท  
ควำมคุ้มครอง พนักงำน คู่สมรส บุตร/คน บิดำ มำรดำ/คน 

การเสยีชวีติ และการสญูเสยีอวยัวะ 200,000 200,000 50,000 100,000 
ทุพพลภาพถาวร 400,000 400,000 100,000 200,000 
การถูกฆาตกรรม หรอืถูกท ารา้ยร่างกาย 200,000 200,000 50,000 100,000 
อุบตัเิหตุขณะขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 200,000 200,000 50,000 100,000 
กำรรกัษำพยำบำล 20,000 20,000 5,000 10,000 

 
ควำมคุ้มครอง ทุนประกนั 300,000 บำท 

ควำมคุ้มครอง พนักงำน คู่สมรส บุตร/คน บิดำ มำรดำ/คน 
การเสยีชวีติ และการสญูเสยีอวยัวะ 300,000 300,000 75,000 150,000 
ทุพพลภาพถาวร 600,000 600,000 150,000 300,000 
การถูกฆาตกรรม หรอืถูกท ารา้ยร่างกาย 300,000 300,000 75,000 150,000 
อุบตัเิหตุขณะขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 300,000 300,000 75,000 150,000 
กำรรกัษำพยำบำล 30,000 30,000 7,500 15,000 

 
ควำมคุ้มครอง ทุนประกนั 500,000 บำท 

ควำมคุ้มครอง พนักงำน คู่สมรส บุตร/คน บิดำ มำรดำ/คน 
การเสยีชวีติ และการสญูเสยีอวยัวะ 500,000 500,000 125,000 250,000 
ทุพพลภาพถาวร 1,000,000 1,000,000 250,000 500,000 
การถูกฆาตกรรม หรอืถูกท ารา้ยร่างกาย 500,000 500,000 125,000 250,000 
อุบตัเิหตุขณะขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 500,000 500,000 125,000 250,000 
กำรรกัษำพยำบำล 50,000 50,000 12,500 25,000 

หมายเหตุ : MEMBER CARD มใีหเ้ฉพาะสมาชกิและคู่สมรส เท่านัน้ (กรณีเลอืกแผนคุม้ครองคู่สมรส) 

แผนคุ้มครองรำยได้ระหว่ำงรกัษำตวัอยู่ในโรงพยำบำลเน่ืองจำกอบุติัเหตุ 
ควำมคุ้มครอง ทุนประกนั 700 บำท/วนั 

ควำมคุ้มครอง พนักงำน คู่สมรส 
การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบตัเิหตุ 700 700 

หมายเหตุ : 
- ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชกิและเลอืกแผนความคุม้ครองหลกัก่อน จงึสามารถซือ้แผนการชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล

เนือ่งจากอุบตัเิหตุได ้
- ส าหรบัแผน 2 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะสมาชกิ และคูส่มรสเท่านัน้ (ไมร่วมบุตร) 

  

ข้อควำมยืนยนัถ้อยแถลงในใบค ำขอเอำประกนัภยัของผู้เอำประกนัภยั  กำรมอบอ ำนำจ และกำรให้ควำมยินยอม 
            
            ขา้พเจ้าขอยนืยนัว่าค าตอบทุกขอ้ในใบค าขอเอาประกนัภยันี้ รวมถงึถ้อยแถลงที่ได้ใหไ้วข้า้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ ซึ่งขา้พเจ้าเขา้ใจดวี่าห าก
รายละเอยีดของขา้พเจ้าเป็นเทจ็หรอืปกปิดไม่แถลงขอ้ความจรงิ บรษิทัอาจจะปฎิเสธการรบัประกนัภยัและปฏเิสธการจ่ายเงนิตามกรมธรรม์ประกนัภยัหรอื
บอกเลกิสญัญาประกนัภยั 

          ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้กับ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในการร้องขอหรือทราบข่าวสารเกี่ยวกับประวัติการ
รกัษาพยาบาล และสุขภาพร่างกายของขา้พเจา้ไดจ้ากแพทย ์โรงพยาบาล บรษิัทประกนัภยัอื่น หรอืองคก์รอื่นใด ซึง่มปีระวตัสิุขภาพของขา้พเจา้ทีผ่่านมาหรอื
จะมขีึ้นต่อไปในอนาคต เปิดเผยข้อเท็จจรงิให้แก่บรษิัทฯ หรอืผู้แทนของบรษิัทฯ และส าเนาภาพถ่ายของการมอบอ านาจนี้ ให้มผีลสมบูรณ์เช่น เดียวกบั
ตน้ฉบบั 

          บรษิทัมสีทิธติรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าที่จ าเป็นกบัการประกนัภยันี้ และมสีทิธทิ าการชันสูตร
พลกิศพในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

          ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัไม่ยนิยอมใหบ้รษิทัตรวจสอบประวตักิารรกัษาพยาบาลและการตรวจวนิิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเพื่อประกอบการพจิารณา
จ่ายค่าสนิไหมทดแทนนัน้ บรษิทัอาจปฏเิสธความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แก่ผูเ้อาประกนัภยัได้ 
          ขา้พเจ้ายนิยอมใหบ้รษิัทฯ จดัเก็บใช้ และเปิดเผยขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัขอ้มูลของข้าพเจ้าต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภยั 
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กำรแสดงควำมประสงคก์ำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

ผูข้อเอาประกนัภยัประสงคจ์ะใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษอีากรหรอืไม่ 

     ☐ มคีวามประสงค์และยนิยอมให้บรษิัทส่งและเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเบี้ยประกนัภยัต่อกรมสรรพากรตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารที่
กรมสรรพากรก าหนด โปรดระบุเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษทีีไ่ดร้บัจากกรมสรรพากรเลขที ่.............................................................. 

     ☐ ไม่มคีวามประสงค ์

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าผูส้มคัรเป็นลูกจา้งของบรษิทั 
(ประทบัตราชื่อบรษิทั/นายจา้ง) 

 

นายจา้ง ..................................................................... 
ต าแหน่ง .................................................................... 
             (...................................................................) 

 
 

 
..................................................................... 
(...................................................................) 

ลงลายมอืชื่อผูข้อเอาประกนัภยั 
วนัที.่……..… เดอืน…………………..…………. ปี ……………… 

 
☐ การประกนัภยัโดยตรง 

☐ ตวัแทนประกนัวนิาศภยั 
☐ นายหน้าประกนัวนิาศภยั 
 
ชื่อตวัแทน/นายหน้า............................................................. 
ใบอนุญาตเลขที.่.................................................................. 

 

..................................................................... 
(...................................................................) 

ผูใ้หค้วามยนิยอมในฐานะบดิาหรอืมารดา หรอืผูป้กครองโดย 
ชอบธรรมของผูเ้อาประกนัภยั  

(กรณีผูข้อเอาประกนัภยัยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 

วนัที.่……..… เดอืน…………………..…………. ปี ……………… 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)  
ใหต้อบค าถามขา้งตน้ตามความเป็นจรงิทุกขอ้ หากผูเ้อาประกนัภยัปกปิดขอ้ความจรงิ หรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็จะมผีลใหส้ญัญา

ประกนัภยันี้ตกเป็นโมฆยีะ ซึง่บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 865 

ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคลได้ที ่www.aig.co.th/privacy-policy  

 

 

 

  กำรใช้สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินได้ของผู้ช ำระเบีย้ประกนัภยั 

 
ผูข้อเอาประกนัภยัยนิยอมใหบ้รษิทัส่งและเปิดเผยขอ้มลูของผู้เอา
ประกนัภยัต่อกรมสรรพากรเพื่อการขอใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได้
ของผูช้ าระเบีย้ประกนัภยัตามกฎหมายว่าดว้ยภาษอีากรหรอืไม่ 

☐ ยนิยอมใหส่้งและเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อเอาประกนัภยัและ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ เพื่อการใชส้ทิธิ
ขอยกเวน้ภาษเีงนิไดข้องผูช้ าระเบีย้ประกนัภยัต่อกรมสรรพากร
ตามหลกั เกณฑ์ และวธิกีารทีก่รมสรรพากรก าหนด โปรดระบุ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรเลขที่  
.............................................................. 

☐ ไม่ยนิยอม 

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

ลงลายมอืชื่อผูข้อเอาประกนัภยั 
 

(...................................................................) 

ผูช้ าระเบี้ยประกนัภยัประสงค์ใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามกฎหมาย
ว่าดว้ยภาษอีากรจากกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้หรอืไม่ 
 

☐ มคีวามประสงค์และยนิยอมใหบ้รษิทัส่งและเปิดเผยขอ้มูลของผู้
ช าระเบีย้ประกนัภยัและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบั
นี้ เพื่อการใช้สทิธิขอยกเว้นภาษีเงนิได้ของผูช้ าระเบี้ยประกนัภยัต่อ
กรมสรรพากรตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่กรม  สรรพากรก าหนด 
โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรเลขที่ 
.............................................................. 

☐ ไม่มคีวามประสงค ์

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

ลงลายมอืชื่อผูช้ าระเบีย้ประกนัภยั 
 

(...................................................................) 
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เอกสำรแนบ ใบค ำขอเอำประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตุกลุ่ม “แผนสวสัดิกำรคุ้มครองพนักงำน” 

 
อำยุรบัประกนั :   ผู้เอาประกนัภยั/พนักงาน ต้องมอีายุระหว่าง 18 - 65 ปีบรบิูรณ์  / คู่สมรสต้องมอีายุระหว่าง 16 - 65 ปีบรบิูรณ์ / บิดาและ

มารดาต้องมอีายุไม่เกิน 72 ปีบรบิูรณ์  และบุตรต้องมอีายุระหว่าง 1 - 18 ปีบรบิูรณ์  สามารถขยายได้ถงึ 23 ปีบรบิูรณ์ (ใน
กรณีทีเ่ป็นนักศกึษาแบบเตม็เวลา) 

 
ควำมคุ้มครอง :   ใหค้วามคุม้ครองต่ออุบตัเิหตุทุกชนิดตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างปฎิบตัหิน้าที่ การเดนิทางท่องเทีย่ว การเล่น  

กฬีาเพื่อออกก าลงักาย การเดนิทางทางบก ทางน ้า และทางอากาศในฐานะเป็นผูโ้ดยสารบนเครื่องบนิพาณิชย์ รวมถงึการขบัขี่
หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์การฆาตกรรม หรอืถูกท ารา้ยร่างกาย 

 
ข้อยกเว้น :         ไม่คุม้ครองการเจบ็ป่วยธรรมดา การตดิเชือ้โรคทีม่ไิดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ การฆ่าตวัตาย การกระท าอาชญากรรม ภยัสงคราม การ

จลาจล และนัดหยุดงาน การทะเลาะวิวาท และการกระท าขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุรา สารเสพติด หรอืยาเสพติดให้โทษ และ
ขอ้ยกเวน้ตามมาตรฐานทัว่ไปทีร่ะบุในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
เงื่อนไขทัว่ไปและข้อก ำหนด 

❖ กรมธรรมป์ระกนัภยันี้มผีลบงัคบัเป็นรายเดอืน โดยเริม่ตน้ในวนัที ่1 ของทุกเดอืน และความคุม้ครองจะมผีลต่อเนื่องตัง้แต่วนัที่
เริม่ความคุม้ครองทีร่ะบุไวใ้นใบรบัรองการประกนัภยัจนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกสญัญามาเป็นลายลกัษณ์อกัษร   และ/
หรอืบรษิทัฯ บอกเลกิสญัญาประกนัภยั 

❖ การต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัโดยอตัโนมตั ิ โดยภายใต้ขอ้บงัคบัของสญัญาและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยันี้  การช าระเบี้ย
ประกนัภยัเมื่อครบก าหนดช าระจะเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัโดยอตัโนมตัิและจะไม่มกีารออกกรมธรรม์ประกันภยั
หรอืหนังสอืรบัรองความคุ้มครองใหม่ กรมธรรม์ประกนัภยัหรอืหนังสอืรบัรองความคุ้มครองทีม่อียู่เดมิจะเป็นหลกัฐานแสดง
ความคุม้ครองทีม่ผีลบงัคบัใช ้

❖ กรมธรรม์ประกนัภัยนี้จะสิ้นผลบงัคบัทัง้ฉบบัโดยพลนัเมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัยสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลที่มีการจ่าย
เงนิเดอืนและ/หรอืค่าตอบแทนเป็นประจ าเป็นรายเดอืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  และ/หรอืผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่น าส่งค่าเบี้ย
ประกนัภยัของผูท้ีไ่ดร้บัความคุม้ครองใหแ้ก่บรษิทัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยั 

❖ การประกนัภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะสิ้นผลบงัคบัโดยพลัน   เมื่อผู้เอาประกนัภัยสิ้นสภาพการเป็นพนักงานผู้ เป็น
ลูกจา้งประจ าของผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัภยั ทัง้นี้การประกนัภยัจะสิ้นผลบงัคบันับแต่วนัสุดทา้ยของเดอืนทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั
มผีลบงัคบัใช้   การเสยีชวีติของผูเ้อาประกนัภยั   เมื่อผูเ้อาประกนัภยัอายุเกนิอายุสูงสุดทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั   
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระค่าเบีย้ประกนัภยั 

❖ การประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกบัสมาชิกครอบครวัผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะสิ้นสุดโดยพลันเมื่อ    สมาชกิครอบครวัผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต  สมาชิกครอบครัวผู้เอาประกันภัยสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกครอบครัวผู้เอาประกันภัย    เมื่อสมาชิก
ครอบครัวผู้เอาประกันภัยอายุเกินอายุสูงสุดที่ได้ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย   เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ช าระค่าเบี้ย
ประกนัภยั 

❖ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ขอยกเลกิยอ้นหลงัทุกกรณี  ดงันัน้ หากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งการบอกเลกิความคุม้ครอง  ผูเ้อา
ประกนัตอ้งแจง้ใหบ้รษทัฯ ทราบล่วงหน้า  1 เดอืนขึน้ไป โดยแจง้เรื่องขอยกเลกิกรมธรรมน์ัน้มาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

❖ บรษิทัฯ สามารถบอกเลกิสญัญากรมธรรมภ์ยัไดท้นัททีีบ่รษิทัฯ ตรวจพบว่า ผูเ้อาประกนัภยัปกปิดขอ้เทจ็จรงิใดๆ กต็าม 
❖ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการออกสลกัหลงัแนบทา้ย  ในกรณีทีม่กีารแจง้เปลี่ยนขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยั  เช่น  สะกดชื่อและ/

หรือนามสกุลผิด  ที่อยู่ผิด  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนผิด  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อค่าเบี้ย
ประกนัภยั  โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลตามทีผู่เ้อาประกนัภยัแจง้มาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในฐานขอ้มลู
ของบรษิทัฯ เท่านัน้ 

 

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ ากัด     │     Page 4 of 4 



  

   สทิธพิเิศษจากการใชบ้ตัร PA Privileged Card กบัสถานพยาบาลทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
  
   ●ใชแ้ทนเงนิสดในกรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอบุัตเิหต ุโดยผูเ้อาประกันไม่ตอ้งส ารองเงนิสดจ่ายไปกอ่น ภายในวงเงนิทีร่ะบไุวใ้นบัตรฯ ตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้ 
 

รายช่ือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “บัตรสิทธิพิเศษ PA Privileged Card” 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล       
คลินิกแพทยว์วิฒัน์ (นครปฐม) (034) 282-309-10 ร.พ.จุฬารัตน์ 5 0-2315-1868 ร.พ.บ ารุงราษฎร์ 0-2667-1000 ร.พ.ยนัฮี 0-2879-0030 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (เกษตร) 0-2941-1440 ร.พ.จุฬารัตน์ 7 0-2328-7653 ร.พ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9 ร.พ.รวมชยัประชารักษ ์ 0-2708-7500-20 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (เซนตห์ลุยส์) 0-2673-1773 ร.พ.จุฬารัตน์ 8 0-23260-7104 ร.พ.พร้ินซ์ ฮอสพิทอล (ปิยะมินทร์) 0-2316-0026-40 ร.พ.รามค าแหง 0-2374-0200-16 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (ดินแดง) 0-2644-1644 ร.พ.จุฬารัตน์ 9 0-2738-9900-9 ร.พ.ปิยะเวท 0-2625-6500 ร.พ.ราษฎร์บูรณะ 0-2872-1001-5 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (บางชนั) 0-2919-8933 ร.พ.เซนตห์ลุยส์ 0-2675-5000 ร.พ.การุญเวช (รพ.นวนคร) 0-25294533-4 ร.พ.ลาดพร้าว 0-25302556-68 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (ปากเกร็ด) 0-2960-9244 ร.พ.เซ็นทรัล เยนเนอรลั 0-2552-8777 ร.พ.เปาโลเมโมเรียล     0-2279-7000 ร.พ.วิชยัยทุธ 0-22657777 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (พระโขนง) 0-2711-0460 ร.พ.เทพธารินทร์ 02-348-7000 ร.พ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555-70 ร.พ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย 0-2431-0070 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (รัชดา) 0-2692-5206 ร.พ.เทพากร (034) 212-718-26 ร.พ.เปาโลเมโมเรียลโชคชยั4  ร.พ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมุทรสาคร (034) 425-548 
ร.พ.กรุงเทพ 0-2310-3000 ร.พ.ไทยนครินทร์ 0-2361-2727 (เปาโล สยาม) 0-25144140-9 ร.พ.วิภาราม (วิภาวดี 2) 0-2722-2500 
ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2634-0560-79 ร.พ.ธนบุรี 1 0-2411-0401-7 ร.พ.พญาไท 1 0-2245-2620-1 ร.พ.วิภาวดี 0-2941-2900 
ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (034) 270-080 ร.พ.ธนบุรี 2 0-2448-3562 ร.พ.พญาไท 2 0-2617-2444 ร.พ.เวชธานี 0-2734-0000-49 
รพ.กรุงไทย  02-582-2299 ร.พ.นครธน 0-2416-5454 ร.พ.พญาไท 3 0-2467-1111 ร.พ.วิชยัเวช แยกไฟฉาย 0-2412-0055-60 
ร.พ.เปาโลพระประแดง 0-2818-9000 ร.พ.นนทเวช  02-596-7888 ร.พ.พระรามเกา้ 0-2248-8020 ร.พ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม 0-2807-4044 
ร.พ.สมิติเวช ธนบุรี (กรุงธน 1) 0-2438-0040-5 ร.พ.นวมินทร์  0-2918-5080 ร.พ.เพชรเวช 0-2718-1515 ร.พ.พญาไท นวมินทร์ (ศรีสยาม) 0-2944-7111 
ร.พ.สุขสวสัด์ิ  (กรุงธน 2) 0-2874-6766-70 ร.พ.ประชาพฒัน์ (นวมินทร์ 2) 0-2427-5115 ร.พ.แพทยปั์ญญา 0-2314-0726-9 ร.พ.ศาลายา 0-2889-2601-7 
ร.พ.กรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 0-2975-6700 ร.พ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 0-2877-1111 ร.พ.แพทยร์ังสิต 0-2998-9999 ร.พ.ศิครินทร์ 0-2366-9900 
ร.พ.กลว้ยน ้าไท 0-2381-2006-20 ร.พ.บีเอ็นเอช 0-26862700 ร.พ.ภทัร-ธนบุรี 0-2901-8400-8 ร.พ.กรุงเทพสนามจนัทร์ (034) 219600 
ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแค 0-2804-8959-70 ร.พ.บางนา 1 0-27468630-8 ร.พ.มงกฎวฒันะ 0-2574-5000 ร.พ.สายไหม 0-2991-8999 
ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาช่ืน 0-2910-1600-9 ร.พ.บางนา 2 0-2330-3030 ร.พ.มหาชยั 1 (034) 424-990-4 ร.พ.ส าโรง 0-2361-0070-9 
ร.พ.เกษมราษฎร์ รตันาธิเบศร์ 0-2594-0020 ร.พ.บางนา 3 0-2750-1150-4 ร.พ.มหาชยั 2 0-2810-3442-62 ร.พ.สินแพทย 0-2948-5380 
ร.พ.เกษมราษฎร์  รามค าแหง 0-2339-0000 ร.พ.บางปะกอก 1 0-2872-1111 ร.พ.มเหสักข ์ 0-2635-7123-4 ร.พ.สุขุมวิท 0-2391-0011 
ร.พ.คามิลเลียน 0-21851444 ร.พ.บางปะกอก 2 0-2899-0130-9 ร.พ.มิชชั่น 0-2282-1100 ร.พ.เสรีรักษ ์ 0-2918-9888 
ร.พ.เจา้พระยา 0-2434-1111 ร.พ.บางปะกอก 3 0-2818-7555 ร.พ.เปาโล เกษตร 0-2150-0900 ร.พ.อนนัตพ์ฒันา 0-2883-9991-2 
ร.พ.จุฬารัตน์ 1 0-2316-6198-9 ร.พ.บางไผ่ 0-2457-0086 ร.พ.เมืองสมุทร (ปากน ้า) 0-2389-4455 ร.พ.บางปะกอก-รงัสิต 2 (เอกปทุม) 0-2996-2211-15 
ร.พ.จุฬารัตน์ 2 0-2394-6508 ร.พ.บางโพ 0-2587-0136-55 ร.พ.เมืองสมุทรบางป ู 0-2323-4081-3 สถานพยาบาลเวชกรรมเมืองปทุม 0-2581-6226 
ร.พ.จุฬารัตน์ 3 0-2312-1112-20 ร.พ.บางมด 1 0-2867-0606-20 ร.พ.เมืองสมุทรปู่ เจา้ 0-2754-2800-9 ร.พ.บางปะกอก 8 0-2894-4111 
ร.พ.จุฬารัตน์ 4 0-2385-2557       
ภาคกลาง        
คลินิกเวชกรรมใกลห้มอ (034) 234-541-3 ร.พ.การุญเวช อยธุยา (035) 315-100 ร.พ.เอกชยั (034) 417-999  ร.พ.ศุภมิตรสุพรรณ (035) 500283-8 
ร.พ.กาญจนบุรีเมโมเรียล (034) 624-191 ร.พ.เบญจรมย ์ (036) 412-160 ร.พ.กรุงเทพเพชรบุรี (เมืองเพชร-

ธนบุรี) (032) 415-191 ร.พ.ศุภมิตรเสนา (035) 289-572-82 
ร.พ.เกษมราษฏร์ สระบุรี (036) 315-555-93 ร.พ.พร้อมแพทย ์ (032) 315-234-9  ร.พ.กรุงเทพเมืองราช (032) 322-274-80 ร.พ.สิงห์บุรีเวชชการ (036) 522-555-9 
ร.พ.ท่าเรือ (034) 636-792 ร.พ.มหาชยัเพชรรัชต์ (032) 417-070-9 ร.พ.มหาชยัแม่กลอง (แม่กลอง 2) (034) 715-001-5 ร.พ.อ่างทองเวชการ2 (035) 612-361-4 
ร.พ.ธนกาญจน์ (034) 622-366-75 ร.พ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบรีุ (036) 220-576-84 ร.พ.รวมแพทยช์ยันาท (056) 413-017-8 ร.พ.อิมพีเรียล (037) 211-587 
ร.พ.ธนบุรี-อู่ทอง (035) 404-053-9 ร.พ.วิภาวดี-ปิยราษฏร์ (035) 564-555 ร.พ.ราชธานี (035) 335-555   
ร.พ.เมืองนารายณ์ (036) 616-291-93       
ภาคเหนือ        
ร.พ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (053) 910-999 ร.พ.พิษณุเวช (055) 219-941 ร.พ.รวมแพทยพ์ิษณุโลก (055) 219-307-16 ร.พ.สหเวช (056) 612-791-3 
ร.พ.เขลางคน์คร-ราม (054) 225-100 ร.พ.แพร่คริสเตียน (054) 511-017 ร.พ.รวมแพทยสุ์โขทยั (055) 612-189-90 ร.พ.หริกุญชยั เมโมเรียล (053) 581-600-6 
ร.พ.เทพปัญญา 2 (ชา้งเผือก) (053) 220-022 ร.พ.แพร่-ราม (054) 522-911-4 ร.พ.กรุงเทพพิษณุโลก (055) 210-819  ร.พ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล (อินเตอร์เวชการ) (055) 218-777 

ร.พ.เทพปัญญา (053) 852-590 ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ (053) 947-000 ร.พ.ปากน ้าโพ 2 (รัตนเวช
นครสวรรค)์ (056) 212-212-3 ร.พ.เอกชนเมืองก าแพง (055) 716-704-05 

ร.พ.เชียงใหม่-ราม (053) 224-861 ร.พ.แมคคอร์มิค (053) 921-777 ร.พ.ราชเวชเชียงใหม่ (053) 801-999 ร.พ.โอเวอร์บรุ๊ค (053) 711-366 
ร.พ.ปากน ้าโพ (056) 225-501-4 ร.พ.ร่มฉัตร (056) 312-481-90 ร.พ.ลานนา (053) 999-755 ศิริเวชล าพูน (053) 537-597 
ร.พ.พะเยา ราม (054) 411-111-40 ร.พ.รวมแพทย ์นครสวรรค ์ (056) 223-600 ร.พ.ศรีสวรรค ์ (056) 311-626-35 หมอโตคลินิคเวชกรรม (053) 451-624 
ร.พ.แม่สอด-ราม(ร.พ.พะวอ) (055) 533-912-4 ร.พ.รวมแพทยเ์ชียงใหม่ (053) 270-145-6 ร.พ.สยามราษฎร์เชียงใหม่ (053) 215-020-2   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
ร.พ.กรุงเทพ-ปากช่อง (044)316-611 ร.พ.บวัใหญ่ รวมแพทย ์ (044) 292-249-53 ร.พ.รักษส์กล (042) 712-800 ร.พ. รวมแพทย ์(หมออนนัต์) (038)-939-888 
ร.พ.กรุงเทพราชสีมา (044) 429-999 ร.พ.ป.แพทย ์ (044) 230-530-3 ร.พ.ราชเวชอุบลราชธานี (045) 280-040 ร.พ.เอกชนบุรีรัมย ์ (044) 614-100-7 
ร.พ.ขอนแก่นราม (043) 333-800 ร.พ.ประชารักษเ์วชการ ศรีสะเกษ (045) 631-313 ร.พ.วีระพลการแพทย ์ (042) 312-344-6 ร.พ.เอกชลร่มเกลา้ (045) 244-658-9 
ร.พ.โคราช เมโมเรียล (044) 263-777-80 ร.พ.กรุงเทพอุดร (042) 343-111 ร.พ.หนองคาย-วฒันา (042) 465-201 ร.พ.เอกอุดร (042) 342-555 
ร.พ.ชยัภูมิรวมแพทย ์ (044) 813-222 ร.พ.มุกดาหารอินเตอร์เนชัน่แนล (042) 633-301-9 ร.พ.มหาสารคามอินเตอร์เนชัน่แนล (043) 723-669   
ร.พ.เซนตเ์มร่ีนครราชสีมา (044) 261-261 ร.พ.เมืองเลย ราม (042) 833-400 ร.พ.ศูนยก์ารแพทยร์าชพฤกษ ์ (043) 333-555-62   
ร.พ.ธีรวฒัน์ (043) 811-757 ร.พ.รวมแพทย ์หนองคาย (042) 421-412-4 ร.พ.อุบลรกัษ ์ธนบุรี (045) 260-285-300   
ร.พ.นอร์ท อีสเทอร์น วฒันา (042) 246-181-3 ร.พ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี (043) 527-191-2 ร.พ.รวมแพทย ์ยโสธร (หาญอินเตอร์) (045) 712-141-2   
ภาคตะวันออก        

คลินิคหมอสุเลง (039) 532-929 ร.พ.พญาไทศรีราชา (038) 328-100-9 ร.พ.จุฬารัตน์ระยอง (038) 860-890-3 ร.พ.วิภารามแหลมฉบงั (แหลมฉบงั
อินเตอร์เนชัน่แนล) (038) 491-888 

ร.พ.กรุงเทพจนัทบุรี (039) 319-888 ร.พ.พทัยาเมโมเรียล (038) 488-777 ร.พ.ระยอง (038) 611-481 ร.พ.เอกชล (038) 273-840-7 
ร.พ.กรุงเทพพทัยา (038) 259-999 ร.พ.พทัยาอินเตอร์ (038) 428-374 ร.พ.สมิติเวชศรีราชา (038) 320-300  ร.พ.จุฬารัตน์ชลเวช (ชลเวช) (038) 271-989 
ร.พ.กรุงเทพระยอง (038) 921-999 ร.พ.มงกุฎระยอง (038) 691-800 ร.พ.สิริเวช (039) 344-244 ร.พ. เอกชล 2 (038)-939-888 
ร.พ.จุฬารัตน์ 11 (038) 538-511-3 ร.พ.ตราด (039) 511-040-1 ร.พ.เกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา (038) 812-702   
ภาคใต้        
เฉลิมพงษค์ลินิก (074) 314-995 ร.พ.ทกัษิณ (077) 285-701-5 ร.พ.ปิยะรักษ ์ (074) 627-148 ร.พ.เวียงเวช (077) 361-672 
ร.พ.กรุงเทพ ภูเก็ต (076) 254-421-9 ร.พ.ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล (077) 245-721-6 ร.พ.มิชชั่นภูเก็ต (076) 237-220-7 ร.พ.ศรีวิชยั สุราษฏร์ธานี (077) 282-520-1 
ร.พ.กรุงเทพสมุย (077) 429-546 ร.พ.ธนบุรี-ชุมพร (077) 658-617-28 ร.พ.ราชด าเนินตรัง (075) 223-500 ร.พ.ศิครินทร์หาดใหญ่ (074) 366-966 
ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ่ (074) 272-800 ร.พ.นครคริสเตียน (075) 317-110 ร.พ.ราษฎร์ยินดี (074) 224-0300 ร.พ.สิริโรจน์2-ภเูก็ต (076) 249-400 
ร.พ.ซานเปาโลหัวหิน (032) 532-576-85 ร.พ.นครินทร์  (075) 312-800 ร.พ.วฒันแพทย ์ตรัง (075) 218-585  ร.พ.สิโรรส ยะลา (073) 244-510-4 
ร.พ.ตรังรวมแพทย ์ (075) 218-988 ร.พ.บา้นดอน อินเตอร์ (077) 245-236-9 ร.พ.วิรัชศิลป์ (077) 570-123 ร.พ.หมอเล็ก ชุมพร (077) 511-434 
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