
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สำคัญ รอบ 12 เดือน ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

 

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ 
คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 2564 - 2568) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) และภารกิจหลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน สามารถ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี ๒๕๖4 ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล  

1. ปรับเปลี่ยนกรอบการกำกับดูแลให้มีลักษณะเป็น Principle Based และตั้งอยู่บนหลักความสมเหตุสมผลกับ
ระดับความเสี่ยง (Proportionality) เพื่อให้เกณฑ์การกำกับดูแลมีความยืดหยุ่น กำกับเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกติกา
สากล และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) 
สำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีคุณภาพอย่างเป็น

ระบบ และเป็นรูปธรรม เพื ่อตอบสนองต่อภารกิจของการเป็นหน่วยงานของรัฐที ่ต ้องปรับตัวให้เท่าท ันต่อ                    
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปี 2563 สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) โดยได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี ่ จำกัด             
เป็นผู้ดำเนินการศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน คปภ. ซึ ่งครอบคลุมอนุบัญญัติทั ้งหมดภายใต้
พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน คปภ. ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้มีการจัดประชุมทำความเข้าใจกฎระเบียบและ
ความจำเป็นในการมีกฎหมายฉบับต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ผ่านกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากสายงานที่ออกและบังคับใช้กฎ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประกันภัย  

การผลักดันร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ ่งเป็นการยกร่าง

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ... ขึ ้นทั้งฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์          
เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน ปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินอื่น 
ซึ ่งสำนักงาน คปภ. ได้นำร่างกฎหมายดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รับความเห็นชอบในหลักการ 
ประกอบด้วย การจัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และแยกเป็นการแก้ไขกฎหมาย ฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย โดยแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาบทบัญญัติท่ีมีความเกี่ยวข้องกันออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 บทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลใช้บังคับวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2562 และมีการออกกฎหมายลำดับรองแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะตรง
กับวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
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รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๒ 

 

กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี ่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑๔ ได้
พิจารณาเสร็จส้ินเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำร่างพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต/วินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กลุ่มท่ี ๒) ท่ีผ่านการพิจารณา ออกรับฟังความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จส้ิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย (กลุ่มที่ ๒) ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตาม
กระบวนการตรากฎหมายต่อไป โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือให้สำนักงาน คปภ. ยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ พร้อมกับกระทรวงการคลังได้ประสานให้สำนักงาน คปภ. ดำเนินการดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม    
เพื่อประกอบการยืนยันร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ ดังนี้  

(๑) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากฎหมาย  
(๒) นำร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับไปรับฟังความคิดเห็น พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 
(๓) จัดทำแผนกฎหมายลำดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ 
ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และรวบรวม

ความคิดเห็นจากผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้องมาจัดทำสรุปผลการร ับฟังความคิดเห็น รวมถึงจัดทำแผนกฎหมายลำดับรอง                     
ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กลุ่มท่ี ๒    
เสร็จสิ้นแล้ว และเลขาธิการได้ลงนามในหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อนำส่งข้อมูลกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ก่อนที ่กระทรวงการคลังจะได้นำเสนอต่อที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอเข้าสู ่การพิจารณา                
ในช้ันรัฐสภาต่อไป 

กลุ่มที่ 3 บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ให้ส ําน ักงาน คปภ. เข ้าชี ้แจงรายละเอียดของร ่างพระราชบัญญัติต ่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที ่  ๑๔  
ในวาระท่ี ๑ เสร็จส้ินแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เริ่มพิจารณาในวาระท่ี ๒ แล้วเมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

การเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นที่ปรึกษา

โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย ในปี 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติ (Guidelines) รวมถึงประเมินความพร้อมและ
ผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) ของธุรกิจประกันภัยทั้งในส่วนของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ. 
ตลอดจนจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Road Map) และออกแบบรายงานทาง  การเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำแนว
ทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล แนวทางการตรวจสอบกิจการและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย รวมท้ังจัดประชุมช้ีแจงและฝึกอบรมในประเด็นต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท้ังนี้ ในปี 2564 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งท่ี 
2/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทราบถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  

๒) รวบรวมข้อมูลผลสำรวจจากแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพร้อมของบริษัทประกันภัยในแต่ละด้าน 
เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะการเตรียมความพร้อม และ
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ประเมินผลกระทบเชิงตัวเลขที่มีต่องบการเงินในเบื้องต้น (Gap and Impact Analysis) เป็นต้น พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อ   
ท่ีประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

๓) มีการปรับปรุงแบบงบการเงินจากความเห็นของหน่วยงานภายนอก และได้นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 9 
กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งออกแบบรายงานฐานะ
ทางการเงินและผลการดำเนินงาน และได้จัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ประกันภยัเรียบร้อยแล้ว 

๔) จัดประชุมชี้แจงและสัมมนาพิจารณ์รายละเอียดร่างงบการเงินที่บริษัทที่ปรึกษาจัดทำขึ้น ให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 และวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อช้ีแจง ส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขร่างงบการเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้และกำกับดูแลงบการเงินของ
บริษัทประกันภัยทั้งหมดเข้าร่วม ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย สำนักงานสอบบัญชีต่างๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) โดยในปัจจุบันคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ
ประกันภัยฉบับท่ี 17 ด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็น      
ที่ได้รับจากงานสัมมนาพิจารณ์ดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อหาข้อสรุปและจัดทำงบการเงินเพื่อรองรับ
มาตรฐานฯ 

๕) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย โดยเมื่อวันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 2564 ได้เชิญผู้ให้บริการระบบ
ที่สามารถรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยร่วมนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับระบบดังกล่าวให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกระบบงานของบริษัทในเบื้องต้น โดยมี     
ผู้ให้บริการระบบท่ีเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 5 ราย ได้แก่ SAP, RNA Analytics, SAS, PwC - In A Box และ CCH Tagetik 

๖) ส่งผู ้แทนของสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองมาตรฐานการบัญชี และ
คณะทำงานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกนัภัย ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
โดยการประชุมคณะอนุกรรมการของสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อาทิเช่น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมท้ังเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี 
คณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี และคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย 

๗) ดำเนินการปรับปรุงแบบงบการเงินจากความเห็นของหน่วยงานภายนอก และได้นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 9 
กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งออกแบบรายงานฐานะ
ทางการเงินและผลการดำเนินงาน และได้จัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ประกันภัยแล้วเสร็จ 

๘) จัดอบรมให้แก่พนักงานของสำนักงานคปภ. เกี่ยวกับวิธีสอบทานงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย เมื่อวันท่ี 12, 14 และ 20 ตุลาคม 2564 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔ 

 

๙) สรุปผลการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เสนอเลขาธิการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

การสรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย และการจัดกลุ่มบริษัทประกันภัยตามเกณฑ์ระบบสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System : EWS)  

สำนักงาน คปภ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางการเงินที ่บริษัทประกันภัยนำส่งเป็น 
รายไตรมาส และนำมาประมวลผลพร้อมท้ังวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย และจัดกลุ่มบริษัทประกันภัย
ตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัท
ประกันภัยให้มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย และผลการ
จัดกลุ่มบริษัทประกันภัยตามเกณฑ์ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) รวมถึงความ
คืบหน้าการติดตามและการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยในกลุ่มเสี่ยงให้กับท่ี
ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และกำกับดูแลฐานะและการ
ดำเนินการของบริษัทประกันภัย โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจประกันภัยและผลการจัดกลุ่มบริษัท
ประกันภัยตามเกณฑ์ EWS รวมถึงความคืบหน้าการติดตามและการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทประกันภัยในกลุ่มเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ คปภ. อย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสอบติดตามฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยท่ีประสบปัญหาฐานะความมั่นคงทางการเงิน
และระบบงานท่ีบกพร่อง และกลุ่มบริษัทประกันภัยตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบตรวจสอบทางไกล 
(Remote Audit) 

จากรายงานทางการเงินที่บริษัทประกันภัยนำส่งเป็นรายไตรมาส ที่ได้นำมาประมวลผลพร้อมท้ัง
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย และผลการจัดกลุ่มบริษัทประกันภัยตามระบบสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยให้มีความมั่นคงในการ
ประกอบธุรกิจ ประกอบกับการรายงานข้อมูลรายเดือน และข้อมูลท่ีได้จากการติดตามการดำเนินงานผ่านการตรวจสอบ 
(On-Site Examination) อย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาฐานะ
ความมั่นคงทางการเงินและระบบงานท่ีบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ  

สำนักงาน คปภ. ได้มีการติดตามบริษัทประกันภัยในกลุ่ม ๓ ตามการจัดกลุ่มบริษัทประกันภัยตาม
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าซึ ่งเป็นบริษัทที่อาจประสบปัญหาฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ หรือบริษัทที่มี
ข้อบกพร่องในระบบงานต้องได้รับการติตตามอย่างต่อเนื่อง และบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาฐานะความมั่นคง
ทางการเงินและระบบงานท่ีบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญอย่างใกล้ชิด โดยได้ปรับรูปแบบการตรวจ ณ ท่ีทำการ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยได้มีการรายงานข้อมูลให้กับที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. 
รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

จำนวน 2 ฉบับ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 
วันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย กรณีตราสารหนี้ถูกปรับลด
อันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ และเปิดโอกาสให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ลงทุนในสินทรัพย์
ลงทุนท่ีมีรูปแบบเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปิดช่องทางการลงทุนใหม่ท่ีให้บริษัทสามารถ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๕ 

 

ลงทุนในกองทุนรวมท้ังในและต่างประเทศท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนสุทธิ (NAV) ของกองทุนนั้น และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนตรงในกรณีที ่ผู ้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ถูกลดอันดับความน่าเชื ่อถือต่ำกว่า 
Investment Grade ที่เดิมต้องจำหน่ายในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่เพื ่อให้เกิดความยืดหยุ่นภายใต้สภาพเศรษฐกิจ             
ในปัจจุบัน จึงอนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถถือครองตราสารดังกล่าวต่อไปได้ ซึ ่งการลงทุนทั้งทางตรงและผ่าน    
กองทุนรวมข้างต้น เมื่อนำไปนับรวมกับสินทรัพย์ลงทุนอื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของแต่ละบริษัท 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา   
ในการจัดทำรายงานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกัน
วินาศภัย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อปรับปรุงแบบรายงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย ให้สอดคล้องกับ
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำร่างประกาศรองให้รองรับกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทประกันภัย โดยออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคล  
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทยของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกัน   
วินาศภัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าว           
ตามประกาศ คปภ. เรื ่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื ่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 4)            
พ.ศ. 2563    

การจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต/บริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 

สำนักงาน คปภ. ดำเนินการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา 
หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... และนำส่งให้ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทำ
ประชาพิจารณ์ พร้อมท้ังได้นำร่างประกาศดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย เมื่อวันท่ี 
9 ธันวาคม ๒๕๖๔ และนำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ คปภ. พิจารณาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงของบริษัทประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 

กำหนดประเภทและชนิดเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน
ชีวิต/วินาศภัย (ฉบับท่ี 4) เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความ
เส่ียงให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายโอกาสในการลงทุนของธุรกิจประกันภัย ท้ังในและต่างประเทศ 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนของธุรกิจประกันภัย โดยปรับลดค่าความเสี่ยงด้าน Specific Risk สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทั้งในและต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความเสี่ยงจากการลงทุน ในกรณีที่การลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศว่าด้วย          
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย รวมท้ังปรับปรุงวิธีพิจารณาอันดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารหนี้ท่ีออกในต่างประเทศโดยนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๖ 

 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) โดยให้ใช้อันดับความน่าเชื ่อถือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือในประเทศไทย (Local Issuer Rating) ได้โดยอนุโลม 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนเป็นการช่ัวคราว เพื่อส่งเสริม
การลงทุนในต่างประเทศในระยะส้ัน โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื ่อถือในประเทศไทย (Local Issuer Rating) ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับ Specific Risk ได้        
โดยอนุโลม และผ่อนปรนค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign 
Equity Fund) ท่ีมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศ Developed market ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยให้บริษัทสามารถเลือกคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาหน่วยลงทุน       
โดยวิธีการ look through ตามหลักเกณฑ์เดิม หรือคำนวณโดยใช้ค่าความเสี่ยงที่ร้อยละ 25 คูณกับมูลค่าหน่วยลงทุน 
(Net Asset Value : NAV) ท้ังจำนวนได้ ซึ่งเมื่อเลือกใช้วิธีใดแล้วให้ใช้วิธีนั้นอย่างสม่ำเสมอ ท้ังนี้ มาตรการช่ัวคราวจะมี
ผลบังคับใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มในต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการลงทุน 1 ปี โดยให้ผลของมาตรการ
คงอยู่ตลอดระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ลงทุนนั้น 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยต่อร่างประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื ่อง กำหนดประเภทและชนิดเงินกองทุน รวมท้ัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับท่ี 5) ซึงกำหนดให้      
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัยอื่นในประเทศไทย เป็นรายการ
หักจากเงินกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการนับซ้ำของเงินกองทุน (Double Gearing)            
ในระบบการประกันภัยไทย ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาคการประกันภัยไทยมีความทนทาน (Resilience) ในการรองรับผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆ และลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการของ RBC 2 ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. .... และรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และ
พร้อมทั้งได้นำร่างดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง ระยะที่ ๒ และคณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้นำเข้าสู ่การ
พิจารณาของคณะกรรมการ คปภ. ในการประชุม คปภ. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

การจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน
ชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ....  

สำนักงาน คปภ. ได้นำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. .... ส่งให้ภาคธุรกิจ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทำประชาพิจารณ์ โดยให้แจ้ง
กลับภายในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้นำร่างประกาศดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
คปภ. เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๗ 

 

๒. พัฒนาเคร่ืองมือและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทัน พร้อมป้องกัน และประเมินความเสี่ยงใหม่ที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจและทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแลตลอดจนส่งเสริมธุรกิจประกันภัย   
ท่ีเหมาะสม 

สำนักงาน คปภ. ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจและทิศทางและรูปแบบการกำกับ
ดูแลตลอดจนส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม โดยมีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
โครงการฯ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบของธุรกิจประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค      
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจประกันภัยภายหลังสถานการณ์ฯ 
รวมถึงเสนอแนะรูปแบบธุรกิจ (Business Model Transformation) พร้อมทั้งทิศทางการกำกับและส่งเสริมธ ุรกิจ
ประกันภัยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainability) และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 

สำนักงาน คปภ. ได้ศึกษามุมมองของธุรกิจประกันภัยและแนวโน้มของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(Insurance Business View and Outlook) โดยการสัมภาษณ์บริษัทประกันชีวิต 7 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย 
7 บริษัท (รวมบริษัทประกันภัยต่อ) และขอความร่วมมือให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Survey) เกี่ยวกับมุมมองของธุรกิจประกันภัยและแนวโน้มของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงศึกษาแนวทางในการ
ปรับตัวของธุรกิจประกันภัยและทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแลและส่งเสริมบทบาทของธุรกิจประกันภัยใน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดการอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Roundtable discussion) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การ
รับมือและฟื้นฟูธุรกิจประกันภัยท่ามกลางวิกฤติการณ์ COVID-19” ร่วมกับผู้บริหารของสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคม         
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย และจัดประชุมชี้แจงเพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการฯ ให้กับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างโครงการฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา
โครงการฯ และนำเสนอทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของธุรกิจประกันภัยไทยให้มี
ความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainability) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยศึกษาแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 และเสนอแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ (Top priorities) เพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งได้นำสรุปรายงานผลการศึกษาฯ เสนอต่อ          
ท่ีประชุมคณะกรรมการ คปภ. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว 

การจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการประเมินวินาศภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการประเมินวินาศภัย เพื่อรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินวินาศภัยจากผู้ประเมินวินาศภัยมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัยและการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดชนิด จำนวนข้อมูล และรูปแบบของฐานข้อมูลที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงจัดทำคู่มือในการกรอกข้อมูล ซึ่งได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นข้อเสนอแนะ รวมทั้งปรับปรุง
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลตามความเห็นท่ีได้รับจากผู้ประเมินวินาศภัย ท้ังนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล จัดทำรายงาน
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินวินาศภัยเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินวินาศภัย และแนวทาง
การปรับปรุงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๘ 

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามท่ีได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันท่ี ๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงาน คปภ. มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลให้ภาคธุรกิจประกันภัยปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
กฎหมายนี้ โดยคำนึงถึงความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ประกันภัยในการรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และแต่งตั ้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วน           
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาค
ธุรกิจประกันภัย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล       
ส่วนบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎหมาย      
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันภัย และพิจารณากรอบแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันภัย 

สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำประกาศสำนักงาน คปภ. เพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล ดังนี้  

 ๑) ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับธุรกิจ
ประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการการได้มาของข้อมูล การเก็บ
รักษา และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับบริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย 

๒) ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย
สำหรับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอา
ประกันภัยสำหรับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยสำหรับผู้ประเมินวินาศภัย 

นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสำหรับสำนักงาน คปภ. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักงาน คปภ. ได้มีการสัมภาษณ์การไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสำนักงาน คปภ. กับ
พนักงานทุกสายงาน/ฝ่ายของสำนักงาน คปภ. พร้อมทั้งจัดทำร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื ่อง แนวนโยบายและ       
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของสำนักงาน คปภ. ให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน คปภ. ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓        
ท่ีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้มีข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 

การประเมินความทนทานของธุรกิจประกันภัยภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) ประจำป ี2564  
สำนักงาน คปภ. กำหนดให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งจัดทำการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้

สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลอง (Stress Test) ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2564 โดยให้บริษัทประกัน
ชีวิตประมาณการข้อมูลฐานะการเงิน ณ ส้ินป ี2564 และส้ินป ี2565 ตามแผนธุรกิจของบริษัทและใช้เป็นสถานการณ์
ฐานในการทดสอบ และจัดทำการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเส่ียงจำลองท่ีอาจเกิดขึ้นได้จริงในช่วง 
2 ปีข้างหน้า (ปี 2564 และปี 2565) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยให้ประมาณการข้อมูลฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๙ 

 

2564 ตามแผนธุรกิจของบริษัทและใช้เป็นสถานการณ์ฐานในการทดสอบ และจัดทำการทดสอบสถานะของบริษัท
ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลองที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในช่วง 1 ปีข้างหน้า (ปี 2564) ซึ่งสถานการณ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบมีทั้งสิ้น 2 สถานการณ์ เรียงตามระดับความรุนแรง ได้แก่ 1) สถานการณ์ Moderate จากปัจจัยเสี่ยงของการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 3 วัคซีนล่าช้า ส่งผลให้เปิดประเทศล่าช้า และผลจากนโยบายจำกัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศของจีน ซึ่งส่งผลให้รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลง และมีมาตรการ Lockdown ในประเทศ ส่งผล
กระทบต่อหลายภาคส่วน และ 2) สถานการณ์ Severe จากปัจจัยเส่ียงของไวรัสกลายพันธุ์ (virus mutation) ซึ่งคาดว่า
จะส่งผลกระทบลากยาวถึงปี 2565 ท้ังนี้ ให้นำส่งรายงาน ผลการทดสอบให้สำนักงาน คปภ. ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 รวมถึงให้บริษัททุกแห่งนำเสนอผลการทดสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและนำส่งสำเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้สำนักงาน คปภ. ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ระบบประกันภัยโดยรวมยังมีเสถียรภาพ บริษัทประกันภัยสามารถทนทานต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนด ทั้งด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน (Solvency) และด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity) ได้สะท้อนว่า บริษัทประกันภัยเกือบทุกแห่งยังคงมีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) สูงกว่าระดับท่ีกฎหมายกำหนด (100%) และมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อ
การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ไม่มีแนวโน้มท่ีจะเป็นสาเหตุหรือส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของภาคการเงินโดยรวม  

ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มี
ดอกเบี้ย Spread ของหุ้นกู้ และราคาตราสารทุน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงอาจกำหนดให้
บริษัททำการทดสอบ Stress Test เพิ่มเติม ในกรณีท่ีเห็นว่าสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไปและอาจไม่เพียงพอในการ
รองรับสถานการณ์ท่ีอาจทวีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานขึ้น     

การจัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline) สำหรับบริษัทประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 

Framework) สำหรับบริษัทประกันภัย โดยศึกษาข้อมูลการกำกับดูแลท่ีอ้างอิงจากจากหน่วยงานกำกับอื่น เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล เช่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นต้น เพื่อใช้
ประกอบการกำหนดกรอบและมาตรฐานในการกำกับดูแลข้อมูล ของบริษัทประกันภัย (Data Governance Framework) 
โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการร่างแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลสำหรับบริษัทประกันภัย ก่อนดำเนินการ
ประชาพิจารณ์กับภาคธุรกิจธุรกิจประกันภัย (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวปฏิบัติฯ 
ต่อไป 

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับการลงทุนของบริษัทประกันภัยในสถานการณ์ New Normal   
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับการลงทุนของบริษัทประกันภัยใน

สถานการณ์ New Normal โดยวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคของรูปแบบการลงทุนเดิมของบริษัทประกันภัย และศึกษา
ภาพรวมของภาคเศรษฐกิจและสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไป เช่น ภาวะอัตราดอกเบี ้ยต่ำ ความผันผวนของตลาดทุน 
สถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงหลักเกณฑ์/แนวทางการปล่อยสินเช่ือโดยการ
เข้าหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้นำผลการศึกษาหลักเกณฑ์/แนวทางการปล่อยสินเชื่อสำหรับ
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีพัฒนาประเทศได้ในรูปแบบ Syndicated Loan 
ซึ่งได้จัดทำร่างหลักการการลงทุนให้กู้ยืมสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยเป็นการให้กู้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 
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(Syndicated loan) ส่งให้ภาคธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำประชาพิจารณ์ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับและ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยพิจารณา ต่อไป  

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) อาทิ 
Cryptocurrencies, Investment Token (Asset-backed) เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาหลักเกณฑ์กำกับการลงทุน และ
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการกำกับความมั่นคงทางการเงิน ให้สอดรับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาตารางแสดงความเส่ียงและการควบคุม (Risk and Control Matrix: RCM) 
ในการตรวจสอบตามความเส่ียงของบริษัท ณ ท่ีทำการ (Regular onsite-examination) เพื่อประโยชน์

ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้มีความเข้มแข็ง การตรวจสอบท่ีมุ่งเน้นความเส่ียงของบริษัท (Risk-focused Examination) จะมีการให้คะแนน
ความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ โดยประเมินกับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ เพื่อให้ได้คะแนนความเสี่ยงสุทธิใน ๖ ด้าน 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเส่ียงด้านพฤติกรรมทางการตลาด ซึ่งจะมีการนำคะแนนความเส่ียงสุทธิ
ในแต่ละด้านมาคำนวณร่วมกับการจัดกลุ่มบริษัทตามฐานะความ มั่นคงทางการเงิน และได้มาซึ่งคะแนนความเสี่ยงรวม 
(composite risk rating: CRR) ซึ่งเป็นระดับความเส่ียงท่ีสะท้อนในเชิงความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารจัดการกิจ
กรรรมต่าง  ๆของบริษัทประกันภัย เป็นการติดตามการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย
เพื่อให้มั ่นใจว่าบริษัทมีธรรมภิบาลและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ 

สำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงและพัฒนาตารางแสดงความเสี่ยงและการควบคุม (Risk and Control 
Matrix: RCM) โดยให้บริษัทประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี ่ยงตั ้งแต่เริ ่มแรกเพื ่อลดขั ้นตอน             
การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน ไม่จำเป็น และทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทประกันภัย ซึ ่งช่วยลดความ     
คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยมีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน     
มากยิ่งขึ้น โดยตาราง RCM ได้รับการอนุมัติให้นำมาทดลองใช้ในระยะแรกกับบริษัทประกันภัยท่ีอยู่ในแผนการตรวจสอบ
ตามความเส่ียงประจำป ีและจัดทำสรุปผลจากการใช้ตาราง RCM ฉบับปรับปรุง และในระยะยาวอาจพิจารณานำส่งตาราง 
RCM ไปยังบริษัทประกันภัยทุกแห่ง เพื่อให้สำนักงาน คปภ. มีข้อมูลกระบวนการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถนำมาพิจารณาระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยได้เป็นประจำทุกปี ช่วยให้ระดับความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัยแต่ละแห่งเป็นปัจจุบันและสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มารองรับการจัดทำ
ตาราง RCM ในอนาคต 

การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย  
                   สำนักงาน คปภ. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทประกันภัยในเชิง Forward looking มาอย่างต่อเนื่อง โดยในป ี2564 สำนักงาน คปภ. ได้ปรับเปล่ียนมุมมองการ
วิเคราะห์บริษัทประกันภัยให้มีความครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาระบบ  
การคำนวณคะแนน Internal rating จากอัตราส่วนทางการเงินใน แต่ละกิจกรรมที ่สำคัญของบริษัทประกันภัย 
ประกอบด้วย ความสามารถในการทำกำไร ความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคล่อง การประกันภัยต่อ และการลงทุน 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นของบริษัทประกันภัย โดยเริ่มนำคะแนน Internal 
rating มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ฐานะการเงินเพื่อประเมินระดับความเส่ียงของบริษัทประกันภัยเมื่อเทียบกับภาพรวม
อุตสาหกรรม รวมถึงมีการจำแนกบริษัทประกันภัยตามขนาดและลักษณะธุรกิจ เพื่อให้การติดตามเหมาะสมกับ           
แต่ละกลุ่มข้อมูล ท้ังนี้ ข้อมูลของบริษัทประกันภัยท่ีมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี จะถูกเก็บไว้ใช้ในการให้คำแนะนำ
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แก่บริษัทประกันภัยที่ต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการ และนอกจากการวิเคราะห์เชิงลึกในรายบริษัทประกันภัยแล้ว 
สำนักงาน คปภ. ได้มีการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย โดยพิจารณาถึงความเส่ียง
ที่ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญจากปัจจัยภายนอกในแต่ละช่วงเวลา เช่น ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ สถานการณ์ตลาดหุ้นมีความ    
ผันผวนสูง การผิดนัดชำระหนี้ของแหล่งลงทุน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล
การดำเนินงานของบริษัทประกันภัย เพื่อใช้ในการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเส่ียงและติดตามผลการดำเนินงานของ
บริษัทประกันภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามฐานะและการดำเนิน
ธุรกิจ โดยได้พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ระยะท่ี 2 (System Intelligence for Insurance Business Performance 
Reports Analytics phase 2: SIIRA 2.0) ตลอดจนยกระดับแนวทางการตรวจสอบนอกที ่ทำการบริษัทประกันภัย         
(Off-Site Inspection) ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี            
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าการสรุปผลการออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาระบบงานดังกล่าว 

การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลสถิติประกันภัย การพยากรณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยและ            
การวิเคราะห์ภาวะธุรกิจ เพื่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 

สำนักงาน คปภ. ได้ให้บริษัทประกันภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติ    
ในมิติต่างๆ เช่น รายงานช่องทางการขาย รายงานการรับประกันภัยรายจังหวัด เป็นต้น ซึ ่งได้มีการเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกในลักษณะภาพรวมของธุรกิจ และเป็นข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการประกันภัยนอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. มีการพยากรณ์
อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยเป็นประจำทุกปี และมีการปรับค่าตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้ประกอบการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายท่ีเหมาะสม ซึ่งสำนักงาน คปภ. 
ได้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นรายงานภาวะธุรกิจประกันภัย นำเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. เพื่อทราบ ซึ่งใน
ปี 2564 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลธุรกิจประกันภัย (Digital 
Insurance Information Platform for Electronic Filing System : DIIP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับข้อมูลของ
บริษัทประกันภัยมายังสำนักงาน คปภ. ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ง่ายต่อการนำไปใช้งานประมวลผลเชิงวิเคราะห์ รวมท้ัง
มีการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลก่อนการนำผลไปใช้และจัดเก็บ ซึ่งเป็นโครงการดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลอีกด้วย โดยได้จัดจ้าง บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
2565 ท้ังนี้ ได้สรุปความต้องการและบทวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Summary and Analysis) 
และการออกแบบระบบเบื ้องต้น (High-LevelDesign) เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการประชุมชี ้แจงแบบรายงานและ
รายละเอียดระบบให้กับภาคธุรกิจประกันภัย เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

การพัฒนาแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย  
 สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำแบบ
ประเมินการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย (CG Self - Assessment Questionnaire : CG SAQ) 
สำหรับใช้เป็นเครื่องมือให้ท้ังสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยในการประเมินการกำกับดูแลกิจการในมิติต่างๆ ซึ่ง
ครอบคลุมความเสี่ยงเชิงคุณภาพ อาทิ ความเพียงพอของการบริหารจัดการองค์กร ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำมาประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทำ 
Internal Rating ในส่วนผลการประเมินเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินยังสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณา



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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มอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ในหลักเกณฑ์ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที ่ ดี           
โดยกำหนดแนวทางท่ีจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้บริษัทประกันภัยสามารถส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ
ทุกปี ปัจจุบันได้จัดทำแบบประเมินฯ แล้วเสร็จ และได้มีการทดสอบให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ตอบแบบประเมิน และ     
นำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงแบบประเมินให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน 
สำนักงาน คปภ. ได้ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืนในปี 

2564 โดยเริ่มทำการศึกษาข้อมูลต้นทุนของธุรกิจประกันภัยจากรายงานต่าง  ๆท่ีบริษัทประกันภัยนำส่งตามโครงสร้าง
ข้อมูลในปัจจุบัน และในปี 2564 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนของธุรกิจประกันภัย รวมถึงศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนของธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนแนวทางการศึกษาและการกำหนดโครงสร้างต้นทุนใน
การดำเนินธุรกิจประกันภัย และทราบถึงองค์ประกอบพื้นฐานของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
แนวทางการบริหารจัดการต้นทุน รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำแนวทางลดต้นทุนของบริษัทประกันภัย 
ทำให้บริษัทประกันภัยมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน        
ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 

การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้ศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย เพื่อยกระดับ

คุณภาพของผู้สอบบัญชีท่ีรับงานสอบบัญชีบริษัทประกันภัยให้มีความเหมาะสมและให้กระบวนการสอบบัญชีของบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการพิจารณาจากผู้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันภัย 
เนื่องจากระบบการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงมีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนั้น
บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องอาศัยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยมาช่วยในการ
ตรวจสอบบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่าสำรองประกันภัย การดำเนินธุรกิจประกันภัย 
เป็นต้น 

โดยการศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
การสอบบัญชีของบริษัทประกันภัยย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงสิ้นปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
การศึกษา นอกจากนี้ได้ศึกษากระบวนการจากหน่วยงานกำกับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ
และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี สำหรับการรองรับกรณี
ร่าง พ.ร.บ. ประกันชีวิต และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย มีผลบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการวิเคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะท่ีผู้สอบบัญชีธุรกิจประกันภัยพึงมี 

๓. สร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรม
ต่าง  ๆดังนี้ 

การออกประกาศป้องกันการทุจริตโดยยับยั้งพฤติกรรมท่ีอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย  
 สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื ่อง ให้บริษัทประกันชีวิตยื ่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ประกันภัย พ.ศ. 2563 และประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 
2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และรายงานพฤติกรรมท่ีมีเหตุอันควร
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สงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้สำนักงาน คปภ. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรมและ
ลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และสามารถกำหนดแนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน 
ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัย อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการ
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการออกประกาศนายทะเบียน เรื ่อง กำหนดแบบรายงาน 
พฤติกรรมท่ีอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกัน
ชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 29 มกราคม 2564 โดยในกรณีท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยว่า ผู้เอาประกันภัย หรือบุคลากรภายในบริษัท หรือตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย มีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็น
การฉ้อฉลประกันภัย กำหนดให้บริษัทรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อสำนักงาน คปภ. ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส ซึ่งการส่งรายงานตามประกาศนี้ในครั้งแรก จะเริ ่มให้บริษัทนำส่งภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564        
หากบริษัทพบพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชน บริษัทต้องรายงานต่อสำนักงาน 
คปภ. โดยไม่ชักช้า  

สำหรับช่องทางการรายงานนั้น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Center of InsurTech 
Thailand : CIT) ได้พัฒนาช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. โดยที่บริษัท        
กรอกข้อมูลการรายงานตามที่ประกาศนี้กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นการช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน 
และต้นทุนการจัดทำรายงานของบริษัท การกำกับดูแลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลรายงานการฉ้อฉลด้านการประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์เชิงข้อมูล (Data Analytics)     

ในฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านประกันภัยที่ได้พัฒนามาในระยะก่อนหน้า พร้อมทั้งจัดตั้งระบบ        
แจ้งเตือนอัตโนมัติแก่บริษัทประกันภัยในกรณีท่ีพบกรณีสุ่มเส่ียงต่อการฉ้อฉลประกันภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการส่งข้อมูลการรายงานตามประกาศ   
นายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมท่ีอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการ
ฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 29 
มกราคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน
การฉ้อฉลประกันภัยและพฤติกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย รวมถึงพัฒนาระบบให้
บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลตามประกาศนายทะเบียนดังกล่าว ซึ่งจะมีการวิเคราะห์     
เชิงข้อมูล (Data Analytics) ในฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการฉ้อฉลประกันภัย ให้แก่สำนักงาน คปภ. โดยได้เริ่มให้
รายงานข้อมูลการฉ้อฉลฯ ต้ังแต่ไตรมาสท่ี ๑ ของปี ๒๕๖๔  

การปรับกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้ปรับกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทประกันภัย และช่วยป้องกันการฉ้อฉลประกันภัยท่ีอาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ของคณะกรรมการบริษัท ความเพียงพอของการบริหารจัดการองค์กร ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ซึ่งในการเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยท่ีพบสัญญาณบ่งช้ีว่าการดำเนินงานมีแนวโน้มท่ีอาจกระทบต่อฐานะ
การเงินและความมั่นคงของบริษัทท่ีมาร่วมประชุม สำนักงาน คปภ.จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการลดความเส่ียง
ด้านต่างๆ รวมถึงเน้นย้ำถึงการจัดให้มี Three Lines of Defense เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ป้องกันการฉอ้ฉลประกันภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดต้นทุน และช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
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๔. ส่งเสริมงานวิจัยและยกระดับองค์ความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือนวัตกรรมของฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
สำนักงาน คปภ. ได้ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้มี
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม และคณะทำงานประสานงานและติดตามผลงาน โดยฝ่ายสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูงได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมภายใต้โครงการ
จัดทำนโยบายวิจัยและนวัตกรรม  

  คณะกรรมการกำหนดนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาหลักการกรอบแนวคิดและตัวอย่าง
หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรม โดยที่ประชุมมติการพิจารณากรอบข้อกำหนดหลัก ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย ๑) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๔ ๒) เป็นหัวข้อท่ีมีความจำเป็นต้องทำการศึกษา หรือเร่งด่วน ๓) เป็นหัวข้อใหม่ๆ ท่ี
น่าสนใจ หรือเป็นการศึกษาต่อยอดในเชิงลึก ๔) ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้แก่ ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับอุตสาหกรรมประกันภัย และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๓๑ แห่ง สมาคม สถาบัน และสำนักงานอื่นๆ 
จำนวน ๙ แห่ง เพื่อเชิญชวนผู้สนใจให้เสนอโครงการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประกันภัย ทั้งนี้
คณะกรรมการกำหนดนโยบายวิจัยและนวัตกรรม มีเห็นว่า โครงการวิจัย “แอปพลิเคชัน AgentDee แพลตฟอร์มส่งเสริม
การเข้าถึงตลาดการประกันภัย และการตัดสินใจเลือกซื้อประกันในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
AgentDee application: A platform to facilitate Insurance market accessibility and insurance purchase 
decision-making during COVID-19 pandemic crisis” ของ ผศ.ดร.ณัฐกรณ์ ผิวช่ืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการท่ีดี 
และเป็นประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ ๔ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม      
ขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จึงมีมติเลือกโครงการของ ผศ.ดร.ณัฐกรณ์ ผิวช่ืน        
เป็นผู้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม  

การจัดสัมมนาวิชาการประกันภัยประจำปี 2564 (Thailand Insurance Symposium 2021) 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2564 (Thailand Insurance 

Symposium 2021) ภายใต้แนวคิด “The New Era of Insurance : How to Manage Emerging Risks in the post 
COVID-19” รูปแบบ Virtual meeting เมื ่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นเวทีให้ผู ้ร่วมเสวนาแลกเปลี ่ยน
มุมมองความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น อาทิ ด้านการประกันภัย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยในการปรับตัวรับ Next New Normal เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างความเท่าเทียม (Democratization of Technology) มาปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานในเชิงรุกเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งประชาชนทุกคนมีสิทธิ
เข้าถึงเทคโนโลยีประกันภัยได้ง่ายขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันภัย การบริหารความเส่ียง และ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย 
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ บริษัทประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคม
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาหลักสูตร
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สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) นักศึกษา
หลักสูตรท่ีปรึกษาด้านการประกันภัย (CIA) และส่ือมวลชน เป็นต้น 

ทั้งนี ้ ภายในงานได้มีการจัดพิธ ีมอบรางวัลผลงานวิชาการให้กับ วปส. รุ ่นท่ี 9 การนำเสนอผล
การศึกษา “โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และศึกษารูปแบบและการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริม
ธ ุรก ิจ” จาก KPMG Poomchai Business Advisory ตลอดจนการบรรยายพิเศษจากวิทยากรต่างประเทศ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ และการเสวนาจาก คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย คุณอานนท์ วังวสุ นายก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ยังมีการให้
ทุนวิจัยนวัตกรรม hybrid ของ ผศ.ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “โครงการแอปพลิเคชัน AgentDee 
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเข้าถึงตลาดการประกันภัยและการตัดสินใจเลือกซื้อประกันในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส
โคว ิ ด-19 (AgentDee application: A platform to facilitate Insurance market accessibility and insurance 
purchase decision-making during COVID-19 pandemic crisis)” ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้อยู ่ระหว่างการดำเนินการ      
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำป ี2564 (CEO Insurance Forum 2021) 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดงานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2564 (CEO 

Insurance Forum 2021) ภายใต้ Theme ของการประชุมคือ “Navigating the Future of Thai Insurance to Cope 
with COVID-19 and New Emerging Risks” เมื ่อวันศุกร์ที ่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Virtual meeting         
เพื่อเป็นเวทีส่ือสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และผู้เกี่ยวข้อง อีกท้ังเป็นการแสดง
ศักยภาพของการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยในครั้งนี ้ ได้รับเกียรติจากนายอาคม           
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ระบบ
ประกันภัยกับการขับเคล่ือนการฟื้นตัวและรองรับความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งมีการแบ่งการประชุมเป็น 
3 กลุ ่มย่อย เพื ่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายระดมความคิดเห็น เพื ่อกลั ่นกรองสู ่ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ประกอบด้วย 

กลุ่มย่อยท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย” โดยประธาน
กลุ่ม 1 นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ มีประเด็นหลักในการประชุม คือ การพัฒนาระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ท่ีเหมาะสมสำหรับธุรกิจประกันภัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
ประกันภัยอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ควบรวมเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงหารือเกี่ยวกับ  
แนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System หรือ IBS) ทั้งในด้านการ
แลกเปล่ียน เช่ือมโยงข้อมูลด้านการประกันภัย และการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันภัย  

กลุ่มย่อยท่ี 2 ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัยอย่าง
ยั่งยืน” โดยประธานกลุ่ม 2 นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์               
มีประเด็นหลักในการประชุม คือ แนวทาง  การดำเนินการในระยะส้ัน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเร่งด่วน โดยออกมาตรการรองรับทางกฎหมาย เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงเกี ่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของบริษัทประกันภัย รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการในระยะยาว เพื่อยกระดับระบบประกันภัย



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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สุขภาพมีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยสุขภาพต่อไป และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2564 - 2568) 

กลุ่มย่อยท่ี 3 ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย และการพัฒนาการ
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยประธานกลุ่ม 3 นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ    
มีประเด็นหลักในการประชุม คือ แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบประกันภัยไทย ในการขับเคลื่อนเศรฐกิจ 
รองรับความเส่ียงของภาครัฐและประชาชน โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการ
เยียวยาความเสียหายและแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการพัฒนาการประกันภัยพืชผลให้เกิดความยั่งยืน ต้องมีการพัฒนา
กลไกและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ทั้งการพัฒนากฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรฐานกลางที่จำเป็น การพัฒนาเครื่องมือ    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับเส่ียงภัย เช่น การจัดต้ังกองทุน เป็นต้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จาก 
Big Data มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพิ่มการเข้าถึง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้รวดเร็วมากขึ้น 

การสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัยเพื่อการทำวิจัยและค้นคว้าอิสระ 
สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมงานวิจัยและยกระดับองค์ความรู้ด้านการ

ประกันภัย เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความสามารถในการแข่งขัน จึงสนับสนุนการให้ข้อมูลด้านการประกันภัย เช่น 
จำนวนเบี้ยประกันภัยรับแยกตามประเภทการรับประกันภัยรายบริษัทประกันวินาศภัยในอดีตท่ีผ่านมา เป็นต้น รวมถึง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง แก่ผู้ทำวิจัยและค้นคว้าอิสระจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นการ
สร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการประกันภัย และผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีการจัดทำข้อมูลสถิติในภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย และเผยแพร่ในรูปแบบ
ท่ีให้ประชาชน บุคคลภายนอกท่ีสนใจ รวมถึงภาคธุรกิจ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ต่อยอดตามวัตถุประสงค์    
ท่ีต้องการ  

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ของพนักงาน  
สำนักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมให้พนักงานทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

และยกระดับองค์ความรู้ของพนักงานในด้านต่าง  ๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่อง
ท่ีมีความสนใจไม่กำหนดขอบเขตเรื่องเฉพาะด้านองค์ความรู้ด้านการประกันภัยเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้สามารถศึกษา
ค้นคว้าเรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ หรือพัฒนากระบวนการ แนวทาง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของ    
การปฏิบัติงานให้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเพื่อก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น Big Data 
กับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย การปรับใช้และแนวทางการกับดูแล AI ในธุรกิจประกันภัย การประยุกต์ใช้
กระบวนการประมวลผล IPA สำหรับธุรกิจประกันภัยและการตรวจสอบ Cyber Risk in a New Era เป็นต้น ซึ ่งผล
การศึกษาค้นคว้าอาจสามารถนำมาประยุกต์หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของภาคธุรกิจ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้กำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศอย่างบูรณาการเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบ
ประกันภัยและสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดประกันภัย โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันชีวิต 
สำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันชีวิต ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิต

ไทย เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการส่ือสาร
ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและ
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ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อขับเคล่ือนให้ธุรกิจประกันชีวิตมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ 
เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใน ๔ ประเด็นหลัก เพื่อนำพาธุรกิจประกันชีวิตก้าวหน้า
และเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาประกันสุขภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองข้อมูล         
ส่วนบุคคล (PDPA) การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยในปี ๒๕๖๓ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของบริษัทประกันชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือระหว่างผู้กำกับดูแลในประเทศ 
สำนักงาน คปภ. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  

ตลาดหลักทรัพย์ ได้ร ่วมกันทดสอบ Joint Crisis Simulation เมื ่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 ซึ ่งมีว ัตถุประสงค์หลัก             
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาวิกฤตในระบบการเงินระหว่างผู้กำกับดูแลและกลไก
ในการประสานงานในภาวะวิกฤติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1) เหตุการณ์และจุดประสานงานตาม trigger point (when) 2) บทบาท
หน้าที่ของ focal point of contact (who) และ 3) ข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหา (what) โดยภาพรวมการทดสอบ
ครั้งนี้ ทำให้เห็นแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 3 หน่วยงานที่ชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่อง       
การติดต่อ การแจ้งสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล การหารือ รวมถึงการติดตามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งผลจาก
การทดสอบได้มีการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
ประสานงานระหว่างกันในภาวะวิกฤต ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาวิกฤต       
ในระบบการเงินระหว่างผู้กำกับดูแล (Inter-agency playbook for crisis management) ต่อไป 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือระหว่างผู้กำกับดูแลต่างประเทศ 
สำนักงาน คปภ. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือระหว่างผู้กำกับดูแลต่างประเทศในการ

แลกเปล่ียนแนวทางการกำกับดูแลเพื่อเสถียรภาพของระบบประกันภัย โดยเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
1)  การประชุม FWD Group Supervisory College 2021 เมื ่อวันที ่ 22 - 23 เมษายน 2564      

การประชุม The Supervisory College  for Tokio Marine Group เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และการประชุม AXA 
Asia Regional Supervisory Forum 2021 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาหรือกลุ่มบริษัทประกันภัยท่ีการดำเนินงานในหลายประเทศ ซึ่งนอกจากการแลกเปล่ียนข้อมูลของบริษัทประกันภัย
ในแต่ละปีหน่วยงานกำกับดูแลท่ีจัดประชุมจะมีการรายงานความคืบหน้าของการพัฒนากรอบและแนวทางการกำกับดูแล 
ทิศทางและแนวโน้มของการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงข้อมูลอื่น  ๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  

2) การเข้าร่วมเสวนาในงาน Virtual International Insurance Forum 2021 ภายใต้หัวข้อ “Focus 
on Asia-Pacific – Opportunities and Obstacles” เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเลขาธิการ คปภ. ได้แลกเปลี่ยน
มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน การบริหารความเส่ียงด้านภูมิศาสตร์ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย
การประกันภัย ซึ่งจัดโดยสมาคมนายทะเบียนประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance 
Commissioners: NAIC) เป็นการประชุมประจำปีที ่มีผู ้แทนหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากทั่วโลกเข้าร่วม
ประชุมเพื่อหารือและแลกเปล่ียนมุมมองในการกำกับดูแลและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมประกันภัย 

3) เข้าร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียนประจำปี 2564 ครั้งท่ี 24 (24th 
ASEAN Insurance Regulators’ Meeting หรือ AIRM) ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้าน
ประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการกำกับดูแลด้านประกันภัย และการพัฒนาการประกันภัยของแต่ละประเทศ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้า
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การดำเนินการต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาการกำกับดูแลประกันภัยและความร่วมมือระหว่างกัน         
ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้นำเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง COVID-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN 
ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนได้มี
การหารือร่วมกันในเรื ่องต่างๆ อาทิ ความคืบหน้าแผนการดำเนินการภายใต้โครงการการบริหารการเงินและ                
การประกันภัยด้านภัยพิบัติ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance: ADRFI) 
โดยสำนักงาน คปภ. ได้สนับสนุนให้มีการสัมมนาในหัวข้อ Public Asset Insurance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้พิธีสาร
ฉบับท่ี 5 เรื่องกรอบการประกันภัยรถขนส่งสินค้าผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอยู่ในระหว่าง      
การพัฒนาระบบ ACMI และเช่ือมโยงระบบ ACMI ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
เรื่องการใช้ระบบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน (ACMI MOU) เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ในการบรรจุ
แนวคิดเรื่อง Sustainability ลงในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน 
การส่งเสริมการลงทุนของบริษัทประกันภัยในผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว การส่งเสริมการการตระหนักรู้เรื่องความ
ยั่งยืน การให้รางวัลบริษัทประกันภัยท่ีมีพัฒนาการด้าน ESG  อีกท้ังได้แลกเปล่ียนแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในด้านต่าง  ๆ 

โครงการระบบฐานข้อมูลกลางเชื ่อมข้อมูลประกันภัยโควิดของอาเซียน ด้วยระบบเทคโนโลยีเครือข่าย (COVID-19 
Insurance Data Terminal for All ASEAN)  

สำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนเร่งดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในภูมิภาค จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการ 
COVID-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN ขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าประเทศ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย COVID-19 และข้อมูลท่ีจำเป็นอื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประเทศที่มีความน่าเชื ่อถือ 
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับบทบาทของระบบประกันภัยของอาเซียนในการออกมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ          
ในภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้นำเสนอโครงการฯ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าประเทศ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองครอบคลุมCOVID-19 
สำหรับผู้ที ่มีความประสงค์เดินทางเข้ามาในประเทศของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที ่ประชุมฯ มีมติเป็น        
เอกฉันท์เห็นชอบและพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน     
ซึ่งจะทำให้ประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการกำกับ
ดูแลและบริหารความเสี่ยง และจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน โดยในระยะถัดไป หน่วยงานกำกับ
ดูแลด้านประกันภัยของอาเซียนจะร่วมกันหากันถึงแนวทางในการขยายขอบเขตความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาครัฐสาขาอื่น  ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ
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และอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสนับสนุนธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อรองรับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนต่อไป  

การศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน  

สำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา
แนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน สาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียน เพื่อศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนและแนวโน้มการเติบโตท่ีสำคัญของ
ธุรกิจประกันภัยในอาเซียน โดยศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการด้านการเงินสาขา
ประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รวมถึงวิเคราะห์
ศักยภาพด้านการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ          
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่จะเพิ่มสูงขึ้น และวางแนวทางการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบด้านการประกันภัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง  ๆของความตกลงการเปิดเสรีสาขาประกันภัย นอกจากนี้ เพื่อให้
สำนักงาน คปภ. มีกรอบแนวทางในการวางแผนและเตรียมความพร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการผ่อนคลายสัดส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติของไทย และในการเจรจาเปิดเสรีสาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซียนตามความพร้อมของสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันครั้งแรก (Kick off 
meeting) เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams และอยู่ระหว่างศึกษา
หลักเกณฑ์ ทิศทาง และแนวทางในการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึง หลักเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการด้านประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
๑) ความแตกต่างกันในบริบทของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง เช่น ขนาดธุรกิจ บุคลากร และระบบ

เทคโนโลย ีเป็นต้น ทำให้การออกหรือปรับกฎเกณฑ์ใหม่ ต้องคำนึงถึงความพร้อมในด้านต่าง  ๆของภาคธุรกิจประกันภัย 
เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตามได้ 

๒) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ในหลายประเทศ ส่งผลให้การจัดอบรม สัมมนา และการประชุมระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศต้องมีการ
เลื่อนหรือปรับรูปแบบการชุมเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงการประชุม The AFIR Annual Meeting 2021 ที่ประเทศ
ไทยได้รับเกียรติให้เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ส่งผลให้ต้องเลื่อนการเป็นเจ้าภาพออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงใน
อนาคต 

๓) การปรับปรุงกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยอย่างมาตรฐาน
ทางการบัญชีใหม่ (IFRS 17) และ พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กระทบโดยตรงต่อแนวทางการปฏิบัติงาน
ของบริษัทประกันภัยที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความซับซ้อน และหลายขั้นตอนมากขึ้น อาจต้องใช้เวลาในการทำงาน
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย 

๔) การพัฒนางานวิจ ัยหร ือนว ัตกรรมด้านการประกันภัย และให้สน ับสนุนทุนว ิจ ัยให้กับ
บุคคลภายนอก จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลจัดทำระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด 
ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนทุนดังกล่าว 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๒๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อม่ัน : สร้างความเชื่อม่ันและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
กลไกที่เป็นธรรม  

1. เร่งสร้างความตระหนักถึงความรู้และความสำคัญด้านการประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมายด้วยการผสมผสาน
เคร่ืองมือและช่องทางที่หลากหลาย ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำป ี2564  

สำนักงาน คปภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 
2564 โดยมีประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายก
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัย
ไทย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว               
ณ สำนักงาน คปภ. โดยบูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมประกันภัย ให้มีบทบาทในการบริหารความเส่ียงให้แก่ทุกภาคส่วน โดยดำเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน 
ประกอบด้วย กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย การแสดงนิทรรศการความปลอดภัยทางถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส และบริเวณหน้าศูนย์บริการ
ด้านการประกันภัย ให้บริการตรวจเช็ค เปล่ียนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟร ีเป็นต้น 

การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕65 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ Hybrid 

เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดโครงการ 
“รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕65” ณ สำนักงาน คปภ. ภายใต้แนวคิด “สวัสดีปีใหม่ 2565 
เริ่มต้นอย่างปลอดภัย หยุดภัยและการสูญเสีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกใน
การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยมีประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจ
ภัยไทย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และผู้บริหารบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมเปิดโครงการ  

ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ 
(ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท” โดยมี      
เบี ้ยประกันภัยเพียง 10 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ซึ ่งจะครอบคลุมความคุ้มครองหลัก ได้แก่ กรณีเสียชีวิต 
สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุท่ัวไปสูงสุด 100,000 บาท หรืออุบัติเหตุ
สาธารณะสูงสุด 200,000 บาท หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท รวมทั้งค่าชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน โดยได้เริ่มเปิดขายแล้วต้ังแต่วันท่ี 25 
ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี โดยมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่       
ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 แห่ง  

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
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การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การบูรณาการส่งเสริมความรู้

และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ. ภาค 2 ภาค 4 และ ภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ลงนามร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการ
เสวนาเรื่อง “คปภ. ห่วงใย สร้างเกราะประกันภัยให้ SMEs” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื ่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในสร้างความรู้และความเข้าใจที่ดีของ ผู้ประกอบการ SMEs          
ในมุมมองของการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเส่ียง รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนเป็นการยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างแท้จริง  

โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน 
สำนักงาน คปภ. ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และกลุ่มเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้จะเน้นการเข้าไปสัมผัสกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำระบบ
ประกันภัยเข้าไปช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างตรงจุดให้กับชุมชน และได้เชื ่อมโยงกับโครงการ 1 ภาค            
1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้การส่งเสริมด้านการประกันภัยตรงตามความต้องการของชุมชน ตลอดจน
พิจารณาประเภทภัยหรือความเสี่ยงที่ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจ เช่น การประกันภัยอัคคีภัย การประกันอุทกภัย     
การประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งได้สอดแทรกรูปแบบของการสร้างการรับรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในพื้นที่ผ่านการถอดบทเรียน เพื่อถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยที่ถูกต้อง 
และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด พัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบบส่งต่อองค์ความรู้ภายในชุมชนด้วย
กันเอง เพื่อร่วมเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการในระดับพื้นท่ี 
และทิศทางในภาพรวมของระดับประเทศให้เป็นความสมดุลแบบเติมเต็มซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน ได้อย่างเป็นระบบ  

ท้ังนี้ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี 5” เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564  โดยเลขาธิการ คปภ. 
เป็นประธาน พร้อมจัดให้มีการเสวนา “ประกันภัยน่ารู้สู่ชุมชน” และประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายกสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายกสมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย และผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ร่วมเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับ
เกียรติจากนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายไพรัตน์ ขีดเขียน ปลัดองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลเกาะเกร็ด ร่วมเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ สำหรับโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 5 ได้กำหนดลงพื้นท่ีทำกิจกรรม
รวม 5 ครั้ง 5 ชุมชน ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ชุมชนวัดจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 
3 ธันวาคม 2564 เป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งระหว่างบ้านกับวัด มีวัดอยู่ในพื้นท่ีเป็นจำนวนมากและมีวัดท่ีได้รับความ
เสียหายจากไฟไหม้แต่ไม่ได้มีประกัน จึงเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยศาสนสถาน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ 
1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)  

ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ณ ชุมชนบ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 24 
มกราคม 2565  

ครั้งท่ี 3 ภาคกลาง ณ ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กำหนดลงพื้นท่ีในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565  



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๒๒ 

 

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ ชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 21 
มีนาคม 2565  

ครั้งท่ี 5 ภาคตะวันออก วิสาหกิจชุมชนรักษ์เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กำหนดลงพื้นท่ี
ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565  

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการประกันภัยตามนโยบายภาครัฐ        

เพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าท่ี โดยได้
ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรชาวนา เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้
แบบคู่ขนาน โดยการบรรยายจากวิทยากรจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผลิตส่ือความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรชาวนา
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ ้น เช่น การจัดทำสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ ่งพิมพ์ คู ่มือ
ประกอบการอบรมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Motion graphic) การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและ    
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร (Influencer) ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ การจัดทำสื่อความรู้ใน
รูปแบบคลิปเสียง การจัดทำข้อมูลความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่าน Mobile Application “กูรูประกันข้าว” บนอุปกรณ์สมาร์ท
โฟน รวมถึงการผลิตส่ือดิจิทัล ได้แก่ ส่ือสังคมออนไลน์ Website YouTube โดยจะได้มีการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเผยแพร่ส่ือความรู้ต่าง  ๆผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงเกษตรกรชาวนาให้มากท่ีสุด 

การจัดประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย (OIC Board Game Innovation) 
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย (OIC Board Game 

Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่ือด้านการประกันภัยท่ีสอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนคน
รุ่นใหม่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดย ได้มีการแถลงข่าวเปิดโครงการ “ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย” OIC 
Board Game Innovation ภายใต้แนวคิด “ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy)” เมื่อวันท่ี 5 
เมษายน 2564 ซึ่งสำนักงาน คปภ. เห็นความสำคัญในการพัฒนาสื่อเรียนรู้ด้านประกันภัยที่สอดรับกับรูปแบบ                
การเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งใช้บอร์ดเกมท่ีผสมผสานสาระการเรียนรู้และสอดแทรกความเพลิดเพลินไว้
ด้วยกันในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านประกันภัย สร้างทักษะและประสบการณ์และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งใน
กลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวได้ โครงการในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 92 ทีม    
จากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยการตัดสินรอบสุดท้ายในวันที่ 29 กันยายน 2564 เลขาธิการ คปภ. และ
คณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. ร่วมกับคณะผู้เชี ่ยวชาญด้านบอร์ดเกมระดับประเทศ ได้แก่ ดร.เดชรัต         
สุขกำเนิด ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ อุปนายกสมาคมบอร์ดเกม คุณปิติ 
คุณกฤตยากร ผู้ก่อตั้งอินสติ๊งค์ เลิร์นนิ่ง และคุณพีรัช ษรานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ ่งปรากฏว่าทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และ        
เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ “ทีม Over The Moon” ในผลงานเกม Over The Moon สำหรับรางวัล        
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ “ทีม FonCher”       
ในผลงานเกม Smart Life Insurance และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
มูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ “ทีม Done Box” ในผลงานเกม Dice Insurance นอกจากนี้ ยังมีรางวัลความคิดสร้างสรรค์ 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๒๓ 

 

ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ “ทีมมันสำปะหลัง” และท่ีเหลืออีก 7 ทีมจะได้รับรางวัล
ชมเชย ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน
ในโอกาสต่อไป 

การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance 

Awards เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานฯ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้
ใช้ลายมือช่ือสลักลงบนโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน และบุคคลดีเด่น
ด้านการประกันภัยที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นครั้งที ่ 17 โดยมีรางวัลรวม           
13 ประเภท 55 รางวัล ภายใต้การจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ พร้อมจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์ม 
Virtual 360° ทางเว็บไซต์ www.oicinsurawards.org ซึ่งในปีนี ้ ได้เพิ ่มรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีการ
พัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทยั่งยืน โดยคำนึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
และรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อส่งเสริมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเข้มข้นภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้ สำหรับรางวัลบริษัท
ประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัล
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวสราญภัทร 
อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด และนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 
จำกัด เป็นต้น 

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการ

ประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียน/สถานศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1-2 และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยให้ส่งผลงานในรูปแบบเพลง และคลิปวิดิโอส้ัน 
ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในสื ่ออิเล็กทรอนิกส์/สื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ Youtube Facebook 
Instragram และ Twitter โดยเริ่มเก็บคะแนนยอดวิวและยอดแชร์ นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันก่อน
ตัดสินผลงานของการตัดสินแต่ละระดับ 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย โดยให้โรงเรียน/สถานศึกษา ครู/อาจารย์ 
และนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประกวด สามารถยื่นใบสมัครที่สำนักงาน คปภ. ประจำจังหวัด สำหรับเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครและส่งผลงานที่สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2564 และส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

โครงการอาสาสมัครประกันภัย   
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครประกันภัย โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการประกันภัย

ให้แก่กลุ่มหรือบุคคลผู้ที่มีศักยภาพเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัยใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้มีศักยภาพเข้าเป็น



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๒๔ 

 

อาสาสมัครประกันภัย ในระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564 จำนวน 24 จังหวัด ประกอบด้วยอาสาสมัครที่อบรม       
ไปแล้ว จำนวน 520 คน ซึ่งได้จัดทำส่ืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ให้กับกลุ่มหรือบุคคลผู้ท่ีมี
ศักยภาพเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัยใหม่ จำนวน 14 จังหวัด และจัดให้มีการทดสอบความรู้ผ่านทางระบบออนไลน์      
ก่อนดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครประกันภัยใหม่ นอกจากนี้ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครประกันภัย เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีของตนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  

โครงการ “พ.ร.บ.รุกท่ัวไทย” 
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการ พ.ร.บ.รุกท่ัวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ

รถหรือผู้ครอบครองรถ ตระหนักถึงความสำคัญของประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัยพ.ร.บ.) และบทลงโทษจากการไม่
ทำประกันภัยรถภาคบังคับ โดยเน้นการรณรงค์ในเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วทุกภาค ทั้งในรูปแบบ Online และ 
Offline ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้จัดแถลงข่าวและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการฯ ในรูปแบบ Virtual Event       
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงาน    
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ประชาชน ร่วมงานผ่านระบบ Zoom Facebook และ YouTube กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  

สำหรับการดำเนินงานในโครงการ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ประกอบไปด้วยกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจ เมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ.” โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง  ๆทั่วประเทศ และมีแผนการลงพื้นที่จังหวัดต่าง  ๆอาทิ จังหวัด
สงขลา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดลำปาง เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. กับประชาชนอย่างเต็มท่ี 
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างการเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. จำนวน 10,000 ฉบับ โดยจะส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่     
แทนความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. ให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ โดยสามารถเข้าไป
ลงทะเบียน เพื่อรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดท่ี www.พรบรุกท่ัวไทย.com  

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย   

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องกับ         
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ ่งได้ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนด           
แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจฯ ประสานและโดยหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจทาง
หลวง เพื่อนำข้อมูลต่าง  ๆไปเผยแพร่ในช่องทางของกองบังคับการตำรวจทางหลวง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้       
ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอให้ปรับปรุงกฎระเบียบการมอบอำนาจ        
ให้ตำรวจเป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างหน่วยงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ     
พ.ศ. 2552 ขณะนี้ ได้ปรับปรุงร่างกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อนำหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม ต่อไป 

โครงการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดทำประกันภัยภาคบังคับของรถจักรยานยนต์ 
สำนักงาน คปภ. ดำเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดทำประกันภัยภาคบังคับของรถจักรยานยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล  
ด้านการประกันภัยภาคบังคับรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนกฎระเบียบท่ีเหมาะสมต่อการทำประกันภัยภาคบังคับสำหรับรถจักรยานยนต์ของต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก     
(In-depth interviewing) จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทำประกันภัยภาคบังคับรถจักรยานยนต์ เพื่อให้สำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยทราบปัญหาการทำประกันภัยภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ และมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและลดจำนวนการไม่ทำประกันภัยหรือเพิ่มความต้องการให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ทำประกันภัยภาคบังคับ      
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ ต่อยอดการพัฒนาระบบประกันภัยรถภาคบังคับได้ 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการจัด
สัมมนาในวันศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ผ่านระบบ Zoom เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและรับ
ฟังความเห็น พร้อมข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะส้ันและระยะยาวจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
เสีย และนำผลท่ีได้รับจากการสัมมนาไปปรับปรุงรายงานผลการวิจัยและมาตรการต่างๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ผู้แทนกรมขนส่งทางบก ผู้แทนสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ผู้แทนโรงพยาบาล ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้แทนบริษัทประกันภัย บริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนจากสถานศึกษา นิสิตนักศึกษา นักวิชาการและประชาชนท่ัวไปผู้สนใจ จำนวน 245 คน  

2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเคร่ืองมือหรือแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น รวมถึงมีเคร่ืองมือ
ในการวางแผนทางการเงินและการประกันภัย โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การจัดทำส่ือความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อรองรับการส่ือสารในยุคดิจิทัล 
 สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำโครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create 
Insurance Literacy System : CILS) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางและศูนย์รวมการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่
สาธารณชนทั่วประเทศได้เข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม ภายใต้ชื ่อ “OIC iPRO รอบรู้เรื ่อง
ประกันภัยกับมือโปร” รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการการเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการประกันภัย 
อาทิ การผลิตคลิปวีดีโอ บทความด้านการประกันภัย การสัมภาษณ์ Infographic โดยเผยแพร่ผ่านทางช่อง Youtube 
Channel การจัดทำไมโครไซต์และระบบการค้นหาความรู้ด้านการประกันภัยเชื ่อมต่อกับเว็บไซต์หลักขององค์กร        
โดยการค้นหาผ่าน Google Search ซึ่งมียอดเข้าชมไม่น้อย 800,000 ครั้ง นอกจากนี้ ได้จัดทำแผ่นพับคู่มือความรู้
ด้านการประกันภัยในแขนงต่างๆ รวมทั้งคู่มือประชาชน เพื่อใช้ควบคู่กับการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกันของสำนักงาน คปภ. 

การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติ OIC Chatbot 
                 สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดทำระบบตอบคำถามอัตโนมั ติ  
(Chatbot) โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มช่องทางในการตอบปัญหาด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน และแบ่งเบาภาระของ
สายด่วน 1186 พร ้อมทั ้งม ีการเชื ่อมโยงการทำงานเข้ าก ับ Application LINE ภายใต้ช ื ่อ “คปภ.รอบรู้  หรือ 
@OICConnect”  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วยข้อมูล ๕ ส่วน ดังนี้  

(๑) ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ 
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย 
(๔) ข้อมูลสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย 
(๕) ข้อมูลท่ัวไป  

 สำนักงาน คปภ. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั้งสิ้นกว่า 33,000 ราย      
ซึ่งประเมินเปรียบเทียบกับการติดต่อผ่านทางช่องทางสายด่วน 1186 นั้น ระบบ OIC Chatbot สามารถให้บริการ       
ได้ทันที ตลอด 24 ชม. และลดระยะเวลาการรอสายของประชาชนได้กว่า ๑๐๐,000 นาที หรือกว่า ๑,๖๖๗ ชั่วโมง 
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นอกจากนี้ ได้ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ พัฒนา เพิ่มเติมคลังคำถาม-คำตอบ ปัจจุบันมีคลังคำถาม-คำตอบกว่า         
3๗,0๐๐ คำถามย่อย จากกว่า 3,000 หมวดหมู่คำถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงความสามารถของ Chatbot ให้เข้าถึง
ฟังก์ชันที่ประชาชนให้ความสนใจได้ง่ายยิ่งขึ้น อาทิ คำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บริการแจ้งข้อมูลสำหรับการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เช่ือมโยงข้อมูลองค์ความรู้ข่าวสารจาก Chatbot “คปภ. รอบรู้” และได้ถูกนำขึ้น
ให้บริการผ่าน Chatbot “พี่ปกป้อง” ของ สคบ. รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ในช่องทาง
และรูปแบบต่าง  ๆร่วมกัน 

3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการประกันภัยและพฤติกรรมทางตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้    

การรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมทางตลาดของบริษัทประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงาน คปภ. ได้มีการพัฒนารูปแบบรายงานพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อรวบรวมประเด็น เรื่อง

ร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งคำชมเชย ที่บริษัทประกันภัยได้รับทั้งจากผู้เอาประกันภัย และบุคคลทั่วไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าว      
เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลในการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย มีการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการด้านการประกันภัย และมีพฤติกรรมทางการตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยสำนักงาน คปภ.     
ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทประกันภัยรายงานข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ
จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อการรับ-ส่งข้อมูลธุรกิจประกันภัย (Digital Insurance Information Platform for 
Electronic Filing System : DIIP)   

การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรมความรู้เกี ่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย  

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/
วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยออกประกาศดังนี้ 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนด
หลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ท่ีขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนด
หลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ท่ีขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

โดยประกาศท้ังสองฉบับ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี ้
หมวดท่ี ๑ หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมเพื่อขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้า

ประกันชีวิต/วินาศภัย  
หมวดท่ี 2 หน่วยจัดอบรมและการขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม 
หมวดท่ี ๓ วิธีการจัดอบรม 
หมวดท่ี ๔ การตรวจสอบ การส่ังระงับการดำเนินการ และการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
หมวดท่ี ๕ หนังสือรับรองว่าผ่านการอบรม 
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ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามตามประกาศดังกล่าว 

การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย        

โดยออกประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย และ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับรองสมาคมหรือสถาบันให้เป็นผู้อบรมและทดสอบความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งต้ังคณะทำงาน
จัดทำมาตรฐานหลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ตามคำสั่งที่ 79/2564 โดยมี
องค์ประกอบจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมผู้ประเมินวินาศภัย สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยไทย 
สถาบันประกันภัยไทย และหน่วยงานภายในสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวบรวม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
หลักสูตรการอบรมผู้ประเมินวินาศภัยจากสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินวินาศภัยที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ        
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำเป็นร่างโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว ซึ ่งเลขาธิการได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว 

การพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดคนกลางประกันภัย (Social Monitoring) 
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจ้างเป็นบริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ

ตรวจจับและวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดคนกลางประกันภัย ซึ ่งเป็นการใช้บริการเทคโนโลยี (Technology)            
ในระบบ Social Monitoring เพื่อการตรวจจับ คัดกรอง ข่าวสารบนสื่อออนไลน์ (Online) ของคนกลางประกันภัยในเชิง
ลบ และสามารถรายงานผลการตรวจจับข่าวเชิงลบในระดับวิกฤต (Crisis) ให้ทราบได้ในทันที รวมไปถึงการวิเคราะห์
พฤติกรรมทางการตลาดของคนกลางประกันภัย โดยผู้ดำเนินโครงการได้พัฒนาระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ
รายงานในเรื่องของข่าวสารคนกลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ในรูปแบบของรายงานประจำเดือน รวมถึงจัดทำรายงาน
ประจำปี ซึ่งจะส่งมอบในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งเมื่อได้รับรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการจัดทำรายงาน
สรุปผลการติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ข่าวสาร รวมถึงพฤติกรรมตลาดของคนกลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ (Online) 
และนำผลที่ได้มากำหนดแนวทางและมาประกอบในการวางแผนการตรวจสอบบริษัทนายหน้านิติบุคคลในปี 256๕ 
ต่อไป  

การพัฒนา Dashboard ของคนกลางประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างให้บริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วิเซส จำกัด ดำเนินโครงการจ้างเหมาวิเคราะห์

ข้อมูลและจัดทำ Dashboard สำหรับคนกลางประกันภัย ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบ
กฎหมาย และกฎระเบียบในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยของประเทศไทยกับการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยของ
หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พัฒนา และยกระดับกฎระเบียบในการกำกับดูแล    
คนกลางประกันภัยของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงต้องดำเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคนกลางประกันภัย (Dashboard ระบบ Power BI) ให้มีความทันสมัย เกิดประโยชน์
สูงสุด สามารถพยากรณ์ภาพรวมทิศทางและอัตราการเติบโตของคนกลางประกันภัยในอนาคต เพื่อให้สามารถทำความ
เข้าใจภาพรวมของตลาดคนกลางประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ดำเนินโครงการได้จัดส่งรายงาน สรุปผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบกฎระเบียบในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยของไทยกับหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศ ได้แก่ 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน พร้อมข้อเสนอแนะ และสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
คนกลาง รวมถึงรายงานสรุปผลการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Power BI ของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงาน คปภ. เรียบร้อยแล้ว  
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การจัดทำร่างประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้า    
ประชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศ คปภ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการดำเนินการของ
ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยศึกษากรอบการกำกับดูแลด้าน
พฤติกรรมทางการตลาดจากหน่วยงานกำกับอื่นและมาตรฐานสากลประกอบการจัดทำร่างประกาศฯ เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, Insurance Authority, Hongkong IAIS เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติและการบังคับใช้ตามประกาศ คปภ. 
ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้  

- กำหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้เสนอขายท่ีมีคุณภาพของบริษัทประกันภัย 
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติท่ัวไปในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ

รบกวน หรือก่อความรำคาญแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการเสนอขายท่ีไม่เป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัว ไมใ่ช้คำท่ีส่ือ
ความหมายให้สำคัญผิดว่าเป็นการฝากเงิน โดยใช้คำว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทนคำว่า “ชำระเบี้ยประกันภัย” 
สำหรับการประกันชีวิต เป็นต้น 

- กำหนดรายละเอียดท่ีควรมีในเอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล 
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในช่องทางต่างๆ เช่น Face-to-Face  

Digital Face-to-Face ธนาคาร โทรศัพท์ เป็นต้น 
- กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น

การเปิดรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย และข้อมูลของผู้เสนอขายของบริษัทประกันภัย และ
นายหน้าประกันภัย นิติบุคคลฯ    

- กำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่ใช้ข้อความ หรือภาพ ให้มีการระบุคำเตือนตามท่ี
กำหนด และการโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง คำเตือน และคำอธิบาย
รายละเอียดท่ีสามารถฟังเข้าใจได้ 

ท้ังนี้ ได้นำร่างประกาศ สำนักงาน คปภ. ดังกล่าว ทำประชาพิจารณ์กับภาคธุรกิจประกันภัย (Public 
Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ร่างประกาศฯ ก่อนนำไปปรับปรุงและนำเสนอผู้บริหารต่อไป  

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ.     
โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 
การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 สำนักงาน คปภ.   
    สำนักงาน คปภ. ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่  9 
กันยายน 2564 โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร คปภ. พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 สำนักงาน คปภ. ผ่านระบบ Microsoft 
Teams มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยควบคู่กับการดำเนินการตาม
มาตรการเร่งด่วน โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จะรับเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 
ล่าช้า ซึ่งแยกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปกติ รวมท้ังจะบูรณาการร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
คณะทำงานชุดย่อยท้ัง 4 ชุด ของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service และครอบคลุมในทุก
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มิติความคุ้มครองของการประกันภัยโควิด-19 นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนและติดตามความ
คืบหน้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้เปิดช่องทางสำหรับประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะ ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยไม่สะดวก
เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 ท่ีสำนักงาน คปภ. ได้  
   ทั้งนี้ มีสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่ยื่นผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประกันภัยโควิด-19 สำนักงาน คปภ. ทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน 2564 จำนวน ๕๓๐ เรื่อง ยุติแล้ว 
จำนวน 216 เรื่อง และอยู่ในระหว่างบริษัทประกันภัยท่ีถูกร้องเรียนช้ีแจงและรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงาน 
คปภ. จำนวน ๓๑4 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องร้องเรียนที่พบมากสุด คือ บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ล่าช้า    

การกำหนดแนวทางการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง 
สำนักงาน คปภ. ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยของ

บริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง โดยการสรรหา
บริษัทประกันภัยมารับโอนกรมธรรม์ที่ยังไม่สิ้นผลบังคับไปบริหารจัดการต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เอา
ประกันภัยและบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งเป็นสำคัญ ซึ่งในกระบวนการสรรหาบริษัทประกันภัยได้กำหนดให้มีการ
สอบถามความสมัครใจของบริษัทประกันภัยทุกแห่งว่า ในกรณีท่ีมีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัย บริษัทประสงค์จะรับประกันภัยต่อจากบริษัทดังกล่าวหรือไม่ โดยการสอบถามผ่านการตอบแบบประเมินการ
กำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย (CG Self - Assessment Questionnaire : CG SAQ)  ทั ้งนี้           
ในกรณีท่ีมีคำส่ังให้หยุดรับประกันภัยวินาศภัยหรือมีคำส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จะนำ
รายช่ือบริษัทฯ ท่ีแสดงความประสงค์ไว้มาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด หลังจากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
เช่น การเชิญบริษัทประกันภัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ จัดเตรียม
คำส่ังนายทะเบียน และกระบวนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

การออกระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. 2564  
สำนักงาน คปภ. ได้ออกระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ     

การประกันภัย พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับ เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สาระสำคัญในการยกเลิกระเบียบสำนักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียน และดำเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552 และออกเป็น
ระเบียบสำนักงาน คปภ. ฉบับใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ หมวด ประกอบด้วย หมวด ๑ การยื่นข้อร้องเรียน หมวด ๒ การรับ
ข้อร้องเรียน หมวด ๓ การพิจารณาข้อร้องเรียน และ หมวด ๔ การแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนระหว่างการ
ดำเนินการในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ชั้นไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการ และชั้นอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการดำเนินการต่อ
กรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกของสำนักงาน คปภ. ตาม                
ท่ีเกี่ยวข้อง มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย (Policyholder Protection 
Management System) 

สำนักงาน คปภ. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัย (Policyholder Protection Management System) มีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน ตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย 
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กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีของสำนักงาน คปภ. การไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดย
ผู้ชำนาญการ และกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว จะทำให้ประชาชนสามารถ
สอบถาม และติดตามเรื่องร้องเรียนทาง Web Page ได้อย่าง Realtime และมีคู่มือปฏิบัติงานของผู้ใช้ระบบงานอย่าง
ละเอียด อีกท้ังสามารถนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต้ังแต่ต้นทาง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านการประกันภัยอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด และเป็นธรรม ซึ่งจะเปิด
ระบบใช้งานอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ไกล่เกล่ียสำนักงาน คปภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกล่ียด้านการประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงาน คปภ. เมื่อวันท่ี 5 

มกราคม 2564 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกล่ียด้านการประกันภัย ตามท่ีสำนักงาน 
คปภ. ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่ ปี 2559 โดยคัดเลือก
บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้ชำนาญการ 
เพื่อทำหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัยตามระเบียบของสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงาน คปภ. และเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน 
คปภ. เพื่อบูรณาการการทำงานและร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลการบริการของศูนย์  
ไกล่เกลี่ยฯ ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปรับรูปแบบ           
การให้บริการไกล่เกล่ีย โดยนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยผ่านระบบ Video Conference รวมท้ังใช้แนวทางการทำงานแบบ
มีส่วนร่วม และเพิ่มบทบาทในงานด้านวิชาการ อาทิ ร่วมกันกำหนดหัวข้อและประเด็นในการสัมมนาผู้ไกล่เกล่ีย ตลอดจน
การประชุมประจำปีระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับอนุญาโตตุลาการ ส่งเสริมให้มีการจัดทำบทความวิชาการจากประสบการณ์ 
การไกล่เกล่ียด้านการประกันภัย การประชุมเชิงวิชาการ การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัยจากกรณีท่ีประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การ
แก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

การสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะ และถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัย 

 สำนักงาน คปภ. จัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอด
บทเรียนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัย ระหว่างวันท่ี 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม เคนชิงตัน อิงลิช 
การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ. และ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการระงับ
ข้อพิพาทด้านการประกันภัยให้กับผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ในหัวข้อ “Like & Share รู้แล้ว...บอกต่อ” การเสวนาในหัวข้อ 
“แนวทางในการพิจารณาประเด็นปัญหาข้อพิพาทด้านการประกันภัยสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย” รวมทั้งถอดบทเร ียน             
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อระดมความคิดเห็นจากบทเรียนท่ีเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และเทคนิค
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อพัฒนาทักษะ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อมอบเวชภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาพาธ ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม      
เขาใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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การสืบพยานและการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) 

สำนักงาน คปภ. จัดให้มีการสืบพยาน และการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ    
โดยการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) เป็นครั้งแรกและเป็นมิติใหม่ของการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ. ซึ่งระเบียบปฏิบัติของอนุญาโตตุลาการได้เปิดช่องให้สามารถดำเนินการสืบพยาน
และพิจารณาข้อพิพาท ตามความตกลงของคู่พิพาท หรือตามท่ีอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรได้ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลแห่ง
ข้อพิพาทด้านประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาข้อพิพาทในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางจอภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คู่กรณี และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพยานผู้เสนอพิพาทมีภูมิลำเนาอยู่ท่ีจังหวัด สกลนคร ได้เบิก
ความ ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร ในขณะที่อนุญาโตตุลาการ และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้คัดค้านอยู ่ ท่ี
สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และต่อมาเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ผ่านการประชุมทางจอภาพ เป็นครั้งท่ี ๒ โดยอนุญาโตตุลาการดำเนินกระบวนพิจารณาอยู่ ณ ท่ีทำการอนุญาโตตุลาการ 
สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) พยานมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้มาให้ถ้อยคำต่ออนุญาโตตุลาการโดยการ
ประชุมทางจอภาพ ณ ท่ีทำการอนุญาโตตุลาการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการสืบพยานและการพิจารณาข้อพิพาท
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คู่กรณีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปดำเนินกระบวนพิจารณาห่างไกล
จากภูมิลำเนา  

การศึกษาแนวทางปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการ
คืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย การประวิงการใช้เงิน หรือประวิง
การคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต   

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศกระทรวง
พาณิชย ์ว่าด้วยการประวิงการใช้เงิน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง
ในการแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/การใช้เงิน หรือประวิงการคืนเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิต โดยมีการรวบรวมประเด็นปัญหา พฤติการณ์ หรือลักษณะ   
การกระทำที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/การใช้เงิน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิต รวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ร่วมกับภาคธุรกิจ
ประกันภัย และผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

การเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
สำนักงาน คปภ. มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน ๑๗ ราย เป็นตัวแทนประกันชีวิต 
จำนวน ๑๐ ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน ๗ ราย (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยมีสาเหตุของการกระทำ
ความผิดเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ดังนี้ ๑) ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ย
ประกันภัย ส่งให้บริษัทประกันภัย ๒) กระทำการฝ่าฝืนประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ ์วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
ธนาคาร พ.ศ.2561 
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การรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัย  
 

              ข้อมูล : ณ วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๔ 
 

สรุปข้อมูล จำนวนเร ื ่องร ้องเร ียนระหว่างว ันท่ี  ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - 30 กันยายน ๒๕๖๔           
จำนวน 8,897 เรื่อง สามารถดำเนินการยุติได้จำนวน 5,947 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๔ 

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
1) การสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางจอภาพ เป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่เคยมี

การดำเนินการมาก่อนในสำนักงาน คปภ. และในการดำเนินกระบวนการมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ไม่ว่า
ทั้งในด้านเทคนิคและการประสานงานระหว่างสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความชำนาญในการการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางจอภาพ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาใน
การซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบระบบ รวมถึงกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนการส่งบันทึกคำพยานหรือรายงานการ
พิจารณาให้คู่พิพาทลงช่ือ โดยการปริ้นส์ (Print) แสกน (Scan) และส่งอีเมล์ (E-mail) ไปกลับระหว่างกันทำได้ล่าช้า หาก
ในคดีท่ีมีการสืบพยานหลายปาก จะเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น 

2) สถานที่หรือห้องพิจารณาที่สำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการ
ดำเนินการสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านการประชุมทางจอภาพ ซึ่งจะไม่มีอุปกรณ์สำหรับประชุม 
Video Conference เช่น กล้องวิดีโอ ลำโพง ไว้โดยเฉพาะ ส่งผลให้ในระหว่างการสืบพยานมีสัญญาณภาพและเสียง 
Network ยังไม่มีความเสถียร  

3) การจัดสัมมนาหรือรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยตามโครงการต่างๆ ต้องดำเนินการภายใต้
มาตรการของทางภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ (COVID-19) โดยต้องปรับเปล่ียน
รูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว และยังคงไว้ซึ ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามแผนงาน เช่น 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้ปรับรูปแบบโดยไม่มีกิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การเพิ่มมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนา เช่น การจัดหา face shield สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
และวิทยากรทุกคน การพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือในแต่ละครั้งท่ีมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ไมโครโฟน เป็นต้น  

4) สำหรับกิจกรรมลงพื้นท่ีส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย อาจมีบางกิจกรรมท่ีต้องยกเลิก โดยจะ
ดำเนินการเฉพาะในส่วนการผลิตสื่อเพื ่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ เช่น การจัดทำสื่อความรู ้และ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ คู ่มือประกอบการอบรม การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบกราฟฟิกเคลื่อนไหว 
(Motion graphic) การใช้บุคคลที่มีชื ่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย (influencer) ในการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ การจัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบคลิปเสียง การจัดทำข้อมูลความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่าน 
Mobile Application รวมถึงการผลิตส่ือผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Website และYouTube  

ประเภท 
เร่ืองร้องเรียน 

(เร่ือง) 
ยุติ        

(เร่ือง) 
ร้อยละ 

การรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกล่ียข้อพิพาท  
โดยเจ้าหน้าท่ี (ISC) 

7,801   5,101 ๖๕.๓๙ 

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ ๔๔๘ ๓๑๔ ๗๐.๐๙ 

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ๖๔๘ ๕๓๒ ๘๒.๑๐ 
รวม 8,897 5,947 ๖๖.๘๔ 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๓๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ำ : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น  

1. เร่งผลักดันและสร้างระบบนิเวศน์ด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (Digital Ecosystem) ให้ธุรกิจ
ประกันภัยปรับตัวเป็นดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ดำเนินการผ่าน
กิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory 
Sandbox) 

สำนักงาน คปภ. ดำเนินโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจหรือ Startup ได้เข้ามาทำการทดสอบ โดยไม่ต้องร่วมดำเนินการกับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า
ประกันภัย เพื่อนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจประกันภัย ระบบการทำงานของบริษัทประกันภัย หรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ ให้สามารถปรับปรุงการเข้าถึงการประกันภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันภัย
ผลิตภัณฑ์และราคาประกันภัยที่สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ประกอบกับเป็น
การสนับสนุนให้มีการทดสอบนวัตกรรมก่อนมีการนำไปใช้จริง ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ได้ขัดต่อกฎระเบียบใดของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อให้มีแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ โดยปัจจุบันมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 

- บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้รับอนุมัติให้นำโครงการ “AIA Remote Signature (iSign)” เข้าร่วมทดสอบ 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติให้นำโครงการ “Vaccine Insurance: 
Flexi Coverage, Flexi Price”เข้าร่วมทดสอบ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

-  บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท           
ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับ
โครงการ “Smart Motor” เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

-  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการ “ประกันภัย
ยืดหยุ่นตาม Lifestyle” เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวกรมธรรม์ “ประกันขับดี” ร่วมกับบริษัท 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ AIS Insurance Service ผ่านระบบ Virtual Conference 
เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน คปภ. สำหรับการประกันขับดีเป็นการประกันภัยรถยนต์ท่ีนำ InsurTech 
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้เข้าร่วมในโครงการทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย 
หรือ Insurance Regulatory Sandbox ของสำนักงาน คปภ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีในการสร้างดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็น 
InsurTech Hub ในอนาคต 

การจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งกำหนดการส่งรายงานทางการเงินและรายงานอื่น  ๆท่ีกฎหมายกำหนด  
สำนักงาน คปภ. มีการกำหนดให้ธุรกิจประกันภัยนำส่งรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ท่ีจำเป็น

ต่อการกำกับดูแล เพื่อใช้ในวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงความมั่นคงของบริษัทประกันภัย ภายใน



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด หากบริษัทประกันภัยไม่นำส่งรายงานตามระยะเวลาดังกล่าว อาจถอืเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงได้จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งกำหนดการส่งรายงานทางการเงินและรายงาน
อื่นๆ ที่มีกฎหมายกำหนด ภายใต้โครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลธุรกิจประกันภัย (Digital 
Insurance Information Platform for Electronic Filing System : DIIP) ซึ่งเป็นโครงการท่ีตอบสนองนโยบายการพัฒนา
สู่ยุคดิจิทัล และเปล่ียนช่องทางและวิธีการนำส่งข้อมูลรายงานสถิติของบริษัทประกันภัยมายังสำนักงาน คปภ. จากการ
นำส่งผ่าน Email เป็นการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบการแจ้งการนำส่งรายงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการนี้ ซึ ่งจะช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดทำข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น       
เพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

การขึ้นทะเบียนการดำเนินกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
สำนักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมการประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงกรอบการพิจารณาการขึ้น

ทะเบียนการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้ความเห็นชอบการใช้บริการระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ   
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดกรอบและวิธีการพิจารณาเพื่อช่วยในการลดจำนวนวันที่ใช้ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนฯ 
ท้ังนี้ ช่องทางการขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนโดยตรง 
ดังนั้น การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที ่เชื ่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับเคร่งครัด จึงกำหนดให้บริษัท
ประกันภัยต้องมีการขึ้นทะเบียนการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งประกอบด้วย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
ของบริษัทประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย (e-policy) และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย (e-claim) และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต/สัญญาประกันภัย โดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื ่อนไขการขึ้น
ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอกและการรับรองระบบสารสนเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 256๔ มีบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยได้รับการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้  

  (๑) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยได้รับการขึ้นทะเบียน
ท้ังหมด ๑๑๑ บริษัท (๑๓๑ ใบอนุญาต)   

  (๒) การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยได้รับการขึ้น
ทะเบียนท้ังหมด ๒๘  บริษัท (๔๗ ใบอนุญาต)  

  (๓) การออกกรมธรรม์ประกันภัย (e-policy) ได้ร ับการขึ ้นทะเบียนทั ้งหมด ๔๐ บริษัท (๕๔ 
ใบอนุญาต) และ  

  (๔) การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย (e-claim) โดยได้รับการขึ้นทะเบียน
ท้ังหมด ๑๒ บริษัท (๒๒ ใบอนุญาต) 
 
 
 
 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๓๕ 

 

2. พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เล่นรูปแบบใหม่รองรับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี              
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การปรับปรุงแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) 

สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื ่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 เพื ่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรม โดยการให้บริการแก่ผู ้บริโภคจริง ภายใน
สภาพแวดล้อมและการให้บริการท่ีจำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลท่ีพิจารณากำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงให้
ยืดหยุ่นตามความจำเป็น อีกทั้งเป็นการยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem)    
ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจัดการได้ 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจประกันภัย ระบบการ
ทำงานของบริษัทประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา 
๒) การพิจารณาการกำกับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจำเป็นแล้วแต่กรณี 
๓) การออกจากโครงการ Insurance Regulatory Sandbox 
๔) การจัดส่งรายงาน 
๕) การขอเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจ

ประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ก่อนวันที่แนวทางนี้ใช้บังคับ และยังดำเนินกระบวนการไม่แล้วเสร็จ      
ให้ถือว่ากระบวนการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วชอบด้วยกฎหมาย และให้ดำเนินการต่อไปตามแนวทางนี้ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการประกันภัยมุ่งสู่การเป็น InsurTech Hub โดยได้
ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 
การจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2021 

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงานมหกรรมด้านประกันภัย “Thailand 
InsurTech Fair 2021” ระหว่างวันท่ี 26-30 ตุลาคม 2564 ซึ ่งได้ร ับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งภายในงานมีผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ด้านการเงิน แบบ
ครบวงจร บริการด้วยเงื ่อนไขพิเศษจากบริษัทชั้นนำด้านประกันภัยของประเทศ และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่  ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ Future 
Regulations Landscape: Creating your New Opportunities ถึงแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจประกันภัย



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๓๖ 

 

ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และแนวโน้มรูปแบบธุรกิจ (Business Model Transformation)        
ที่เปลี่ยนแปลง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน รวมไป
ถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบจากการจัดงานสัปดาห์
ประกันภัย โดยออกบูธนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย การเงินและการลงทุน และการให้ความรู้ด้าน
การประกันภัยภายในงาน เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ Virtual 360° ซึ่งนับเป็นการปรับโมเดลและยกระดับการจัดงาน
แบบพลิกโฉมด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ง่าย
และสะดวก รวมท้ังการสัมมนาโดยวิทยากรช้ันนำจากท่ัวโลกกว่า 30 ท่าน ร่วมให้ความรู้ในเนื้อหาท่ีเข้มข้นและน่าสนใจ 
มีบริษัทประกันภัยร่วมออกบูธด้านนวัตกรรม InsurTech และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องท้ังจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 
100 บูธ ซึ่งประชาชนสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ทาง www.tif2021.com จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าชมงานจากท้ังในและต่างประเทศ กว่า 100,000 ราย และ
คลิกเข้าร่วมกิจกรรมภายในโซนต่าง  ๆกว่า 710,000 คลิก แบ่งเป็น Seminar Room งานสัมมนาวิชาการมีผู้สนใจเข้า
ร ่วมร ับฟังสัมมนากว่า 35,000 ราย Exhibition Hall ร ูปแบบ Virtual Booth มีผู ้สนใจเข้าชมเทคโนโลยีและ                
ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยกว่า 62,000 ราย และ Main Stage จัดแสดงด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านประกันภัย      
มีผู ้สนใจเข้าร่วมกว่า 45,000 ราย นอกจากนี้ ภายในโซน Business Matching การจับคู่ทางธุรกิจผ่านการพูดคุย 
แลกเปล่ียนข้อมูล และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัทในวงการประกันภัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
พูดคุยธุรกิจกว่า 500 ราย รวมท้ังได้รับความสนใจจากกลุ่ม Startup ท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามานำเสนอ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคตได้ ส่งผลให้ยอดซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยภายในงาน มีเบี้ยประกันภัยสูงถึง 732 ล้านบาท รวมกว่า 15,000 กรมธรรม ์แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัย 652 ล้านบาท 6,834 กรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย มเีบี้ยประกันภัย 80 ล้านบาท 
8,412 กรมธรรม์ โดยผลิตภัณฑ์ที ่ได้ร ับการนิยมและมียอดจำหน่าย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้แก่             
การประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ การประกันสุขภาพ และการประกันชีวิตควบการลงทุน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

4. สร้างกลไกความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การสร้างกลไกความร่วมมือและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับ 
 สำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยนำส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจประกันภัย ได้แก่ จำนวนบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จำนวนสินทรัพย์รวมของแต่ละธุรกิจ            
การรับเงินเข้าและส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรของธุรกิจประกันภัย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาความรู้และประสบการณ์     
ในการกำกับดูแล โดยประสานกับธปท. ในการแลกเปลี ่ยนมุมมองในการวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับ
กระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. 
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบของบริษัท  

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
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การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร 
สำนักงาน คปภ. บูรณาการร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564       
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงนาม และ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้บริหารของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย            
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ประมง 
ป่าไม้ และบริการทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงระบบประกันภัยในทุกมิติของความเส่ียง  

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับ สศก. มีกรอบการดำเนินงานร่วมกันใน 4 ด้านหลัก 
ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ 2) การเชื่อมโยงและแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร และนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับ             
การประกันภัยการเกษตร เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารและ          
การปฏิบัติงาน 3) ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยการเกษตร เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ และ 4) การสนับสนุน ร่วมมือ และการประสานงาน   
ในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ระบบประกันภัย โดยใน
ระยะแรกจะเป็นการประสานความร่วมมือในรูปแบบประสานงานด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการเกษตร ระยะต่อไปจะเป็นการยกระดับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ API เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ประสานความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จะได้จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาระบบ
ประกันภัยการเกษตร เพื่อขับเคล่ือนภารกิจตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน
ต่อไป 

การรับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำป ี2564 (Digital Government Awards 2021) 
 สำนักงาน คปภ. ได้เข้ารับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม “รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงาน

ระดับกรมท่ีจัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น  ๆเป็นหลัก” เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 จากนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "Digital Government Awards 2021"   
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
หรือ (สพร.) พิจารณามอบให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผลคะแนนจากโครงการสำรวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป 
โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สพร. เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการปรับเปล่ียนองค์กรสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง และมีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ซึ่ง สพร. ได้สำรวจระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน ครอบคลุม 76 จังหวัด      
โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ ้น 33 รางวัล ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้รับรางวัล
พัฒนาการดีเด่น อันดับ 1 หน่วยงานระดับกรมท่ีจัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น  ๆเป็นหลัก คะแนนรวม
จัดอยู่ในกลุ่ม Very High มีคะแนนระดับความพร้อมรวมสูงสุดที่ร้อยละ 81.58 และมีคะแนนระดับความพร้อมในการ
พัฒนาด้านดิจิทัลอยู่ในกลุ่ม Very High ด้วยเช่นกัน ซึ่งวัดจากระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัลรายตัวช้ีวัด (Pillar) 
6 ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่โดดเด่นที่สุดของสำนักงาน คปภ. คือ Pillar 5 : วัดผลด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) โดยได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 98.33 ลำดับถัดมาคือ 
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Pillar 4 : วัดผลด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) จึงเป็นการการันตีถึงความสำเร็จและความ
มุ่งมั ่นของสำนักงาน คปภ. ในการยกระดับการให้บริการด้านการกำกับดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน        
ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมัย เช่น CMIDLT, CMIRVP และ 3REGCom ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มที่ให้บริการหน่วยงานอื่นมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน โครงการ OIC Gateway การให้บริการขอรับความ
เห็นชอบแบบและข้อความ อัตราเบี้่ยประกันภัยให้กับภาคธุรกิจ (I-SERFF) และโครงการพัฒนาระบบคนกลางประกันภัย 
(คนกลาง ForSure) เป็นต้น รวมท้ัง มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริหาร ผ่านการลงนามความร่วมมือ (MOU) 
อาทิ การเช่ือมโยงข้อมูลการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim System) กับโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : 
CMIS) เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ พ.ร.บ. กับกรมการขนส่งทางบก บริการ
ตรวจสอบข้อมูลประวัติการทำประกันภัย พ.ร.บ. กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นอกจากนี้ ได้มีการ
นำ Big Data เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วย
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

การเช่ือมโยงข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
สำนักงาน คปภ. ได้ประชุมหารือร่วมกับนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล และผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เรื่อง ความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันตามโครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government 
Data) เมื ่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้ใช้บริการทั้งภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยกรอบการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. สพร. และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจร
อัจฉริยะไทยในการเช่ือมโยงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะมีการศึกษาและหารือแนวทางความร่วมมือต่อไป 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ  
สำนักงาน คปภ. เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก

ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับและชำระภาษีรถประจำป ีจึงพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
ประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : CMIS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร     
ให้มีครบถ้วนและสมบูรณ์ของระบบมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรม
ประกันภัยในภาพรวม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น  

ทั้งนี ้ สำนักงาน คปภ. กรมการขนส่งทางบก และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เมื่อวันท่ี 
30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน คปภ. เพื่อต่อยอดการเช่ือมโยงข้อมูลจากปี 2563 ท่ีจัดให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ
สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ 
(Kiosk) เพื่อรองรับการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับสำหรับการชำระภาษีรถประจำปีทุกช่องทางของกรมการ
ขนส่งทางบกให้มีความรวดเร็ว โดยมีการเข้ารหัสทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ช่วยลดภาระการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
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ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ ่งจะเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไปสู่การประกันภัยดิจิทัลแบบครบวงจร  

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเชื ่อมโยงข้อมูลเพื ่อตรวจสอบการจัดทำ
ประกันภัยรถภาคบังคับ สำนักงาน คปภ. ประจำป ี๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าบริการ Private Link สำหรับ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อให้ระบบมีความเสถียร ทำให้    
การตรวจสอบข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย   

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System : IBS)  
สำนักงาน คปภ. ได้ศึกษาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance 

Bureau System) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย และสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ด้านการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยมีการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางด้าน
การประกันวินาศภัยครบถ้วนทุกบริษัท (ข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖)  และปัจจุบันได้พัฒนาระบบการสอบถาม
ข้อมูลประกันภัยโควิดและรายงานสำหรับผู้บริหาร (Dashboard) ในรูปแบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ รายงานเชิงสถิติ 
วิเคราะห์ PivotTable เพื่อรองรับให้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของรายงานตามความต้องการ นำข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. พัฒนาระบบ
ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Webservices เพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ โดยบูรณาการ
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในการอำนวยความสะดวกการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสามารถ
ชำระภาษีรถได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น   

ทั้งนี ้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันชีวิต ร่วมกับสมาคม
ประกันชีวิตไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด (ผู ้พัฒนาระบบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านระบบฐานข้อมูลการประกันชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิต และยกระดับ
การดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันชีวิต รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพของบริษัทประกันชีวิตในการแข่งขันในระดับ
สากล และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันชีวิตท่ีครบถ้วนถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงลดการส่ง
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของบริษัท ทราบสถิติภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้        
โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการต้ังแต่เดือนกันยายน ปี 2563 ปัจจุบันได้จัดทำโครงสร้างข้อมูลในส่วนของกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยเก็บรวบรวมความต้องการจากสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัท
ประกันชีวิต จำนวน ๒๑ บริษัท พร้อมท้ังการออกแบบระบบ เพื่อรองรับการนำส่งข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(PA) รายปี ระยะท่ี 1 ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ และคาดว่าจะเริ่มให้บริษัทจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวได้ในปลายป ี2564  

การพัฒนาระบบงาน OIC Gateway  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบงาน OIC Gateway เป็นแพลตฟอร์มกลาง หรือตัวกลางใน

การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเช่ือมโยง
ข้อมูลด้านประกันภัยแบบ Real-Time ในรูปแบบ Application Programming Interface (API) เข้าด้วยกัน ผ่านศูนย์
ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง ออกแบบและดำเนินการ
สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง  ๆอาทิ พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย
ด้าน ทั้งต่อประชาชนและบริษัทประกันภัย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและ
พัฒนาระบบ OIC Gateway เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และบริษัท
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ประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมิติที่หลากหลายขึ้น 
และได้เช่ือมต่อระบบ OIC Gateway เข้ากับ “คปภ. รอบรู้ (@OICConnect)” บน LINE Official Account ดังนี้ 

1) บริการ “กรมธรรม์ของฉัน”การสืบค้นข้อมูลกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยท่ัวประเทศ  
2) บริการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย  
3) บริการตรวจสอบตำแหน่งท่ีต้ังสำนักงาน คปภ. (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  
4) บริการตรวจสอบท่ีต้ังสำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัย 
ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ OIC Gateway และการให้บริการ Application 

“กรมธรรม์ของฉัน” ภายในงาน Thailand InsurTech Fair ครั ้งท่ี 1 โดยเปิดต ัวโครงการ OIC Gateway และ                
การให ้บร ิการ Application “กรมธรรม ์ของฉ ัน” หร ือ MyPolicy บน LINE Official Account “คปภ. รอบรู้  
(@OICConnect)” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของผู ้เอา
ประกันภัย จึงเป็นที่มาของการให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy” สำหรับให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย       ท่ีตนเองถือครองท้ังหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในท่ีเดียว  

สำหรับโครงการ OIC Gateway สามารถต่อยอดและให้บริการได้ในหลายมิติ โดยในระยะท่ี 1 ของ
โครงการ จะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นอันดับแรก ซึ่งจะให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ My Policy” 
และบริการเสริมอื่น ๆ บน LINE Official Account คปภ. รอบรู้ (@OICConnect) อาทิ บริการสืบค้นข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ บริการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้า
ประกันภัย บริการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบริการตรวจสอบที่ต้ัง
สำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัย เป็นต้น แม้ว่าขณะนี้หลาย  ๆบริษัทประกันภัยจะมีการพัฒนาช่องทางหรือ Application 
ให้ผู ้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตนเองที่มีกับบริษัทได้ แต่ในทางปฏิบัติ ผู ้เอา
ประกันภัยต้องตรวจสอบที่ละบริษัท ทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา ดังนั้น การให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ 
MyPolicy” จึงช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนเองถือครองทั้งหมดทุกบริษัท ครบ   
จบ ในท่ีเดียว และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
ตอบโจทย์ผู้เอาประกันภัยในยุค Digital Lifestyle และในระยะท่ี 2 อยู่ระหว่างขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมด้วย
การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ และยกระดับการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมด้านประกันภัยควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย  

นอกจากนี้ ปัจจุบัน Chatbot “คปภ. รอบรู้” มีจำนวนคำถามคำตอบในคลังความรู้มากกว่า 3๕,0๐๐ 
คำถามย่อย จากกว่า 3,000 หมวดหมู่คำถาม รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง  ๆเช่น คำถามท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เช่ือมโยงข้อมูลองค์ความรู้ข่าวสารจาก Chatbot “คปภ. รอบรู้” และ
ได้ถูกนำขึ้นให้บริการผ่าน Chatbot “พี่ปกป้อง” ของ สคบ. รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว 
ในช่องทางและรูปแบบต่าง  ๆร่วมกันเป็นท่ีเรียบร้อย 
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5. ยกระดับความสามารถของธุรกิจประกันภัยในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้าง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (บริษัทปรึกษาฯ) เป็นท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา

และส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่จะนำมา
วิเคราะห์และจัดทำประวัติข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรายบริษัทประกันภัยและภาพรวมธุรกิจ
ประกันภัย (IT Risk Profile) สามารถนำข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย รวมถึงภาคธุรกิจสามารถนำไป
กำหนดมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง ก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ซึ่งได้
จัดแบบสำรวจ ตลอดจนทำความเข้าใจแบบสำรวจกับภาคธุรกิจ เมื่อวันท่ี 12 – 13 มกราคม 2564 และได้มีการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย เมื่อวันท่ี 1๘ – 1๙ มีนาคม 2564 เพื่อให้
ภาคธุรกิจประกันภัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับคู่มือและแนวทางการประเมินผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้เข้ารับการอบรม
ได้แก่ ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในเดือน
เมษายน - เดือนกรกฎาคม 2564 สำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำร่างคู่มือฯ ไปทดสอบใช้ในการร่วม
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Co-sourcing) กับบริษัทประกันภัยนำร่อง จำนวน 7 บริษัท รวมถึงแจ้ง
บริษัทประกันภัยต่างๆ พิจารณานำร่างคู่มือฯ ไปทดสอบใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจ้ง
ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือดังกล่าวมายังสำนักงาน คปภ. เพื่อสรุปจัดทำเป็นสรุปเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ ท้ังนี้ได้มีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการ คปภ. ถึงการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ การกำกับดูแล และบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันภัย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 

การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทาง ไซเบอรข์องธุรกิจประกันภัย (Insurance Sector Cyber Drill)  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับธ ุรกิจ

ประกันภัย (Insurance Sector Cyber Drill) โดยมีบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาของ
โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งในด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเกิดเหตุ (Preparation) การตรวจจับและวิเคราะห์ (Detection & Analysis) และการจำกัด
ความเสียหาย กำจัดสาเหตุของภัยคุกคาม และการกู ้คืนกรณีเกิดความเสียหาย (Containment, Eradication & 
Recovery) ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้บริษัทเข้าใจและมองเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ความพร้อมในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รายงานสรุปผลการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Sector Cyber Drill) ประจำปี 2563 ตามที่ได้จัดกิจกรรมการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับ
ธุรกิจประกันภัย (Insurance Sector Cyber Drill) เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ
คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงาน คปภ. หน่วยงาน TI-CERT บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน
วินาศภัย ซึ ่งได้ทดสอบความพร้อมและขั้นตอนในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้นำเสนอรายงานสรุปผล
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ในการประชุม คณะกรรมการ คปภ. ครั้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันศุกร์ที่ 28 
พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมการรับมือและตอบสนองต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ให้แก่บริษัทประกันภัย รวมทั้งจัดทำคำแนะนำตามข้อสังเกตที่พบจากการเข้าฝึกซ้อมฯ เพื่อเป็น



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔๒ 

 

ประโยชน์ต่อบริษัทในการนำไปทบทวน และพัฒนาแนวทางในการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้มีความ
รอบคอบ รัดกุม และช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
1) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีความ

รุนแรงและไม่แน่นอนสูง สำนักงาน คปภ. ต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบของบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหก้ารผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยดำเนินการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นตาม
หลักการธรรมาภิบาลในการพิจารณาและกล่ันกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

2) ข้อมูลด้านการประกันภัยมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายภาคส่วน จึงใช้เวลาในการทำความ
เข้าใจและระดมความเห็นในการจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งการพัฒนาระบบต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกับผู้พัฒนาระบบและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ระบบมีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด 

3) ในปัจจุบัน อาจยังนำเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูล Big Data มาใช้มากเท่าที ่ควร         
ให้สอดรับและทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน และภูมิทัศน์ (Landscape) ในอุตสาหกรรม
ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม การนำใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากมีความรู้ความเข้าใจและ
การควบคุมตรวจสอบที่ไม่มากพอ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยคุกคามออนไลน์ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ช่ือเสียง ข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัท 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี ่ยงภัย            
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

1. สร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อให้บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ที่รองรับความต้องการ
และรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (time to 
market) ได้รวดเร็วขึ้น โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำระบบสารสนเทศด้านการจัดการกระบวนการขอรับความเห็นชอบแบบและ
ข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) ในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย         
เพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งเป็นระบบประมวลผลท่ีมีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงเงื่อนไขต่างๆ 
มีกลไกการดำเนินการคล้ายความฉลาดของมนุษย์ ซึ ่งจะเข้ามาช่วยในกระบวนการขอรับความเห็นชอบ ตั ้งแต่              
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการกำหนดแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 
ความครบถ้วนของเอกสาร อีกทั้ง ระบบสามารถแนะนำผู้บริหารในการพิจารณามอบหมายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์และภาระงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับการอ้างอิง
กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน และแบบที่นายทะเบียนเคยให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ AI เกิดการเรียนรู้
และศึกษาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบและ
ข้อความกลาง อัตราเบี้ยประกันภัยกลาง หรือกำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพิ่มเติมต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการให้ความ
เห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบฯ 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔๓ 

 

การจัดทำกรอบแนวทางประเมินการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางประเมินการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยเริ่ม

ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คู่มือในการกำกับ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล       
ในการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee)      
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการควบคุมและกำกับภายในของบริษัทประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประกันภัย มุมมอง
บริษัทประกันภัย และภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ในทุกมิติของการทำงานต้ังแต่กระบวนการพัฒนา การออกแบบ และ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และให้มีการติดตามกระบวนการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทำงานของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee) ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการกำกับธุรกิจประกันภัย ให้ธุรกิจประกันภัยมีความยั่งยืน เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การพัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) 
สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบ

และข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย (System for Electronic Rate and Form Filing : SERFF) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันวินาศภัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 
และสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ในป ี2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ให้ใช้งานได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น โดยในส่วนของการให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้พัฒนาะ
ระบบแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2564 และให้บริษัทประกันชีวิตนำเข้าข้อมูลอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความท่ีเคย
ได้รับความเห็นชอบและยังมีผลบังคับท้ังหมดเข้าสู่ระบบ SERFF ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านระบบ SERFF และเริ่มใช้งานระบบจริงท้ังบริษัทประกัน
ชีวิตและสำนักงาน คปภ. ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันเปิดระบบให้บริษัทประกันชีวิตนำเข้าข้อมูลเก่าท่ีเคย
ได้รับความเห็นชอบเข้าระบบอีกครั้งตั้งแต่วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ     
I-SERFF ให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ ้นรวมถึงแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และ               
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  ต่อยอดและขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน 
เช่น การประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) การประกันภัยพืชผล โดยดำเนินการควบคู่กับการประสาน   
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆและผลักดันกฎหมายแม่บทที่เก่ียวข้อง โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  
๑) กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 
     สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 

ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 10 บาท เพื่อออกจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดขายระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 31 
มกราคม 2564 กรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีทำประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุต้ังแต่ 
20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ โดยคุ้มครอง ๕ กรณี คือ (๑) กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท (๒) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร ่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี ่หรือโดยสาร



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔๔ 

 

รถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 1๔ วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท 
(๔) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนท่ีจ่ายจริงไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์
ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก 
(Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวน 5,000 บาท และ (๕) ความคุ้มครองโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการ
เอาประกันภัย) จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 

สำหรับผลการดำเน ินงานของการร ับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ ่มปีใหม่  10 บาท                          
นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 บริษัท จำแนกเป็นบริษัทประกันวินาศภัย  
จำนวน 15 บริษัท และบริษัทประกันชีวิต จำนวน 10 บริษัท และจากรายงานสรุปผลการรับประกันภัย พบว่ามีบริษัท
ประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการและมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิจำนวน 19 บริษัท จำแนกเป็น บริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 
12 บริษัท และบริษัทประกันชีวิต จำนวน 7 บริษัท และจำนวนกรมธรรม์ดังกล่าวได้รวมยอดของการพัฒนากรมธรรม์
ประกันภัยรายย่อยไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่ของบริษัทประกันภัยจำนวน 325,000 ราย โดยสรุป
ยอดรวมท้ังส้ิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

จำนวนผู้เอาประกันภัย 
(กรมธรรม์) 

จำนวนเบ้ียประกันภัย 
(บาท)  

จำนวนค่าสินไหมทดแทน 
(บาท) 

Loss Ratio (%) 

605,230 2,802,300 100,069.63 3.57 

๒) กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 
     สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ ่นใจ นิวนอร์มอล 

ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อเป็นการขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ ้น โดยเปิดขาย
กรมธรรม์ฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 กรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่
วันท่ีทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุต้ังแต่ 20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ โดยคุ้มครอง ๕ กรณี คือ (๑) กรณีเสียชีวิต 
การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย
ร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท (๒) กรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 
และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาประกันภัย) แต่สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองต้ังแต่
วันแรก โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องฉีดวัคซีนดังกล่าวภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น จำนวน 
5,000 บาท (๔) ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวมถึงกรณี
ได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน) ในกรณีผลกระทบจากการฉีด
วัคซีนดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าวภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น จำนวน 
300 บาท ต่อวัน และ (๕) ผลประโยชน์คุ้มครองโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน 
นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย) จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔๕ 

 

สำหรับผลการดำเนินงานการรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ ่นใจ                
นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับการทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี            
31 พฤษภาคม 2564 (กรมธรรม์ประกันภัยฉบับสุดท้ายส้ินสุดความคุ้มครองเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) มีจำนวน  
ผู้เอาประกันภัย 709,205 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรวม จำนวน 7,092,050 บาท โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

 

สรุป บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต รวม 
จำนวนบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ  17 7 24 
จำนวนสิทธิท่ีเปิดรับ 685,700 1,086,000 1,771,700 
จำนวนสิทธิท่ีลงทะเบียนจริง ส้ินสุดโครงการ 328,236 380,969 709,205 
% สิทธิท่ีลงทะเบียนจริง 48% 35% 40% 
รวมเบ้ียประกันภัยสุทธิ   3,282,360 3,809,690 7,092,050 
ค่าสินไหมทดแทน (บาท) 391,100 510,900 902,000 
Loss Ratio (%) 11.92% 13.41% 12.72% 

 

๓) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ไมโครอินชัวรันส์ 
     สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 
๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. จึงรณรงค์ให้ประชาชนทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (ไมโครอินชัวรันส์) 
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 600 บาท ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้ใช้แบบ
ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านอยู่อาศัย     
ได้มีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไม่แพง  

     สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด กำหนดให้ผู้เอาประกันภัย
สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย  ต่ำกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว จะได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 
ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (เฉพาะส่ิงปลูกสร้าง) 
และให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายท่ีเกิดจาก 6 ภัยหลัก คือ ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยท่ีเกิดจากการเฉี่ยวการชน
ของยวดยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ (ช้าง ม้า วัว ควาย) รวมถึงการหล่นทับของสินค้าท่ีบรรทุกมากับยานพาหนะหรือ
สัตว์พาหนะ ภัยจาก อากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ที่เกิดจากการปล่อย 
การรั่วไหล การล้นออกมาของน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมถึงน้ำฝน
ท่ีไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู   

 สำหรับการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (First Loss)  ให้แก่                   
ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว คือ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่           
บาทแรกจนเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยไม่มีการนำเงื ่อนไขหลักการเฉลี่ยมาใช้ ซึ ่งมี 3 แบบให้เลือก ได้แก่            
แบบท่ีหนึ่ง 600,000 บาท สำหรับส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต แบบท่ีสอง 250,000 บาท สำหรับส่ิงปลูกสร้างเป็น
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และแบบท่ีสาม 150,000 บาท สำหรับส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารท่ีไม่ใช่คอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ 
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การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล 
สำนักงาน คปภ. มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังระบบการชำระเงินแบบ E-Payment และระบบ Prompt Pay 
ทำให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินและทำธุรกรรมต่างทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
จากการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแบบ ข้อความและ
อัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลของบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าเบี้ย
ประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและความคุ้มครองท่ีเลือกซื้อ โดยมีเบี้ยประกันภัยต้ังแต่ 200 บาท จนถึง 
1,000 กว่าบาทต่อปี  

การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19    
สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหาร

ความเส่ียงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัย
พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงาน คปภ. จึงส่งเสริมให้นำระบบประกันภัยเข้าไป
ช่วยบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดการแพ้วัคซีน โดยนายทะเบียนให้ความเห็นชอบแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย ด้วยการพิจารณา
คำขอแบบ Fast track ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและความคุ้มครองที่เลือกซื้อ และหลาย
บริษัทให้ส่วนลดแก่กลุ่มลูกค้าเดิมที่ทำประกันภัยโควิด-19 แล้วมาซื้อประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่ม        
โดยแบ่งออกเป็น 5 แบบความคุ้มครอง ดังนี้  

(1)  ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู ้เอา
ประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าวและทำให้ผู้เอา
ประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว บริษัท
ประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีได้ระบุไว ้

(2)  ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19        
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าวและ       
ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับ                 
ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล  ให้ตามจำนวนเงินท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้  

(3)  ผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยใน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าว และต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลติดต่อกันตามจำนวนวันที่กำหนด บริษัทประกันภัยจะจ่าย
ชดเชยเงินปลอบขวัญตามจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ 

(4)  ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเป็นผู้ป่วยใน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการแพ้หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่ง
เกิดขึ้นภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัท
ประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันให้ตามจำนวนเงินต่อวันท่ีเข้ารับการรักษา แต่ไม่เกินวันท่ีระบุไว้  
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(5)  ผลประโยชน์การแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
เป็นครั้งแรกว่าแพ้วัคซีนโควิด-19 บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีได้ระบุไว้ และความ
คุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะส้ินสุดลงทันที 

โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ดำเนินโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์

ประกันภัยแบบใหม่  ๆท่ีโดดเด่นของแต่ละภาค เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับกลุ่มประชาชนให้เข้าถึงระบบ
ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการและสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั ่นให้กับประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัย  การดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย
จำนวน 9 ภาค 9 ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1) สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) การประกันภัยส้มเขียวหวาน จ. สุโขทัย 
2) สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) การประกันภัยอ้อย จ. เพชรบูรณ์ 
3) สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) การประกันภัยโรคจากพยาธิใบไม้ในตับ (มะเร็งท่อน้ำดี)           

จ. ขอนแก่น  
4) สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) การประกันภัยสำหรับศาสนสถาน จ. นครราชสีมา 
5) สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ จ. ศรีสะเกษ 
6) สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) การประกันภัยจระเข้ จ. สมุทรปราการ 
7) สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) การประกันภัยสับปะรด (ขยายความคุ้มครองภัยจากช้างป่า)      

จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
8) สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) การประกันภัยภัยยางพารา จ. สุราษฎร์ธานี 
9) สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) การประกันภยัไมโครตะกาฟุล (ประกันภัยภัยอุบัติเหตุขยายความ

คุ้มครองภัยก่อการร้าย) จ. ยะลา 
ปัจจุบัน อยู ่ระหว่างดำเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาออกเป็นกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อไป 

การพัฒนากฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการประกันภัยทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง 
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์ 

และประมงด้วยการประกันภัย โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที ่ปรึกษาโครงการ                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยให้รองรับความเสี่ยงภัยของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ ให้บริษัทประกันภัย          
ช่วยรับภาระความเส่ียงและบริหารความเส่ียงแทนภาครัฐและรองรับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
ของรัฐบาลในการชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ระบบประกันภัยร่วมเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
การเกษตร และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยขยายตัวและ
เติบโต ให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการนำระบบประกันภัยเข้าไปรองรับความเสี่ยงภัยของเกษตรกร           
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ให้ได้ข้อเสนอแนะที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์
ประกันภัยด้านเกษตรกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และพัฒนากรอบแนวทางการจัดทำ
ร่างกฎหมายประกันภัยทางด้านเกษตรกรรม รวมท้ังการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยเกษตรกรรมท่ีครอบคลุม



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔๘ 

 

ผลิตภัณฑ์พืชผล ปศุสัตว์ และประมง เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านการประกันภัยการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

3.  ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
การประกันสุขภาพมากขึ้น ในราคาที่เหมาะสม โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสุขภาพแห่งชาติ  
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเน ินการโครงการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

ด้วยการประกันภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายประกันสุขภาพ รูปแบบการประกันสุขภาพและมาตรการภาครัฐ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสุขภาพของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกัน
สุขภาพ มาตรการบริหารจัดการด้านสุขภาพต่างๆ และจัดทำกฎหมายประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการ
ประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีตอบสนองความต้องการและรองรับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และ
มุ่งหมายให้ประชาชนท่ีสมัครใจเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากการประกันสุขภาพมากขึ้น และยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันสุขภาพอย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสุขภาพ รวมทั้งการรองรับการดูแลรักษาสุขภาพระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างยั่งยืน 

การออกหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ประเภทสามัญ         
แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 

สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบมาตรฐานสำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำส่ัง
นายทะเบียนที่ 15/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน
บุคคล แบบมาตรฐานสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อกำหนด
แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพ ท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยี วิธีการรักษาทางการแพทย์และวิวัฒนาการทางการแพทย์
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความยั่งยืน เป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจ่าย (Copayment) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงของระบบการประกันภัยสุขภาพให้เกิดความยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ท้ังภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัย ทำให้การเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการดำเนินการของระบบ
ภายในของบริษัทประกันภัย เช่น ระบบการรับประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย และการจัดทำอัตราเบ้ีย
ประกันภัย ไม่สามารถดำเนินการให้รองรับกับการใช้สัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ได้ทันตามกรอบเวลาท่ี
กำหนดไว้ในคำส่ังฯ อีกท้ัง ยังมีบางประเด็นได้แก่ 1) การกำหนดหลักเกณฑ์กลาง ในการพิจารณากำหนดรายการกลุ่มโรค
ป่วยเล็กน้อยทั ่วไป (Simple Diseases) เพื่อกำหนดเป็นเงื ่อนไขการพิจารณาต่ออายุสัญญาแบบมีค่าใช้จ่ายร่วม 
(Copayment) และ 2) การจัดทำใบเสร็จรายการค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือ
ประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และ
สิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561 ซึ่งรายการตามใบเสร็จดังกล่าวจะต้อง



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๔๙ 

 

สัมพันธ์กับหมวดความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน ซึ่งจำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการประกันภัยที่สะดวก และรวดเร็วขึ้น ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้กำหนดแนวทางการใช้สัญญาประกันภัย
สุขภาพ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565 เป็น 2 กรณี ดังนี ้

1) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบมาตรฐาน และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ
มาตรฐาน ให้บริษัทประกันภัยสามารถเสนอขายกับลูกค้ารายใหม่ได้ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

2) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบเดิม และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเดิม ท่ีไม่ใช่
แบบมาตรฐาน และได้รับความเห็นชอบก่อนวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ผ่อนผันให้บริษัทประกันภัยสามารถเสนอขาย
ให้กับลูกค้ารายใหม่ได้ แต่ไม่เกินวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยให้บริษัททำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันต่อนาย
ทะเบียนพร้อมเหตุผลความจำเป็น และให้รับรองว่าได้มีกระบวนบริหารจัดการ เรื่อง การเสนอขายท่ีชัดเจน เพื่อป้องกัน
ข้อร้องเรียนกรณีท่ีลูกค้าไม่ทราบว่าเป็นสัญญาประกันภัยสุขภาพท่ีใช้เงื่อนไขแบบเดิม 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดองค์ประกอบของคู่มือประกอบการซื้อประกันภัยสุขภาพ 
สำหรับประชาชน ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ Pre-Point-Post Sale และนำคู่มือแนวปฏิบัติสัญญาประกันภัย
สุขภาพมาตรฐาน สำหรับภาคธุรกิจประกันภัย มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเนื ้อหาให้สอดคล้องตามคำสั ่งนาย
ทะเบียนดังกล่าว เพื่อนำมาจัดทำคู่มือประกอบการซื้อประกันภัยสุขภาพสำหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติท่ีดีต่อการประกันภัยสุขภาพต่อไป 

การจัดทำแนวโน้มอัตราการเติบโตและการพยากรณ์เบี้ยประกันสุขภาพ 
สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Health 

Insurance) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประกันสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้รับรายงานจากบริษัท
ประกันภัย เพื่อนำมาพยากรณ์อัตราการเติบโตและจำนวนเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ท่ีคาดว่าจะมีการรับประกันภัยในแต่ละปี 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประกอบการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการประกันภัยสุขภาพต่าง  ๆท้ังนี้ 
ได้นำเสนอผลพยากรณ์อัตราการเติบโตและจำนวนเบี้ยประกันภัยสุขภาพให้คณะกรรมการ คปภ. ทราบเรียบร้อยแล้ว 

4. ส่งเสริมให้การประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ 
สำนักงาน คปภ. ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสา

ดับไฟป่าเพื่อชาติ” ขึ้นเป็นการเฉพาะครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยเบี้ยประกันภัย 34.2857 บาทต่อ
กรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครอง ใน ๒ กรณีหลัก คือ (1) กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ความ
คุ้มครองเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ (2) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย
ในกรณีได้รบับาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) วันละ ๒๐๐ บาท  

ปัจจุบัน มีบริษัทประกันภัยท่ีเข้าร่วมโครงการรับประกันภัย จำนวน ๕ บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท 
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ.และ
ภาคธุรกิจประกันภัย ได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
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เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ กรณีประสบภัยจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ขณะปฏิบัติภารกิจ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ราย ซึ่งมี เบี้ยประกันภัย จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน FiremanTH 
ซึ่งอาสาสมัครดับไฟป่าสามารถลงทะเบียนเพื่อโหลดใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในระบบประกันภัยและการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าเป็นครั้งแรก  

ทั้งนี้ ได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียนที่ 2/2564 
และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 9/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียนที่ 3/2564 เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การรับ
ประกันภัยออกไปยังจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการรับประกันภัยตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2564 ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท้ังนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยผู้รับมอบจากบริษัทผู้รับประกันภัยให้เป็นผู้ประสานโครงการดังกล่าว เพื่อปิดโครงการฯ 

โครงการประกันภัยข้าวนาป ีปีการผลิต 2564 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 

2564 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อให้
เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช หรือ        
โรคระบาด ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุด 46 ล้านไร่ และภาครัฐให้การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินทั้งส้ิน 
2,936 ล้านบาท โดยปีนี้กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีมีรูปแบบเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 
แต่มีการปรับลดเบี้ยประกันภัยลง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรชาวนาในสถานการณ์โควิด-19 โดยเมื่อ
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 ได้กำหนดแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร 
และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามประกาศนายทะเบียนที่ 13/2564 ประกอบด้วย กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 
2564 เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมธรรม์
ประกันภัยข้าวนาป ีปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกรพื้นท่ีเส่ียงภัยต่ำ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 
สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 สำหรับกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม  

กรมธรรม์ประกันภัยท้ัง 4 แบบ ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัย 2 หมวด ดังนี้ 
หมวดท่ี 1 ภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น          

ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยจากช้างป่า โดยแยกความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ความคุ้มครองพื้นฐาน อยู่ท่ี 1,260 บาทต่อไร ่และส่วนท่ี 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม อยู่ท่ี 240 บาทต่อไร ่ 

หมวดท่ี 2 ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยแยกความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ความคุ้มครอง
พื้นฐาน อยู่ท่ี 630 บาทต่อไร่ ส่วนท่ี 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม อยู่ท่ี 120 บาทต่อไร่ โดยภัยดังกล่าว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น เกษตรกรที่ทำประกันภัย
โดยเลือกซื้อความคุ้มครองทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ในคราวเดียวกันของหมวดท่ี 1 จะได้รับความคุ้มครองรวมอยู่ ท่ี 
1,500 บาทต่อไร่ และหมวดท่ี 2 จะได้รับความคุ้มครองรวมอยู่ท่ี 750 บาทต่อไร่ โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยและสัดส่วน
การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย รวมค่าอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาล ดังนี้   

เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะจ่ายเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)    
ในส่วนท่ี 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน 96 บาทต่อไร่ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. 
อุดหนุนอีก 38 บาทต่อไร ่ 
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สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื ่อ ธ.ก.ส. ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเอง และเกษตรกรทั่วไป        
จะจ่ายตามพื้นท่ีความเส่ียงภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในส่วนท่ี 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน ถ้าเป็นพื้นท่ี 
สีเขียวมีความเส่ียงภัยต่ำ จ่ายเบี้ยประกันภัย 55 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนท้ังหมด 55 บาทต่อไร่ พื้นท่ีสีเหลือง มีความเส่ียง
ภัยปานกลาง จ่ายเบี้ยประกันภัย 210 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลือเกษตรกรจ่ายเอง 152 
บาทต่อไร่ และพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง จ่ายเบี้ยประกันภัย 230 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ 
เกษตรกรจ่ายเอง 172 บาทต่อไร่ สำหรับเบี้ยประกันภัยในส่วนท่ี 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม เกษตรกรจะจ่ายเบ้ีย
ประกันภัยเองทั้งหมดตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเสี่ยงภัยต่ำ จ่ายเบี้ยประกันภัย 24 บาทต่อไร่ 
พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง จ่ายเบี้ยประกันภัย 48 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง จ่ายเบี้ย
ประกันภัย 101 บาทต่อไร ่(ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)      

ท้ังนี้ มีบริษัทประกันภัยท่ีเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 จำนวน 16 บริษัท 
โดยเริ ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2564 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัย      
ข้าวนาป ีปีการผลิต 2564 และ วันส้ินสุดการขาย จะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ คือ วันท่ี 30 เมษายน 2564 วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2564 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

โครงการประกันภัยข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2564  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบดำเนินโครงการประกันภัย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 วงเงิน 311.41 ล้านบาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายรับประกันภัยรวม 2.92 ล้านไร่ 
และกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกพื้นท่ี โดยเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 นายทะเบียน   
ได้ลงนามในคำส่ังนายทะเบียนท่ี 21/2564 เรื่อง กำหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ของประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกรและอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 แบบกรมธรรม ์ดังนี้  

1) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

2) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์)  

3) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม  

โครงการฯ ปีการผลิต 2564 ได้กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 (Tier 1) อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของ ธ.ก.ส. มีอัตราเบี้ยประกันภัย 160 บาท/ไร่ ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ 96 บาท/ไร่ และ
จาก ธ.ก.ส. อีก 64 บาท/ไร่ และอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน สำหรับลูกค้าเกษตรกรท่ัวไป มีอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับ
เขตพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ 150 บาท/ไร่ ความเสี่ยงปานกลาง 350 บาท/ไร่ และความเสี่ยงสูง 550 บาท/ไร่ ซึ่งจะได้รับ
การอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ 96 บาท/ไร่  

ส่วนท่ี 2 (Tier 2) อัตราเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ สำหรับเกษตรกรท่ีต้องการเอาประกันภัยเพิ่มเติม
จาก Tier 1 โดยแบ่งอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็น 3 อัตรา ตามระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นท่ี คือ 90 บาท/ไร่          
100 บาท/ไร่ และ 110 บาท/ไร่ ตามลำดับ 
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ทั ้งนี้ มีบริษัทประกันภัยที ่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2564        
จำนวน 16 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 โดยเริ่มรับประกันภัย       
ในปีการผลิต 2564 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 
2564 และมีกำหนดวันปิดการขายแบ่งเป็น 2 ช่วง ตามช่วงเวลาการเพาะปลูก คือ ฤดูฝน สิ้นสุดการขายวันท่ี                
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖4 (ท้ังนี้ หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการขาย สามารถออกใบสลักหลังขยายระยะเวลาได้
โดยไมต้่องยื่นขอแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยต่อนายทะเบียน) และ ฤดูแล้ง ส้ินสุดการขายวันท่ี 15 มกราคม ๒๕๖5  

การนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่อง บทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ต่อท่ีประชุมวุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธาน
คณะกรรมาธิการ และนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านตลาดทุนและธุรกิจ
ประกันภัย คนท่ีหนึ่ง ได้นำเสนอรายงานการศึกษา เรื่อง บทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และนายศุภชัย สมเจริญ         
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง พร้อมวุฒิสมาชิก เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งสำนักงาน 
คปภ. ได้เข้าร่วมช้ีแจงบทบาทเชิงรุกของสำนักงาน คปภ. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในครั้งนี้ และ       
ได้นำเสนอผลงานในปี 2563 พร้อมทั้งได้ชี ้แจงบทบาทเชิงรุกของสำนักงาน คปภ. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทยตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) ท่ีผ่านมา และต้องดำเนินการเพิ่มเติมตาม
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4  (พ.ศ. 2564 - 2568) ต่อท่ีประชุมวุฒิสภา โดยสรุปบทบาทเชิงรุกผ่านมาตรการ
ต่าง  ๆดังนี้ 

 1) Insurance Ecosystem ได้ยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
(Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น และรองรับ          
การขับเคลื ่อนไปสู ่ digital insurance regulator เพื ่อให้ทันกับเทคโนโลยีที ่ เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ                  
การเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจประกันภัยภายใต้ New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียงและ
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบประกันภัยด้วยเทคโนโลยีรองรับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต          
โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  

 2) การขับเคลื่อนบทบาทเชิงรุกของระบบประกันภัย การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี ่ยง           
ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนและภาคเอกชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูล เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจและ
การกำกับดูแล รวมถึงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมประกันภัย การนำระบบประกันภัยมาใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม และการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่น  ๆเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ได้ 

 3) บทบาทเชิงรุกด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจประกันภัย ได้พัฒนาระบบขอรับความ
เห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย แบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยให้เพิ่มจำนวนเงิน
ความคุ้มครองสูงสุดกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพอย่างถาวร จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท และปรับเพิ่มความ
คุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง โดยไม่ต้องพิสูจน์ความ
เสียหายท่ีแท้จริง หากจำนวนเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 500,000 - 2,000,000 บาท และบางมาตรการอยู่ระหว่างดำเนินการ
และต้องนำมายอดในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัย 
(Fraud Database) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Tailor-made ผลักดันหลักสูตรการประกันภัยเข้าสู ่ระบบ
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การศึกษา การประกันภัยทรัพย์สินภาครัฐและรถยนต์ราชการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้สูงอายุ กลุ่มลูกจ้าง ผู้ประกอบการ SMEs และความเส่ียงภาครัฐ เช่น โครงการประกันภัยกุ้ง/ยางพารา/ปาล์ม/น้ำมัน/
มันสำปะหลัง/อ้อย และการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง OIC Gateway เป็นต้น 

 4) บทบาทเชิงรุกด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ได้จัดตั้งศูนย์บริการด้านการ
ประก ันภ ัย (Insurance Service Center) ตั ้ งแต ่กระบวนการให ้คำปร ึกษาด ้านการประก ันภ ัย กระบวนการ                    
รับเรื่องร้องเรียนระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย โดยผู้ชำนาญการ และวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว ได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนเริ่มต้นตั้งแต่การยื่นเรื่องร้องเรียน ลดการเรียกเอกสารจากประชาชน สามารถ       
เชื่อมข้อมูลเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด มีการเชื ่อมโยงข้อมูลกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์          
ทั้ง 3 ระบบงาน ในรูปแบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทั้งสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ได้พัฒนา 
Application Me Claim ที่ประชาชนสามารถแจ้งบริษัทประกันภัยและตำรวจได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยได้จัดทำ ChatBot @OICConnect ซึ่งเป็นระบบตอบคำถาม
เกี่ยวกับการประกันภัยอัตโนมัติ พร้อมให้บริการผ่านระบบ Application LINE  

 5) บทบาทเชิงรุกด้านการพัฒนากฎหมายการประกันภัยเพื ่อประชาชน ได้ยกระดับกฎกติกา          
การกำกับดูแลให้ทันสมัย ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine) รวมทั้งศึกษา Regulatory 
Impact Assessment (RIA) การวิเคราะห์ต้นทุน อุปสรรค และประสิทธิภาพของกฎระเบียบในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ
ปรับแนวคิดในการกํากับดูแลและเปล่ียนกระบวนการทํางาน รวมถึงการพัฒนา Guidelines ต่าง  ๆการพัฒนากฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การพัฒนากฎหมายแม่บท ที่เกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) และโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยการประกันภัย โดยได้มีการศึกษา
กฎหมายประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมจากหลายประเทศ 

 6) บทบาทเชิงรุกในการพัฒนาและส่งเสริมการนำ InsurTech มาใช้ในระบบประกันภัย ได้ส่งเสริม
และผลักดันและสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม (Digital Ecosystem) ทางด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานให้ธุรกิจ
ประกันภัยปรับตัวเป็นดิจิทัล จัดตั้ง Center of InsurTech Thailand หรือศูนย์ CIT เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการประกันภัยมุ่งสู ่การเป็น InsurTech Hub พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการ
ประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS) และฐานข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Database)           
ที่อุตสาหกรรมประกันภัยและประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์        
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อให้ภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมประกันภัยได้หลากหลายและรวดเร็วมากขึ้น 
เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจประกันภัยรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และพัฒนาแอปพลิเคชัน      
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการโดยมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ทั้งนี ้ ที ่ประชุมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของสำนักงาน คปภ. ในการสร้างหลักประกันให้กับ
ประชาชนและพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงได้ให้ข้อแนะนำในการผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในมิติการ
คลังภาครัฐ มิติด้านสังคม และมิติด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น    

การหารือแนวทางการจัดทำประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
  สำนักงาน คปภ. ได้ประชุมหารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแนวทางการจัดทำประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ รวมท้ังได้หารือถึงการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ภาคธุรกิจประกันภัย เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. ที่ไม่ได้เข้าเป็น
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
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การประกันภัยและการออมเงิน ซึ่งจะนำข้อหารือท่ีได้มาศึกษาเพื่อจัดทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน
ต่อไป 

การต้ังศูนย์ช่วยเหลือด้านประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับผลกระทบกรณีน้ำท่วม 
จากสภาพอากาศในประเทศไทยมีฝนตกชุกและในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลกระทบต่อชีวิต 

ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร ท่ีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัย พร้อมทั้งติดตามและรายงานความ
เสียหาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย และตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
น้ำท่วมด้านประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ในส่วนของสำนักงาน คปภ. ภาค ท่ียังไม่ได้รับผลกระทบได้เฝ้า
ระวังเพื่อเตรียมความพร้อมและให้บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ             
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มท่ี   

สำนักงาน คปภ. ได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
ให้แจ้งบริษัทสมาชิกติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัย พร้อมทั้งเข้า
ตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประสบภัยรีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะรถยนต์ที่มักจะได้รับความเสียหายเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงรายละเอียดของความสูญเสียและมูลค่าความ
เสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนกรณีเสียชีวิตให้แสดงหลักฐานสำเนาใบมรณบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ 
โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงภัยน้ำท่วม อาทิ เช่น การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 การประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและการประกันอัคคีภัยที่ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติม การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
เช่น ประกันภัยข้าวนาปี ประกันภัยข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ประกันภัยทุเรียน เป็นต้น การประกันอัคคีภัยสำหรับท่ีอยู่อาศัย 
ซึ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติอีก 4 ภัย (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหวและลูกเห็บ) รวม 20,000 บาทต่อปี และ
การประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อาศัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

การมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและราษฎรท่ีมี
จิตอาสาในการดูแลเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่า 

สำนักงาน คปภ. ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านและราษฎรท่ีมีจิตอาสาในการดูแลเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่า ในตำบลสาลิกา อำเภอเมือง 
และตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการดูแลเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่าที่มาทำความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีเลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. รวมทั้งคณะ
ผู้บริหารของจังหวัดนครนายก ร่วมส่งมอบกรมธรรม์จำนวน 39 ราย ให้กับนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการดูแลเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่า ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2565 ด้วยเบี้ยประกันภัย 603 บาทต่อราย ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไปขณะเข้าปฏิบัติภารกิจ รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย ให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 
บาท และกรณีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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โดยสำนักงาน คปภ. สนับสนุนด้วยเงินสวัสดิการของสำนักงานฯ เป็นค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 23,517 บาท และบริษัท 
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย  

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
1) การจัดทำคู ่มือประกอบการซื ้อประกันภัยสุขภาพสำหรับประชาชน จำเป็นต้องกำหนด

รายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับคู่มือแนวปฏิบัติและสัญญาประกันภัยสุขภาพของบริษัทประกันภัย ซึ่งพบว่ายังมีบาง
ประเด็นต้องหารือในหลักเกณฑ ์เช่น การกำหนดรายช่ือกลุ่มโรคป่วยเล็กน้อยท่ัวไป (Simple Diseases) ท่ีจะนำไปใช้ใน
เงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมจ่าย (Copayment) สำหรับการต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ เป็นต้น จึงส่งผลให้
การจัดทำคู่มือประกอบการซื้อประกันภัยสุขภาพสำหรับประชาชนอาจเกิดความล่าช้าจากการพิจารณาหลักเกณฑ์
ดังกล่าว 

2) ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะช่องทางทางซื้อประกันภัย ท่ีมีความหลายมากขึ้น ส่งผล
ให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเข้าถึง สืบค้นข้อมูล รวมท้ังสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้ตรงตามความต้องการและสภาพความเสี่ยงของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

3) ผู้บริโภคมีต้องการความคุ้มครองเฉพาะรายและเฉพาะความเส่ียงมากขึ้น บริษัทประกันภัยจึงต้อง
เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพที่ขยายตัวมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและความเสี่ยงของโรคระบาด 
อย่างไรก็ตาม อัตราการเจ็บป่าวยและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ ่มสูงขึ ้นจาก COVID-19 อาจส่งผลต่อค่าสินไหมทดแทน
ทดแทนท่ีบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเพิ่มกว่าท่ีคาดการณ์ไว้        
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนสูก่ารเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคล่องตัว และ
ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานและบรบิท   
ที่เปลี่ยนแปลงไป (People Capabilities Excellence) โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามโครงการของสายงานต่าง  ๆตามแผน SMART OIC Transformation 
Roadmap 

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามโครงการของ   
สายงานต่างๆ ตามแผน SMART OIC Transformation Roadmap ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(กบค.) ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธท่ี 27 มกราคม 2564 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบกรอบการพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงาน คปภ. (OIC People Development Framework) ตามแผนการปรับเปล่ียนองค์กรสู่ SMART OIC เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน 
คปภ. โดยจัดอบรมภายในและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกสำนักงาน คปภ. รวมถึงมีการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน   
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ/ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และออกแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของ     
แต่ละบุคคล/ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้ ได้ประสานกับ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center) บริษัท 
ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์ คูเปอส์ (PwC) บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC : South East Asia Center) และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาบุคลากรของ
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สำนักงาน คปภ. (OIC People Development Framework) ตามระดับตำแหน่งทั ้งในร ูปแบบ In-House ,Public 
Training และ Online Learning ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอหลักสูตร ระยะเวลาการอบรม งบประมาณ ตามกรอบ      
ท่ีสำนักงานกำหนด ของท้ัง 4 สถาบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2564 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย การวิเคราะห์ผลกระทบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) เพื ่อให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ             
ในหลักเกณฑ์ในการจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน     
ในสำนักงาน คปภ. ประกอบด้วย ภาพรวมของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการรับฟังความคิดเห็น การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย การตรวจสอบความ
จำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย กลไกการอำนวยความยุติธรรม 
ความพร้อมในการใช้บังคับกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ในระหว่างวันท่ี 16 - 26 มิถุนายน 2564 
ผ่านทางการประชุมระบบ Microsoft Teams  

๒) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน คปภ. เพื่อเตรียมความพร้อมและ
รองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย รวมทั้งมาตรฐานฉบับอื่นๆ         
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ได้มีการจัดอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เป็นต้น 

2. วางโครงสร้างและรูปแบบการทำงานใหม่ รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานร่วมกัน (New Ways 
of Working Cultivation) โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้       

โครงการศึกษาการปรับเปล่ียนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart OIC ระยะท่ี 2 (Smart OIC Project Management 
Office : Smart OIC PMO) 

สำนักงาน คปภ. ดำเนินการติดตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart OIC 
ผ่านกลุ่ม SMART OIC Project Management Office (SMART OIC PMO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การบริหารโครงการท่ีมีความต่อเนื่องและเช่ือมโยงกันเพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนองค์กรตามแผนการปรับเปล่ียนองค์กร 
(SMART OIC Transformation Roadmap) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างบุคลากรให้มีความสามารถมีความ
เชี่ยวชาญ และมีความรู้ในการจัดทำโครงการและบริหารโครงการ เพิ่มการทำงานแบบบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
มากขึ้น และยกระดับระบบการติดตามให้มีประสิทธิผลเพื่อการบริหารแผนงานสำคัญ (SMART OIC Initiatives) ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้ง SMART OIC Steering Committee คณะทำงาน PMO และตัวแทนหน่วยงาน (SMART OIC 
Change Agent) เพื่อช่วยขับเคล่ือนและสนับสนุนให้เกิดการบริหารการเปล่ียนแปลงและการส่ือสารภายในสำนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เพื่อนพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับเปลี่ยนองค์กร ทั้งนี้ คณะทำงาน PMO ได้มี
การติดตามและตรวจสอบ ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการต่าง  ๆเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี ่ยง         
ซึ่งรายงานสรุปความคืบหน้าของการดำเนินโครงการแต่ละโครงการต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และ
พื้นท่ีสำหรับการถ่ายทอดความรู้ผ่าน SMART OIC Knowledge Sharing และมีการส่ือสารผ่าน SMART OIC Newsletter 
เพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน 
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ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. มีการวางแผนสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานมากขึ้นผ่านกิจกรรมการประกวด
และการแข่งขันในรูปแบบต่าง  ๆซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 ประกอบด้วย ๑) กิจกรรม SMART 
Quiz (ตอบคำถามชิงรางวัล) ๒) กิจกรรม SMART WAY (กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น) ๓) กิจกรรม SMART WORK 
(การประกวดจัดทำ Process Improvement) และ ๔) กิจกรรม SMART AGENT (การประกวด Mr. and Ms. SMART OIC) 

การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับท่ี 3   

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยมีบริษัท 
Time Consulting เป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีใช้ในการผลักดันและปรับเปล่ียนองค์การสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (EA for Digital Transformation) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงาน คปภ. สามารถบริหารงานภายในองค์กร
ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าท่ีในภารกิจทุกด้านให้สามารถขับเคล่ือนสำนักงาน คปภ.   
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เกิดการผลักดันโครงการสำคัญ (Flagship Projects) และโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ๆ(Digitization Projects) ให้ประสบความสำเร็จตามระยะเวลาและแผนงานท่ีได้กำหนดไว้ 
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกสำนักงาน คปภ. 

การพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยในรูปแบบใหม่ 
สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพื่อวางโครงสร้างและปรับรูปแบบการทำงาน

ใหม่ให้การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยมีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์       
ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนในการทำงาน ปรับระบบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่รูปของกราฟเพื่อช่วยในการอธิบายแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น 
รวมทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์พกพาประเภทสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งการ
พัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ระยะท่ี 2 (System Intelligence for Insurance Business Performance 
Reports Analytics phase 2 : SIIRA 2.0)  

3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์องค์กร (HR Foundation Enhancement) โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

โครงการศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจ
ประกันภัยไทย 

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวโน้มและปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทางยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย โดยมีบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (อีวาย หรือ 
บริษัทที ่ปรึกษา) เป็นที ่ปรึกษา เพื ่อทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวโน้มและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย ในช่วง
ระยะ 1 – 2 ปีข้างหน้า เช่น การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงที่เกิดใหม่ 
(Emerging Risk) ในต่างประเทศ เป็นต้น โดยนำผลการศึกษามาใช้ประกอบการการจัดทำแผนการดำเนินงานขออง
สำนักงาน คปภ. ประจำป ี2565 ท่ีสอดรับกับการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์
สำนักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนแม่บทต่าง  ๆ 
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โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมสถานท่ีทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace   
สำนักงาน คปภ. ดำเนินโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของอาคารสำนักงาน คปภ. 

สำนักงานใหญ่ รวมถึงความพร้อมของอาคารสถานที่ในการเป็น Smart Workplace เพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบ        
การทำงานและว ัฒนธรรมองค ์กรใหม ่  (New Ways of Working & Culture Cultivation) รวมถ ึงการปร ับปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่และพัฒนาสถานที่ทำงานให้รองรับการเป็น Smart Workplace           
โดยบริษัทท่ีปรึกษาฯ จะดำเนินการศึกษาข้อมูลและสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการพัฒนาอาคารให้มีเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เสริมต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันท่ีพร้อม ต่อการทำงาน
ในอนาคต โดยได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา ท้ังนี้ได้ประชุมร่วมกับสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อรวบรวมข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์วางแผนการเตรียมสภาพแวดล้อมสถานท่ีทำงานเพื่อเตรียมเป็น Smart Workplace 
และเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบและให้รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุม focus group ให้กับพนักงาน
สำนักงาน คปภ. ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปใช้ในสำหรับการดำเนิน
โครงการ Smart Workplace ต่อไป 

4. ปรับกระบวนการทำงานและระบบงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานและใช้เทคโนโลยีและข้อมูล      
ในการตัดสินใจ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อมุ่งสู ่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความคล่องตัวสูง โดยได้
ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้  

โครงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจและการออกแบบผังบัญชีของ
สำนักงาน คปภ. (OIC’S modern ERP and Financial report)  

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรทางธุรกิจและการออกแบบผังบัญชีของสำนักงาน คปภ. (OIC’S modern ERP and Financial report) โดยมี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ได้แก่ งานด้านงบประมาณและการลงทุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
บริหารทรัพย์สิน ด้านการเงินและบัญชี โดยจัดทำความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) สำหรับโครงการ
จัดซื้อระบบวางแผนและจัดการทรัพยากร (ERP Software) ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อน
แผนกลยุทธ์และทิศทางของสำนักงาน คปภ. ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Regulator และ SMART OIC ทั้งนี้     
ได้เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 วิเคราะห์กระบวนการในปัจจุบัน (Gap Analysis) เมื ่อเทียบกับวิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ              
(Best Practice) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Digital/Technology enabler)  

ระยะท่ี 2 ออกแบบรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมาย (Target Operating Model) และการบริหาร
จัดการ (Governance model) รวมทั้งออกแบบกระบวนการทำงานในอนาคต (To-Be Process) ให้สอดคล้องกับ Best 
Practice และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ.  

ระยะท่ี 3 จัดทำความต้องการทางธ ุรกิจ (Business Requirement) โดยอ้างอ ิง Best Practice            
ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมาย (Target Operating Model) การบริหารจัดการ (Governance model) 
และกระบวนการทำงานในอนาคต (To-Be Process)  

ระยะท่ี 4 สนับสนุนด้านข้อมูลเพื ่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู ้พัฒนาระบบ ERP (Vendor 
selection) ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทำงานในอนาคตท่ีออกแบบไว้ 
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ท้ังนี้ โครงการดังกล่าว ทำให้สำนักงาน คปภ. มีกระบวนการทำงานตามหลักปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม
ได้ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ทำงาน มีระบบ ERP ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสามารถเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ภายในสายงานเข้าด้วยกัน 
และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื ่อหาข้อมูลในเชิงลึกได้ ตลอดจนมีระบบที ่สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับ               
การดำเนินงานในรูปแบบของผังบัญชีอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย (TFRS) สร้างความพร้อมของบุคลากรและเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อรองรับแนวทางการดำเนินงาน
ในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ เมื ่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยอยู่ระหว่างการจัดหา
ผู้พัฒนาระบบ สำหรับโครงการจัดซื้อระบบวางแผน และจัดการทรัพยากร (ERP Software) 

โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัยและพัฒนาระบบงานตรวจสอบบริษัทประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. เห็นความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง พร้อมรับมือความเส่ียงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล และเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการ
บรรษัทภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ปรับตัวเข้ากับวิถีใหม่ (New Normal) และเสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้เอาประกันภัย
และประชาชน สำนักงาน คปภ. จึงปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัยให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการผลักดันยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๔ ประกอบกับ
สำนักงาน คปภ. ได้เข้ารับการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP) ทำให้สำนักงาน 
คปภ. มีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยท้ังด้านความมั่นคงทางการเงินด้านพฤติกรรมตลาด อีกท้ัง
ในปัจจุบันภาคธุรกิจได้ปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการกำกับและติดตามบริษัทประกันภัย (Ongoing supervision) ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบ (Off-site and 
On-site Examination) ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ท้ังนี้ สำนักงาน คปภ. ดำเนินการจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความชำนาญมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยแต่ได้ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น พร้อม
กำหนดรูปแบบของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการกระบวนการตรวจสอบในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 
และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจประกันภัยให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเป็นไปตามกฎระเบียบที่ใช้ในการ
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที ่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการเตรียมความพร้อมการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับกรอบแนวทางการตรวจสอบของ
หน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำ
ระบบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบริษัทในด้านการดำเนินธุรกิจและการควบคุมการดำเนินงาน (Business Profile 
Process and Control) ความเสี่ยงสำคัญของบริษัท (Risk Profile) และระบบงานตรวจสอบที่ใช้การปฏิบัติงานของ      
สายตรวจสอบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินและติดตามความเสี่ยงของแต่ละบริษัทและภาพรวมของธุรกิจได้ 
อย่างมีประสิทธิผลและทันสถานการณ์ โดยปรับปรุงรูปแบบการรายงาน และการนำเสนอผลการตรวจสอบธุรกิจ
ประกันภัยในรูปแบบ Dashboard ให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีมุมมองความเสี่ยงในแต่ละด้าน และ
ภาพรวมของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัท รวมถึงภาพรวมความเสี่ยงของภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อนำไปใช้ในการวาง
แผนการกำกับและตรวจสอบบริษัทประกันภัย อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนว
ทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัยและพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบบริษัทประกันภัย (ระยะท่ี 2 
พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบบริษัทประกันภัย) ท่ีครอบคลุมงานในด้านตรวจสอบบริษัทประกันภัย 
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การประยุกต์ใช้กระบวนการประมวลผลอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ (Intelligent Process Automation: IPA) 
สำนักงาน คปภ. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอบทานติดตามรายการเคลื่อนไหวรายการทางบัญชี

ของบริษัทประกันภัยท่ีประสบปัญหาฐานะการเงิน มีการดำเนินงานท่ีบกพร่อง และมีความเส่ียงท่ีต้องติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื ่อลดระยะเวลาที ่ใช้ในการตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลที ่ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท                 
โดยสำนักงาน คปภ. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ ดังนี้ 

1) เทคโนโลยีระบบท่ีเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ (Robotic Process Automation: RPA) สามารถ
ช่วยดำเนินการในกระบวนการทำงานท่ีมีรูปแบบซ้ำ 

2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือ ระบบประมวลผลที ่สามารถเรียนรู ้และเพิ่ม       
ประสิทธฺภาพการประมวลผล 

3) เทคโนโลยีการแปลงส่ือส่ิงพิมพ์ให้กลายเป็นข้อความท่ีสามารถประมวลผลได้ (Optical Character 
Recognition: OCR) ทำให้ผู้ปฏิบัติการสามารถนำข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านได้ เช่น ไฟล์สแกนไฟล์
รูปภาพ มาแปลงเป็นข้อมูลได้ 

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ทดลองดำเนินการบันทึกขั ้นตอนการปฏิบัติการที ่ เป็นรูปแบบซ้ำลง                
ในเทคโนโลยี RPA โดยใช้เทคโนโลยี RPA ดึงข้อมูลมาสอบทานข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีแทนที่การสอบทานของ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ระบบสามารถจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นแทนเจ้าหน้าท่ี ประกอบกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI  มาช่วย
ในการแยกเอกสารสำเนาข้อมูลรายงานการเคล่ือนไหวทางบัญชี (bank statement) ซึ่งเป็นข้อมูลรูปภาพออกจากสำเนา
เอกสารอื่น จากนั้นใช้เทคโนโลยี OCR มาช่วยในการอ่านข้อมูลจากรูปภาพเพื่อนำมาแปลงเป็นอักขระหรือตัวเลขท่ีทำให้
สามารถนำมาประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (Machine readable) ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานท่ีมีความซับซ้อนและ
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาแทนได้มากขึ้น และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของมนุษย์ (human 
error) ได้ 

การปรับกระบวนการประมวลผลข้อมูลภาพรวมของบริษัทประกันภัย (Company Profile)  
สำนักงาน คปภ. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทำงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประมวลผลและการจัดทำ
ข้อมูลภาพรวมของบริษัทประกันภัย (Company Profile) ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมข้อมูลสำคัญ            
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริหารในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที อีกท้ังยัง
สามารถเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และใช้กำหนดแนวทางการกำกับและส่งเสริมบริษัทประกันภัยได้ด้วย 

การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมินวินาศภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร 

สำนักงาน คปภ. ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการให้บริการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย/ผู้ประเมินวินาศภัย (E-Licensing) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร ต้ังแต่การให้บริการข้อมูลการออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การตรวจพิจารณา การติดตามผล การนำส่งข้อมูลตามที่กำหนด และการปรับปรุง
ข้อมูลทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามที่กำหนดตามประกาศสำนักงาน คปภ. นอกจากนี้ มีการ
เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยของสำนักงาน คปภ. เข้าด้วยกันและปรับปรุงข้อมูล
คนกลางประกันภัยให้อยู่ในรูปแบบท่ีนำมาวิเคราะห์หรือตรวจสอบได้โดยง่าย เป็นการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวกับคนกลางประกันภัย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ ลดขั้นตอนในการเดินทางมาติดต่อ เป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่คนกลางประกันภัย รวมถึงทำให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน คปภ. และคนกลางประกันภัย มีเครื่องมือสำหรับ
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บริหารจัดการงานท่ีมีประสิทธิภาพ และได้รับบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการจัดจ้าง
ผู้พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว 

การพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

สำนักงาน คปภ. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้กับการความเห็นชอบหน่วยงานจัด
อบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจัดอบรมและสำนักงาน คปภ. 
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทำงาน รวมถึงเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยสามารถตรวจสอบผลการอบรมได้ด้วยตนเอง หน่วยงานจัดอบรม
สามารถติดตามความคืบหน้าและทราบผลการพิจารณาอนุมัติอนุญาตได้โดยทันที (Realtime) ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน คปภ. สามารถบริหารจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ 

การปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. ดำเนินการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย

ซึ่งมีกระบวนการทำงานตั้งแต่การสร้างและการบริหารจัดการศูนย์สอบ การสร้างและการบริหารจัดการตารางสอบและ
รอบสอบ การรับสมัครสอบ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ การส่งข้อมูลผู้สมัครสอบไปยังระบบทะเบียน
ใบอนุญาต รวมถึงการออกรายงานข้อมูลและสถิติการรับสมัครสอบ โดยปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความมั ่นคง
ปลอดภัยท่ีเพียงพอในการรองรับกับจำนวนผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสอบและศูนย์สอบท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนากระบวนการ
ให้ความเห็นชอบการจัดสอบรอบพิเศษของนายหน้าประกันภัย นิติบคุคล ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ช่วย
ลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดการใช้กระดาษ และจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำรายงานข้อมูลและสถิติการรับสมัครสอบไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ โดยในขณะนี้            
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ 

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสอบตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย  
สำนักงาน คปภ. ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า

ประกันภัย ซึ่งมีกระบวนการทำงานต้ังแต่การจัดข้อสอบ กระจายข้อสอบ บันทึกข้อมูลคำตอบจากการสอบ ตรวจข้อสอบ 
รวมถึงการแจ้งผลสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้ปรับปรุงจากจากระบบการสอบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
ศูนย์สอบ (server) ท่ีทำให้การขยายศูนย์สอบในแต่ละแห่งจะต้องติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ทุกแห่ง เป็น
ระบบการสอบท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถขยายศูนย์สอบอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์สอบ นอกจากนั้น ได้พัฒนาให้ระบบงานส่งผลสอบ รองรับ     
การส่งผลสอบของรอบการสอบที่สอบเสร็จแล้วไปยังฐานข้อมูลภายในสำนักงาน คปภ. ทั้งในรูปแบบการสั่งการ            
โดยผู้ควบคุมการสอบและในรูปแบบอัตโนมัติ (API) ซึ่งผู้รับจ้างปรับปรุงระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
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5. สร้างกลไกการมีส่วนร่วม เปิดรับมุมมองจากทุกภาคส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณชนและ
ภายในองค์กร โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆดังนี้ 

การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment)  

สำนักงาน คปภ. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นแนวทางและเครื่องมือตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ใช้ในการประเมินสถานะและปัญหาในการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยในการประเมิน ITA ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัดประเมินผล       
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
   1. แบบว ัดการร ับรู้ ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ และ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
    2. แบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน และ 7) ประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 
   3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต 

โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ก่อนที่สำนักงาน คปภ. จะเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
อาจารย์นีรนาท นักดนตรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้านการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของสำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมท้ังได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ITA 
Agent ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสายงานต่าง  ๆจำนวน ๗๐ คน เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA รวมถึงเกณฑ์การประเมิน ITA ในแต่ละด้านเพื่อ
ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ให้สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรช้ันนำด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ประกอบกับผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรในสายงานรับทราบอย่างท่ัวถึง  

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่วมรับการประเมินท้ังหมดกว่า 8,300 หน่วยงาน มีคะแนนภาพรวมระดับประเทศอยู่ท่ี 81.25 คะแนน โดยในส่วน
ของสำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 97.22 จัดเป็นอันดับที่ 4 
จาก 27 หน่วยงานในกลุ่มประเภทที่ 5 กองทุนและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และอยู่ในลำดับที่ 83 ของหน่วยงานท่ัว
ประเทศ โดยได้รับ 100 คะแนนเต็มจากตัวช้ีวัด “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันการทุจริต” ซึ่งนอกจากจะแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคล่ือนพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และการปลูกฝัง
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วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ท้ังนี้ ได้มีการแต่งต้ัง ITA Agent 
ประจำทุกสายงาน เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

การรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 
 สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เมื ่อวันที่ 16 กันยายน 2564        

ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน 
คปภ. ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานประกันภัยเพื่อประชาชนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณามอบ
ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส      
เป็นธรรม และเป็นท่ีพึงพอใจ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ที่ได้ทุ่มเท
ทำงานให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยสำนักงาน คปภ. ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองโรคโควิด-19 และ     
ออกนโยบายให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวด้วยกระบวนการแบบเร่งด่วน (Fast Track) ช่วยให้ประชาชน
มีเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการเฉพาะ
อย่างทันสถานการณ์ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูง รวมทั้งดำเนินการภาคธุรกิจประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนำการประกันภัยนี้ไปต่อยอดเพื่อขยายการเข้าถึงประชาชน    
ในวงกว้าง และยังจัดให้มีกระบวนการดูแลประชาชนอย่างครบวงจรไปจนถึงการดูแลและขจัดข้อขัดแย้งจากการ
ประกันภัยดังกล่าว อีกด้วย ทั้งนี ้ สำนักงาน คปภ. มุ่งมั ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้บริการประชาชน            
อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยนำกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม “Blue Ocean Strategy”       
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง นำนวัตกรรมบริการ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าด้านการประกันภัยให้กับประชาชนได้ในทุกมิติของความเส่ียงภัย  

การสร ้ างแนวร ่วมปฏ ิบ ัต ิของภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้ านการท ุจร ิต Collective Action Coalition Against             
Corruption (CAC)  
    สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ของสำนักงาน คปภ. โดยเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิด
การอบรม “CAC Briefing” พร้อมท้ังมอบนโยบายตามโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ของสำนักงาน คปภ. และการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายกำหนด
นโยบายและวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยมี
ผู้บริหาร และพนักงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมฟังบรรยายผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ ได้รับ
เกียรติจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ในฐานะเลขานุการ CAC เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
ข้อมูลเกี่ยวกับ CAC ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง Good Governance และการกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนสำหรับรางวัล ESG และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะสนับสนุนในเรื่องการสร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่นกับภาค
ธุรกิจประกันภัยต่อไป 
   สำนักงาน คปภ. ได้มีนโยบายให้ความสำคัญและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการทุจริตมาโดยตลอด ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ
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เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที ่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด เพื่อให้องค์กรและบุคลากรมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติในเรื่อง
คุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

การกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในภาคการเงินไทย 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของ

ภาคธุรกิจและประชาชน โดยท่ีผ่านมาได้ให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในปี 2558 เพื่อร่วมกันพัฒนาโลกให้มีความสมดุลและยั่งยืน และให้สัตยาบันต่อความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปีต่อมา ซึ่งให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากกรณี
ฐาน (Business-as-usual) ภายในปี 2573  

 ภาคการเงินในฐานะที่เป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ มีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของประเทศ โดยปัจจุบันหน่วยงานในภาคการเงินได้เริ่มนำแนวคิดการเงิน      
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) มาผนวกในกลยุทธ์การทำธุรกิจซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) ในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ หน่วยงานกำกับดูแลในภาค
การเงินได้จัดต้ังคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group on Sustainable Finance) ซึ่งประกอบด้วย 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           
เพื่อร่วมมือกันกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในภาคการเงินไทยท่ีชัดเจนและสอดคล้องกัน  

 ในว ันที ่  18 สิงหาคม 2564 Working Group on Sustainable Finance ได้ร ่วมกันเผยแพร่            
แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) ซึ่งเป็นหนึ่งในความ
ร่วมมือสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้าน sustainable finance ในภาคการเงินไทย โดยได้ระบุ
แนวทางขับเคล่ือนสำคัญ 5 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 

 1) Developing a Practical Taxonomy: การกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรม   
ในภาคเศรษฐกิจที่ยั ่งยืนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Taxonomy) เพื่อให้ผู ้กำกับดูแลใช้อ้างอิงในการออกนโยบาย
สนับสนุนการเงินท่ียั่งยืนให้สอดคล้องกัน และให้ผู้ประกอบธุรกิจการเงินนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบโจทย์
การขับเคล่ือนเป้าหมายด้านความยั่งยืน 

 2) Improving the Data Environment: การเป ิดเผยข ้อม ูล ESG ที ่ม ี คุณภาพ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการติดตาม วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการเงิน รวมถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อีกท้ัง สามารถจำแนกประเภทการลงทุนและวัดความเส่ียง
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากประเด็นด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความโปร่งใสในการกำกับและตรวจสอบ   
การดำเนินธุรกิจ   

 3) Implementing Effective Incentives: การสร้างมาตรการจูงใจ (Incentives) เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ตลาดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเห็นโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีด้วยความเส่ียงท่ีต่ำลง  

 4) Creating Demand-led Products and Services: การสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื ้อให้ผู ้เล่นใน
ภาคการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินท่ีตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ในขณะท่ีปรับลดกฎเกณฑ์เพื่อลด
ภาระสำหรับการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  
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 5) Building Human Capital: การสร้างทรัพยากรบุคคลในภาคการเงินที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้
ในการผลักดันงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

 การดำเนินงานทั ้ง 5 ข้อดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญที ่ช่วยให้ภาคการเงินมีระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ที่เอื ้อให้การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนและสร้างประโยชน์ต่อ         
ทุกภาคส่วน และเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ภาคการเงิน              
มีศักยภาพและความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงประเด็น ESG โดยเฉพาะปัญหา Climate 
Change ได้อย่างตรงจุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การระดมทุนและการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง จะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วยการประกันภัยใน
รูปแบบละครซิทคอม (Sitcom : Situation Comedy)  

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างความตระหนักในการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินด้วยการประกันภัยในรูปแบบละครซิทคอม (Sitcom : Situation Comedy) ความยาวตอนละ      
๑๐ นาที จำนวน ๑๐ ตอน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียงด้วยการทำประกันภัย และบทบาทหน้าท่ีของสำนักงาน คปภ. โดยนำเสนอในรูปแบบ
ละครซิทคอม ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ได้รับความนิยมและสร้างความรับรู้และความเข้าใจของสาธารณชน      
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งสร้างการจดจำและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกทาง
หนึ่ง โดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลให้การสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเส่ียงด้วยการประกันภัยเข้าถึง
ประชาชนได้ในวงกว้างและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทำงานในสังคมเมือง โดยการ
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยสอดแทรกเข้าไปในบทละครท่ีเป็นการใช้ชีวิตประจำวันและมีการ
ประกันภัยเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาแต่ละตอนเป็นหยิบยกเอาประเด็นเรื่องร้องเรียนที่น่าสนใจ เพื่อสร้างความรับรู้      
ท่ีถกูต้องให้กับประชาชน       

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
๑) สภาพแวดล้อมของภาคการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้

สำนักงาน คปภ. ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ทั้งศักยภาพของพนักงาน วัฒนธรรมและกระบวนการทำงาน ที่ต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถประสานเชื่อมโยงการ
ทำงานระหว่างสายงาน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน 

๒) การออกมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากรัฐบาล     
ทำให้บริษัทประกันภัยออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ส่งผลให้การติดตามรวมถึง          
การสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสอบทานรายงานสถิติธุรกิจประกันภัยต่าง  ๆเกิดอุปสรรคในขั้นตอนการประสานงาน
ระหว่างสำนักงาน คปภ. กับบริษัทประกันภัยได้  

๓)  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ     
ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้สำนักงาน คปภ. ต้องออกมาตรการด้านการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อ
ประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งภาคธุรกิจประกันภัย จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณชนและภายใน
องค์กร โดยเร่งนำ Digital Technology และ Social Media มาใช้มากขึ้น 
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ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี ๒๕๖๔ 
 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด   

มีค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 4.๖๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๕   

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการและกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์/โครงการ ขอรับการจัดสรร (บาท) ใช้จริง (บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้อง
กติกาสากล 
๑. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory 
Guillotine)  

3,080,000.00 1,760,000.00 

๒. โครงการพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจเกี ่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ 
(Regulatory Impact Assessment (RIA)) และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย * 

1,050,000.00 130,000.00 

๓. โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธ ุรกิจ
ประกันภัยที่เหมาะสม (โครงการปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

10,800,000.00 10,800,000.00 

๔. โครงการศึกษาและพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง     
เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงของสภาวะการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทย (โครงการปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

4,000,000.00 - 

๕. การจัดทำร่างประกาศรองให้รองรับกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืน
ของบริษัทประกันภ ัย (“กิจการการดูแลผ ู ้ส ูงอาย ุและผู ้ม ีภาวะพึ ่ งพิง                    
ในประเทศไทย”) 

- - 

๖. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย (System Intelligence 
for Insurance Business Performance Reports Analytics : SIIRA) ระยะที่ 2 
(โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565)  

1,800,000.00 1,794,000.00 

๗. โครงการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลธุรกิจประกันภัย 
(Digital Insurance Information Platform for Electronic Filing System : 
DIIP)* 

2,100,000.00 1,590,000.00 

๘. โครงการศ ึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐาน            
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย 

4,800,000.00 4,800,000.00 

๙. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านการประกันภัย 
(Fraud Detection Database) (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565)* 

- - 

๑๐. โครงการศึกษาแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
สาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน* 

4,200,000.00 2,025,000.00 

๑๑. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการกำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยสากลในภูมิภาคอาเซียน* 

1,000,000.00 - 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัยด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม 
๑. โครงการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ประกันภัยผ่านสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 
๒๐๒๑* 

6,000,000.00 - 

๒. โครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความรู ้ด้านการประกันภัยให ้กับ
สาธารณชนทั่วประเทศ 

760,000.00 759,976.00 

๓. โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔* 3,000,000.00 1,122,000.00 
๔. โครงการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านการประกันภัย ให้ประชาชนเข้าถึงระบบการ
ประกันภัยในทุกระดับ (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565)* 

1,000,000.00 - 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ขอรับการจัดสรร (บาท) ใช้จริง (บาท) 
๕. โครงการพัฒนาระบบตรวจจับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมทางการตลาด    
คนกลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ (Social Monitoring Solution) (โครงการ
ต่อเน่ือง ปี 2563 - 2564) 

2,387,000.00 2,387,000.00 

๖. โครงการจัดจ้างที ่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ Dashboard ของ          
คนกลางประกันภัย (โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 - 2564) 

2,400,000.00 2,400,000.00 

๗. โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing)      
แบบครบวงจร (โครงการต่อเน่ืองปี 2564 - 2566)* 

6,400,000.00 719,254.00 

๘. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื ่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันภัย (โครงการต่อเน่ืองปี 2564 - 2565) 

1,800,000.00 1,580,000.00 

๙. โครงการพัฒนาระบบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการต่อเน่ืองปี 2564 - 2565) * 

2,700,000.00 787,000.00 

๑๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
สำนักงาน คปภ. โดยการนำเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช ้ในกระบวนงาน                
(E- Arbitration) (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2565)* 

1,200,000.00 390,000.00 

๑๑. การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ก้าวล้ำ : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและ     
การเข้าถึงข้อมูลท่ีสำคัญและจำเป็น 
๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันชีวิต (Insurance Bureau System) 
(โครงการต่อเนื่องปี 2560 - 2564) และการประยุกต์ใช้ข้อมูล IBS ประกัน
วินาศภัย  

2,920,000.00 2,920,000.00 

๒. การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ ๑ ๙,๗๘๒,๑๐๐.๐๐ ๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยน
องค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance 

2,000,000.00 1,900,000.00 

๔. โครงการ CIT Academy 2021* 7,000,000.00 666,000.00 
๕. โครงการ Thailand InsurTech Roadshow ประจำปี 2021* 3,500,000.00 756,480.00 
๖. โครงการกำหนดกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment framework : CRAF) (โครงการ
ต่อเน่ืองปี 2564 - 2565) 

1,600,000.00 570,000.00 

๗. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อม
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการเงิน             
การลงทุน และการประกันภัย ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ : Cyber Exercise (โครงการความร่วมมือ 5 MOU)* 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘. โครงการจัดทำข้อสอบสำหรับผู ้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยว่าด้วยกฎหมายประกันวินาศภัย (โครงการต่อเนื ่อง ปี 2564 - 
2565)* 

1,007,500.00 - 

๙. การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีธุรกิจประกันภัย - - 
๑๐. การจัดทำหลักสูตรอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk 
Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๑. โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย (โครงการ
ต่อเน่ือง ปี 2563 - 2564) 

4,800,000.00 3,558,000.00 

๒. โครงการปรับปรุงระบบขอรับความเห็นชอบอัตราเบี ้ยประกันภัย และ       
แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ระยะที่ 2 

2,465,000.00 1,416,000.00 

๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกันภัยสำหรับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์* 500,000.00 - 
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผล (Agricultural Insurance) 

- - 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกนัภัยและพัฒนาการท่ีสำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔                
 ๖๘ 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ขอรับการจัดสรร (บาท) ใช้จริง (บาท) 
๕. โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย* 1,350,000.00 325,570.00 
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย 
(โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 - 2564) 

6,646,972.50 1,111,135.00 

๗. การจัดทำคู่มือประกอบการซื้อประกันภัยสุขภาพ สำหรับประชาชน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยสุขภาพ 

- - 

๘. โครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพและแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรม
ประกันภัยต่อสำหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย (โครงการต่อเนื่อง        
ปี 2563 - 2564) 

3,500,000.00 460,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยี           
ท่ีทันสมัย 
๑. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามโครงการของสายงาน
ต่าง ๆ ตามแผน SMART OIC Transformation Roadmap และการพัฒนา
หล ักส ูตรด ้านการกำก ับด ูแลของผ ู ้กำกับด ูแลธุรก ิจประกั นภ ัย และ                  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรสำนักงาน คปภ.* 

๖๓,๘๖๔,๒๙๖.๐๐ ๒๓,๕๙๒,๒๘๒.๐๖ 

๒. โครงการพัฒนารูปแบบการทำงานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (New 
ways of working cultivation) (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2566) 

3,000,000.00 1,849,916.67 

๓. โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเป็น Smart OIC 
(Business Process Improvement (โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 - 2565) 

10,800,000.00 9,290,000.00 

๔. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และติดตาม
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (โครงการ
ต่อเน่ืองปี 2564 - 2566) 

- - 

๕. โครงการพัฒนาระบบงานภายใน Digital Workforce 4,000,000.00 3,950,000.00 
๖. โครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 (โครงการต่อเนื ่อง             
ปี 2564 - 2565) 

- - 

๗. โครงการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลตามแผนการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Smart OIC (โครงการต่อเน่ือง ปี 2564 - 2566) 

11,200,000.00 7,225,000.00 

๘. โครงการสื่อสารภายในเสริมภาพลักษณ์สู่ Smart OIC* 1,000,000.00 - 
๙. โครงการสื่อสารจดจำภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย (OIC Road Show 
to Campus)* 

1,950,000.00 - 

๑๐. การเสริมสร้างความร่วมมือและพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดัน
ภารกิจของสำนักงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

หมายเหตุ :  

 * เป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้มีการปรับรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรม 
 

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

 
 


