
 
 

 
 
 
แผนประกันภัยนี้ที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับบริษัทหรือห้างร้านที่ประกอบธุรกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง  ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ

ประหยัด  แต่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน  ลูกจ้าง  รวมถึงครอบครัว  ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ช่ัวโมงทั่วโลก  ไม่ว่าจะอยู่ระหว่าง

ท างาน  เดินทาง  พักผ่อนอยู่ที่บ้าน  หรือท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

This Insurance plan is specifically designed for small and medium sized businesses (SME). With the low premium rates, the 

plan offers maximum benefit for the employees as well as their families. The coverage is 24 hours a day worldwide, whether working, 

travelling, staying at home or doing activities. The benefits provided for employees and their families are detailed below: 

 

เงือ่นไขการรบัประกนัภยั / Acceptance Conditions 

1. พนักงานประจ าในบริษัทหรือห้างร้านที่ประกอบธุรกิจขนาดย่อม  ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 16-65 ปี  และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ป ี

Employee of small and medium sized businesses, aged between 16-65 years (renewal considered until 70 years old). 

2. คู่สมรส  ภรรยาหรือสามีของพนักงานที่มีอายุอยู่ระหว่าง 18-65 ปี  และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี 

Spouse, wife / husband of an employee aged between 18 to 65 years (renewal considered until 70 years old). 

3. บุตรหรือธิดาของพนักงานที่มีอายุอยู่ระหว่าง 1-21 ปี  (เลือกซื้อจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท) 

A son / daughter of an employee aged between 1-21 years (optional insured amount not exceeding Baht 300,000-). 

 

ระดับพนักงานแบ่งเป็นดังนี้ / Staff level is as follows 

 พนักงานประจ าส านักงาน  หมายถึง  พนักงานระดับบริหาร  ผู้อ านวยการฝ่าย  ผู้จัดการ  หัวหน้าแผนก  พนักงานฝ่ายธุรการและบัญชีการเงิน 

Office employees mean executives, directors, section managers, supervisors, administrative and financial officers. 

 พนักงานที่ท างานนอกส านักงาน  หมายถึง  พนักงานขายนอกสถานที่  พนักงานที่ต้องออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกเป็นประจ า  พนักงานขับรถ

ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  วิศวกรประจ าโรงงาน  และคนงานทั่วไปที่ไม่ได้ท างานอยู่กับเครื่องจักรกล 

Employees who work outside the office refers to salesmen in the field, employees who regularly contact customers outside the 

office, drivers of executive cars, engineers and general workers who do not work with the machinery. 

 พนกังานทีท่ างานอยูก่บัเครือ่งจกัรกล  หมายถึง  คนงานทั่วไปที่ท างานอยู่กบัเครื่องจักรกลทั้งในและนอกส านักงาน  

Employees who work on machinery means general workers who work with machinery, both in and outside the office. 

 

แผนประกนัภยัอบุตัิเหตกุลุม่พนกังานส าหรบักิจการขนาดยอ่มถงึขนาดกลาง  

(GPA SME - RV01) 

Employee Group Accident Insurance for Small and Medium 

Enterprises (GPA SME - RV01) 



 

หมายเหตุ : อาชีพทีไ่มร่บัประกนัภยั  เช่น  ค้าขายในตลาด  หาบเร ่ แผงลอย  กรรมกร  คนงานก่อสร้าง   บุคลากรของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

นักร้อง  นักแสดง  นักดนตร ี นักขา่ว  นักการเมอืง  พนักงานท าความสะอาดกระจกนอกอาคารสูง  การท างานนอกชายฝั่งทะเล  ชาวประมง  กลาสีเรือ 

(หมายถึง ลูกเรือ หรือสมาชิกที่มีหน้าที่ในเรือ  ตั้งแต่ผู้บังคับเรือจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุด)  นักประดาน้ า  ครูสอนด าน้ า  นักกีฬาอาชีพ  นักแข่ง

ความเร็วทุกประเภท พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน ผู้ช่วยนักบิน  พนักงานในบ่อนการพนันหรือคาสิโน  พนักงานหรือคนงานเหมืองแร่  

คนงานในแท่นขุดเจาะน้ ามัน  ทหาร  ต ารวจ  พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 

Occupations not covered by Employees Group Accidental Insurance: market/street merchants, hawkers, laborers, hospital or nursing 

home workers, singer, actor/actress, music player, reporter, politician, cleaning staff outside the glass of tall buildings, offshore work, 

sailors, sailors (meaning sailors or members who are in charge of the boat from the commander to the bottom level officer), diver, 

scuba instructor, professional athlete, speed racer of all types flight attendants and pilots, assistant pilot, employees in casinos or 

casinos, employees or miners, workers in oil rigs, military, police, security personnel or disaster relief volunteers 

 

แผนประกนัภยั 

Insurance Plan 

เบีย้ประกนัภยัขัน้ต่ าตอ่กรมธรรม ์

Minimum Premium Per Policy 

แผนประกันภัยที่ไม่มีค่ารกัษาพยาบาล 

Plan without Medical Expense 

1,000 บาทขึ้นไป  

Over 1,000 baht 

 

แผนประกันภัยที่มีค่ารักษาพยาบาล   

Plan with Medical Expense 

5,000 บาทขึ้นไป 

Over 5,000 baht 

 

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบัตรสบายดี 

Insured will receive Sabai Dee Card 

5,000 บาทขึ้นไป  และต้องเลือกแผนที่มีทุนประกนัภัยต่อคนต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไปด้วย 

Over 5,000 baht and Sum Insured per person is also over 500,000 baht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 อ.บ. 1 (รวมคา่รกัษาพยาบาล) PA1 (Including Medical Expense) 

ผลประโยชน ์(Benefit) จ านวนเงนิเอาประกนัภยั (บาท) Sum Insured (Baht) 

เสยีชวีิต อวยัวะ สายตา หรอื ทพุพลภาพถาวร

สิ้นเชงิ  

Loss of life, dismemberment, loss of sight 

or total permanent disability 

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 

การถกูฆาตกรรมหรอืลอบท ารา้ยรา่งกาย 

Murder or assault 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

Driver or passenger of motorcycle 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จลาจลและนดัหยดุงาน 

Riot and strikes 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คา่ปลงศพจากอบุตัเิหตุ 

Cremation expenses following an accident 

5,000 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุ

Medical expense 

5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 

บัตรสบายด ีSabai Dee Card ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี มี มี 

ระดบัพนกังาน 

Employee Type 

เบีย้ประกนัภยัตอ่คนตอ่ป ี(บาท)  

Premium per person/year (Baht)  

พนกังานท างานในส านกังาน 

Office employee 
240 340 550 750 950 1,150 1,390 1,590 1,750 1,950 2,190 

พนกังานท างานนอกส านกังาน 

Employee who works outside the office 
400 580 930 1,200 1,500 1,850 2,150 2,450 2,750 3,000 3,400 

พนกังานทีท่ างานกบัเครือ่งจกัรกล 

Employee who works with machinery 
530 760 1,200 1,620 2,100 2,490 2,850 3,220 3,590 4,100 4,400 

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระ หมายความถึง เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี X จ านวนคน + อากรแสตมป์ (20 บาท) 

Premium is inclusive of duty stamp and payable by the insured means  Premium per person/year x number of employee) + duty stamp (20 baht) 

 



อ.บ. 1 (ไมร่วมคา่รกัษาพยาบาล) PA1 (Excluding Medical Expense) 

ผลประโยชน ์(Benefit) จ านวนเงนิเอาประกนัภยั (บาท) Sum Insured (Baht) 

เสยีชวีิต อวยัวะ สายตา หรอื ทพุพลภาพถาวร

สิ้นเชงิ  

Loss of life, dismemberment, loss of sight 

or total permanent disability 

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 

การถกูฆาตกรรมหรอืลอบท ารา้ยรา่งกาย 

Murder or assault 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

Driver or passenger of motorcycle 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จลาจลและนดัหยดุงาน 

Riot and strikes 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คา่ปลงศพจากอบุตัเิหตุ 

Cremation expenses following an accident 

5,000 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ระดบัพนกังาน 

Employee Type 

เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (บาท)  

Premium per person/year (Baht)  

พนกังานท างานในส านกังาน 

Office employee 
60 100 200 290 390 490 590 690 750 880 990 

พนกังานท างานนอกส านกังาน 

Employee who works outside the office 
80 160 300 460 620 780 930 1,100 1,250 1,320 1,400 

พนกังานทีท่ างานกบัเครือ่งจกัรกล 

Employee who works with machinery 
120 210 400 630 830 1,090 1,200 1,390 1,550 1,690 1,900 

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระ หมายความถึง เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี X จ านวนคน + อากรแสตมป์ (20 บาท) 

Premium is inclusive of duty stamp and payable by the insured means  Premium per person/year x number of employee) + duty stamp (20 baht) 

 

 

 
 



อ.บ. 2 (รวมคา่รกัษาพยาบาล) PA2 (Including Medical Expense) 

ผลประโยชน ์(Benefit) จ านวนเงนิเอาประกนัภยั (บาท) Sum Insured (Baht) 

เสยีชวีิต อวยัวะ สายตา การรบัฟงัเสยีง การพดู

ออกเสยีง หรอื ทพุพลภาพถาวร  

Loss of life, dismemberment, loss of sight, 

loss of larynx (voice box) or total 

permanent disability 

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 

การถกูฆาตกรรมหรอืลอบท ารา้ยรา่งกาย 

Murder or assault 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

Driver or passenger of motorcycle 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จลาจลและนดัหยดุงาน 

Riot and strikes 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คา่ปลงศพจากอบุตัเิหตุ 

Cremation expenses following an accident 

5,000 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตุ 

Medical expense 

5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 

บัตรสบายด ีSabai Dee Card ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี มี มี 

ระดบัพนกังาน Employee Type เบีย้ประกนัภยัตอ่คนตอ่ป ี(บาท) Premium per person/year (Baht)  

พนกังานท างานในส านกังาน 

Office employee 
260 380 630 880 1,120 1,350 1,620 1,850 2,050 2,290 2,550 

พนกังานท างานนอกส านกังาน 

Employee who works outside the office 
450 650 1,100 1,510 1,880 2,290 2,540 2,890 3,290 3,650 4,100 

พนกังานทีท่ างานกบัเครือ่งจกัรกล 

Employee who works with machinery 
590 870 1,450 1,990 2,550 3,000 3,500 4,120 4,450 4,750 5,450 

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระ หมายความถึง เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี X จ านวนคน + อากรแสตมป์ (20 บาท) 

Premium is inclusive of duty stamp and payable by the insured means  Premium per person/year x number of employee) + duty stamp (20 baht) 

  



อ.บ. 2 (ไมร่วมคา่รกัษาพยาบาล) PA2 (Excluding Medical Expense) 

ผลประโยชน ์(Benefit) จ านวนเงนิเอาประกนัภยั (บาท) Sum Insured (Baht) 

เสยีชวีิต อวยัวะ สายตา การรบัฟงัเสยีง การพดู

ออกเสยีง หรอื ทพุพลภาพถาวร  

Loss of life, dismemberment, loss of sight, 

loss of larynx (voice box) or total 

permanent disability 

50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 

การถกูฆาตกรรมหรอืลอบท ารา้ยรา่งกาย 

Murder or assault 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์

Driver or passenger of motorcycle 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จลาจลและนดัหยดุงาน 

Riot and strikes 

25,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คา่ปลงศพจากอบุตัเิหตุ 

Cremation expenses following an accident 

5,000 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ระดบัพนกังาน Employee Type เบีย้ประกนัภยัตอ่คนตอ่ป ี(บาท)  Premium per person/year (Baht) 

พนกังานท างานในส านกังาน 

Office employee 
70 150 280 420 550 690 820 950 1,100 1,200 1,380 

พนกังานท างานนอกส านกังาน 

Employee who works outside the office 
110 210 430 640 850 1,080 1,250 1,500 1,650 1,850 2,100 

พนกังานทีท่ างานกบัเครือ่งจกัรกล 

Employee who works with machinery 
150 290 560 850 1,150 1,450 1,690 2,100 2,180 2,440 2,690 

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระ หมายความถึง เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี X จ านวนคน + อากรแสตมป์ (20 บาท) 

Premium is inclusive of duty stamp and payable by the insured means Premium per person/year x number of employee) + duty stamp 

(20 baht) 
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