
กลุ่มย่อยที่ 2 : การก ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox 

                     ปัจจุบันโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งส าคัญจนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้าน เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต สังคม
ความเป็นอยู่ การปกครอง และเศรษฐกิจ  โดยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล นั้นด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และ      
ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ซึ่งในหลายๆประเทศก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องดังกล่าว 
  ส าหรับประเทศไทยเองได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้ก าหนดแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการผลักดันให้น าเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ     
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน  
  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึ่งจะต้องเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค ดิจิทัล       
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวนับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบ
โดยตรงทั้งทางด้านบวก เช่น การช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในธุรกิจประกันภัยขึ้นได้   
  ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ยกระดับการก ากับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ
ประกันภัยในยุคดิจิทัล  เพ่ือให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้  ส านักงาน คปภ.จึงได้จัดท า
โครงการการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส าหรับธุรกิจประกันภัย ( Insurance 
Regulatory Sandbox) เพ่ือให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง 
ภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการจ ากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส านักงาน คปภ.           
อาจพิจารณาการก ากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ าเป็นแล้วแต่กรณี ซึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยนี้
จะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่บริษัทประกันภัยและผู้เกี่ยวข้องโดยการน าเสนอแนวทางของการจัดโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรับปรุงแนวทาง
ก่อนเริ่มโครงการต่อไป 

นอกจากนี้  เพ่ือเป็นการยกระดับการก ากับและการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส านักงาน คปภ. เห็นควรใช้โอกาสในการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยนี้         
ขอความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานก ากับและภาคธุรกิจประกันภัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนในการก ากับและด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคธุรกิจ และบริษัท Fintech เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมในต่างประเทศ 

ข้อมูลประกอบ  
 แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox จัดท าโดยด้านก ากับ 

ส านักงาน คปภ. (เอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่ใช้ในการหารือ 

1. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ของบริษัทประกันภัย  
2. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 



แนวทางการเข้าร่วมโครงการการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนการให้บริการส าหรับธุรกิจประกันภัย 

(Insurance Regulatory Sandbox) 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งส าคัญจนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต สังคมความเป็นอยู่ 
การปกครอง และเศรษฐกิจ  โดยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล นั้นด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในหลายๆประเทศ   
ก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องดังกล่าว 

  ส าหรับประเทศไทยเองได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้ก าหนดแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการผลักดันให้น าเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ    
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน  

  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึ่งจะต้องเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล            
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวนับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบ
โดยตรงทั้งทางด้านบวก เช่น การช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในธุรกิจประกันภัยขึ้นได้   

  ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ยกระดับการก ากับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ
ประกันภัยในยุคดิจิทัล เพ่ือให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้  ส านักงาน คปภ. จึงได้จัดท า
โครงการการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส าหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance 
Regulatory Sandbox) เพ่ือให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง 
ภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการจ ากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส านักงาน คปภ.            
อาจพิจารณาการก ากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ าเป็นแล้วแต่กรณี 

2. แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox 

2.1  วัตถุประสงค์ 
1. สร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการด าเนินงานของ

อุตสาหกรรม และลดอุปสรรคด้าน Regulation 

เอกสารแนบ 
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2. เพ่ือพัฒนามาตรฐาน วิธีการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมประกันภัยไทย 

3. เพ่ือให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายใน
สภาพแวดล้อมและการให้บริการจ ากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส านักงาน คปภ. อาจพิจารณาการ
ก ากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ าเป็นแล้วแต่กรณี 

4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ช่วยให้การก าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย ท าได้เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

2.2 กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัคร 
1. บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย  
2. นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ  
3. ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยี (Technology 

Firms) ที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือมีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัย
โดยด าเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย หรือนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ  

2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 กรณเีป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัยวินาศภัย หรือนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีทรัพยากรด้านเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอ  
ที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

2. มีการก าหนดกรอบ ขอบเขตในการทดสอบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการน านวัตกรรมมาทดสอบ
อย่างชัดเจนและมีความประสงค์ต้องการน านวัตกรรมนั้น มาเสนอให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย หลังจากผ่านการ
ทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox  

3. ผู้สมัครต้องน าเสนอผลการศึกษาท่ีแสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะน ามาทดสอบ รวมถึง
ศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการทดสอบ พร้อมมีแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น 

4. ผู้สมัครมีแผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งกรณีผู้สมัครประสบ
ความส าเร็จ และกรณีผู้สมัครไม่ประสบความส าเร็จ 

กรณี FinTech Firms หรือ Technology Firms ต้องด าเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัยวินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตฯ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 
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2.4 ประเภทของธุรกรรมที่สามารถน ามาทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox  
 ประเภทของธุรกรรมที่ผู้สมัครสามารถน ามาทดสอบต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) และต้องเป็นนวัตกรรม
ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีหรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น าเสนออยู่แล้ว
ในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ที่มีอยู่เดิม ได้แก่  

1. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่  
2. กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
3. กระบวนการเรียกร้อง และ/หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
4. Smart contract 
5. ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือนวัตกรรมที่เก่ียวเนื่องหรือเก่ียวกับธุรกรรมตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ 
6. ธุรกรรมอ่ืนที่ส านักงาน คปภ.พิจารณาเห็นชอบ 

2.5 ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา 

 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมน าเสนอแผนการทดสอบ กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ
แผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งในกรณีท่ีการทดสอบประสบความส าเร็จและไม่
ประสบความส าเร็จ ต่อส านักงาน คปภ. ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วนและน าเสนอแผนฯ 

2.6 ระยะเวลาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox 

 ระยะเวลาการทดสอบไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้โดย
ผู้สมัครต้องยื่นขออนุญาตจากส านักงาน คปภ.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ ก่อนถึงวันครบก าหนดระยะเวลา
การทดสอบพร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย 
 ส านักงาน คปภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน หากเห็น
ว่านวัตกรรมที่ทดสอบมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หรืออาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบประกันภัยในวงกว้าง 
 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการทดสอบ หรือ ส านักงาน คปภ.ให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบก่อนระยะเวลาที่
ได้ตกลงร่วมกันตามวรรคสอง ผู้สมัครต้องออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
หัวข้อ การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox แล้วแต่กรณี 

2.7 การด าเนินการในระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox 
1. การคุ้มครองผู้บริโภค 
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ผู้สมัครต้องมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้ 
1.1  ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ โดยจะต้อง

แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox  
1.2 ผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่น ามาทดลอง  
1.3 มีช่องทาง และมาตรการในการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
1.4 มีแผนการชดเชยให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของการทดสอบ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ผู้สมัครต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ระบบงานและข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) ความพร้อมใช้
ของระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)  

3. การจัดส่งรายงาน 
ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานการด าเนินการ ผลการทดสอบ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลความเสี่ยง ข้อผิดพลาด      

ที่เกิดขึ้น ข้อมูลการทุจริต ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้บริโภค และการด าเนินการจัดการต่อข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นต่อส านักงาน คปภ. ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับส านักงาน คปภ. 

๔. การปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

2.8 การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox 

 ผู้สมัครจะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. การทดสอบประสบความส าเร็จ และพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย โดยสามารถปฏิบัติได้

ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
(1.1) ผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการทดสอบที่เสนอต่อ

ส านักงาน คปภ. และ 
(1.2) ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของส านักงาน คปภ.ได้ครบถ้วน 

2. การทดสอบไม่ประสบความส าเร็จ และต้องยุติการให้บริการ โดยผลลัพธ์จากการทดสอบไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการทดสอบที่เสนอต่อส านักงาน คปภ. 

3. ผู้สมัครพบหรือได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการด าเนินงาน หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่สามารถปรับปรุงได้ 
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4. ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงร่วมกันกับส านักงาน คปภ.ในระหว่างการอยู่ใน Insurance 
Regulatory Sandbox 

5. ผู้สมัครแจ้งความจ านงที่จะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox เอง 

2.9 ผลการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox 

1. หลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส านักงาน คปภ.พิจารณายืดหยุ่นให้ในช่วงการทดสอบ (ถ้ามี) ถือว่าสิ้นสุด 
2. กรณีท่ีการทดสอบประสบความส าเร็จ และพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย ให้ผู้สมัคร 

ด าเนินการตามกรอบกฎหมายก าหนดตามแต่ละประเภทธุรกรรม 
3. กรณีออกจาก Insurance Regulatory Sandbox อ่ืนนอกจากกรณีข้อ 2 ข้างต้น ผู้สมัครต้อง

ด าเนินการ ดังนี้ 
      (๓.๑) หยุดการน าเสนอหรือให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพ่ิมเติมแก่    

ผู้เอาประกันภัยรายเดิมนอกเหนือจากท่ีได้ด าเนินการอยู่เดิม 
    (๓.๒) แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค  
    (๓.๓) รายงานผลการด าเนินการตามข้อ (๓.๑) – (๓.๒) ให้ส านักงาน คปภ.ทราบภายใน ๓๐ วัน     
ท าการนับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


