
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๑ 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ป ี๒๕๖๒  

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงำนของรัฐ           
มีภำรกิจในกำรก ำกับดูแลและพัฒนำธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย 

ส ำนักงำน คปภ. ได้มุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนในกำรก ำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือให้ธุรกิจประกันภัย
ด ำเนินอยู่ในกรอบกติกำตำมกฎหมำยประกันภัย ดูแลตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยมีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงเป็นที่
น่ำเชื่อถือ มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีคุณภำพในกำรให้บริกำร และมีขีดควำมสำมำรถ พร้อมแข่งขัน ควบคู่กับกำร
ดูแลคุ้มครองให้ประชำชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่ำงครบถ้วน รวดเร็วและเป็นธรรม ภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย    
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี สำมำรถสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่
เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน  

๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ  เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน และมีขีด
ความสามารถในการรับประกันภัยตลอดจนเพ่ือรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยด าเนินการ ดังนี้ 

การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC 2) 
 คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนตามระดับ

ความเสี่ยงและการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย แล้วในการประชุมคณะกรรมการ 
คปภ. ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   

 คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้
ในการก ากับ (Supervisory CAR) อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 
25.. และ ๒) ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25.. และให้ส านักงาน คปภ. สอบทานร่างประกาศ
ดังกล่าว ก่อนน าเสนอประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือพิจารณาลงนาม
ต่อไป  

การประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจ าลอง (Stress Test) 
ส านักงาน คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งจัดท าการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์

เศรษฐกิจมหภาคจ าลอง (Stress Test) โดยให้บริษัทประมาณการข้อมูลฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2562 ตามแผนธุรกิจของ
บริษัทและใช้เป็นสถานการณ์ฐานในการทดสอบ และให้บริษัทส่งรายงานการทดสอบให้ส านักงาน คปภ. พร้อมทั้ง
ก าหนดให้บริษัททุกแห่งน าเสนอผลการทดสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า 
ระบบประกันภัยมีความทนทานต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจ าลอง และไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุหรือส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของภาคการเงินโดยรวม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๒ 

 

การปรับปรุงและจัดท าร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต / บริษัท
ประกันวินาศภัย (ฉบับที ่3) พ.ศ. .... 

ส านักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงและจัดท าร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายขอบเขตให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน
วินาศภัย สามารถเข้าไปถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นในบริษัทประกันภัยต่างประเทศ      
ในภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก จากเดิมที่ก าหนดเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี ทั้งในด้านผลตอบแทนจาก     
การลงทุน และเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยที่มีศักยภาพ สามารถน าประสบการณ์ของธุรกิจประกันภัยไทยไป
พัฒนาต่อยอดธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบหลักการของ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง  การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... แล้วในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนน าร่างประกาศดังกล่าวเวียนขอรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ธุรกิจต่อไป 

การด าเนินการตามนโยบายการเพ่ิมศักยภาพและการแข่งขันด้านการประกันภัยต่อ 
คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอรับและออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกัน
วินาศภัยต่างประเทศ ก่อนน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาต่อไป 

การศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย  
 ส านักงาน คปภ. ได้จ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด ศึกษา วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์และประเมิน
โครงสร้าง ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย รวมถึงจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล และน าผลการศึกษาที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าร่างกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ ซึ่งบริษัท
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และทบทวน ทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากบริบทสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันไทย และได้น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินโครงการฯ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ คปภ. ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑.๒ ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ
ให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมต่อหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

การยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล (Digital Risk Management and Governance)   
ส านักงาน คปภ. ได้จัดจ้างบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาเพ่ือด าเนิน

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล (Digital Risk Management and 
Governance)  โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแล เรื่อง IT Risk 
Management and Cybersecurity ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
คปภ. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามให้บริษัทน าส่งข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับดูแล และการบริหารจัดการ
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในระบบ Web 
Survey นอกจากนี้ คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
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ก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. ….  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก่อนน าร่างประกาศฯ ไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคธุรกิจ (Industrial hearing) และจะน าเสนอร่างประกาศฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. เพ่ือขอความ
เห็นชอบอีกครั้ง  

การสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัยเพ่ือยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส านักงาน คปภ. ได้จัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย ประจ าปี 2562 (Board Forum 

2019) ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยไทย และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของคณะกรรมการบริษัทประกันภัยในการ
ร่วมกันก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Corporate Governance) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งปีนี้     
จัด 2 วัน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกันชีวิต และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
เป็นเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกันวินาศภัย ภายใต้หัวข้อ “IFRS 17 and the Roles of Board of Directors” 
ณ ห้อง Ballroom 3 ชั้น 4 โรงแรม Conrad Bangkok  

๑.๓ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เพ่ือให้
ระบบประกันภัยมีการด าเนินการและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
ระบบประกันภัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 

การก ากับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย 
ส านักงาน คปภ. ได้ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย  

อย่างใกล้ชิดและรอบคอบ เพ่ือดูแลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนจากการ
ประกันภัย โดยการจัดท ามาตรฐานแนวทางการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วในการประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และการประกอบธุรกิจของ       
นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2562 แล้วในการประชุมคณะกรรมการ คปภ. 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขณะนี้ประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

๓. ยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัยให้มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด     
โดยออกแนวปฏิบัติการก ากับตัวแทน/นายหน้าประกันชีวติตามประกาศเสนอขายที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีที่ผ่าน ภายใต้
กรอบเดิมที่เคยเปิดรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับภาคธุรกิจ โดยมีหลักการ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ 
แนวปฏิบัติในการให้บริการอย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพของบริษัทและผู้เสนอขายประกันภัย ด้านที่ ๒ แนวปฏิบัติในการ
คัดเลือกผู้เสนอขาย และช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ด้านที่ 3  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการเสนอขาย



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  
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 ๔ 

 

กรมธรรม์ประกันภัย  ด้านที่ 4  แนวปฏิบัติของธนาคารในการให้บริการนอกสถานที่ และด้านที่ ๕  แนวปฏิบัติในการ
ให้บริการภายหลังการขาย  

การยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และระบบประกันภัยในภาพรวม ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการ 

ดังนี้ 
๑) ส านักงาน คปภ. ได้มีค าสั่งที่ 346/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และคู่มือตีความกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ เพ่ือทบทวนปรับปรุง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้สอดคล้องกัน ให้การพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทนเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันและลดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่าง
บริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย 

๒) ส านักงาน คปภ. ได้มีค าสั่งที่ 347/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 
และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการส านักงาน คปภ. มีความชัดเจน มีขั้นตอนสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การะบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย  

๓) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จ านวน ๓๖ ราย เป็นตัวแทนประกันชีวิต จ านวน ๒๙ ราย และนายหน้า
ประกันวินาศภัย จ านวน ๗ ราย (ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖2) โดยมีสาเหตุของการกระท าความผิดเกิดขึ้น                 
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  ๑) ได้รับช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้น าเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท   
๒) ปลอมลายมือชื่อในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และ ๓) ชี้ช่องให้ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยโดยมิได้
อธิบายเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยให้ชัดแจ้ง เพื่อคัดกรองผู้กระท าผิดกฎหมายออกจากระบบทั้งการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยันจนเข้าสู่กระบวนการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ  สามารถเข้าถึงการประกันภัยและเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน    
ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และภาคเอกชน โดยการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ 
วิธีการ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสม ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มี
การด าเนินการดังนี ้

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) 
ส านักงาน คปภ. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล และโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นใน ๑๐ จังหวัดที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา 
นครสวรรค ์ชัยนาท เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และนครศรีธรรมราช โดยจะเป็นการ
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๕ 

 

ลงพ้ืนที่และพบปะกับชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รับทราบสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ และสภาพปัญหาของการเพำะปลูกในแต่ละ
พ้ืนที่ ตลอดจนวิธีกำรที่เกษตรกรใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือจะได้น ำมำปรับปรุงโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปีและ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งได้มีกำรจัดท ำ Application “กูรู...ประกันข้ำว” เพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมความรู้ที่เน้นการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะแสดงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และ
เงื่อนไขต่างๆ ของการรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจในขั้นตอนการท าประกันภัยข้าวนาปีและและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ง่ายขึ้น 

โครงการ “คปภ. เพ่ือชุมชนสู่ภูมิภาค 
ส านักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย กองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกัน    

วินาศภัย จัดโครงการ “คปภ. เพ่ือชุมชนสู่ภูมิภาค” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชนใน
ลักษณะ “Mobile Insurance Unit” หรือ “ศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร” โดยมี
การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของส านักงาน คปภ.  ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
ให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกันภัย รวมถึงมีการเข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ประกันภัย    
สู่วิถีชุมชน ท าให้ได้รับข้อมูลมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 
โดยในปีนี้  ก าหนดจัดใน ๕ จังหวัด ซึ่งได้เปิดตัวโครงการที่ชุมชนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่ ๕ ชุมชน คือ ชุมชนล าไยมัดปุ๊ก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้าน
สะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชุมชนตลาดน้ าบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนบ้านโนนหอม 
อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร และชุมชนบ้านผาปอง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน          

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ  
 ๑) ประชาชนทั่วไป อาทิ จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้น าชุมชนท้องถิ่น อบต. อบจ. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น และจัดสัมมนาสาน
สัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัย ๔ ภาค จ านวน ๔ ครั้ง  
 ๒) กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนผ่าน
โครงการยุวชนประกันภัย โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ซึ่งมีโรงเรียนส่ง
ผลงานเข้าประกวด จ านวน ๔๕๒ โรงเรียน และได้มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศระดับประเทศในงานสัปดาห์ประกันภัย
ประจ าปี 256๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๓) กลุ่มผู้ประกอบการ/SMEs โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยที่มีความจ าเป็นส าหรับ
การประกอบธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วยการประกันภัยและหลักการที่จ าเป็นในการพิจารณา   ท า
ประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง และครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดระยอง  
 ๔) กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย  โดยส านักงาน คปภ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่า
ด้วยเรื่องการบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยร่วมกับหอการค้าจังหวัดต่างๆ จ านวน ๔ 
จังหวัด ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง ได้ด าเนินการดังนี้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของ

ประชาชนที่ทันต่อสถานการณ์ ส านักงาน คปภ. จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับ
ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการความคุ้มครองจากการ
ประกันภัย ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมอีกทางหนึ่ง จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) การประกันภัยส าหรับรายย่อย (Micro insurance) ส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยส านักงาน คปภ. 
ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 7 บาท 
โดยเพ่ิมเติมความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท า
ประกันภัย โดยผู้ที่มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้าย
ร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ 
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลา
ประกันภัย) จ านวน 5,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์
ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งสิ้น 724,506 ฉบับ     

๒) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยล าไย นายทะเบียนได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลล าไย
จากภัยแล้ง โดยใช้ดัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และเบี้ยประกันภัย ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 ส าหรับรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยพืชผล
ล าไยจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เบื้องต้นบริษัทจะเริ่มรับ
ประกันภัยใน 24 อ าเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 100,000 ไร่ (จากพ้ืนที่เพาะปลูกในจังหวัด
เชียงใหม่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่) โดยระยะแรกเริ่มจ าหน่ายกรมธรรม์ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 
2562 เพ่ือให้ความคุ้มครองภัยภาวะฝนแล้งที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชล าไยในช่วงเดือนมีนาคม - 
เมษายน 2562 โดยเกษตรกรผู้เพาะปลูกล าไยที่กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่มี
วงเงินกู้ทุกๆ 10,000 บาท สามารถขอเอาประกันภัยได้ 1 หน่วย โดยมีเบี้ยประกันภัย จ านวน 299 บาท ต่อการให้
ความคุ้มครอง 1 หน่วย ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2,100 บาท แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วน คือ กรณีการเกิดภาวะ
ฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง ได้รับเงินชดเชย จ านวน 900 บาท และกรณีการเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่า
ค่าดัชนีฝนแล้งขั้นสูงได้รับเงินชดเชย จ านวน 1,200 บาท ซึ่งเงินชดเชยเมื่อรวมกันไม่เกิน 2,100 บาท ทั้งนี้ หากพ้ืนที่
เอาประกันภัยเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่อง (มีจ านวนวันที่ฝนไม่ตกหรือฝนตกน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อวันติดต่อกัน) 
มากกว่าจ านวนวันที่ก าหนดเป็นดัชนีฝนแล้งหรือดัชนีฝนแล้งขั้นสูง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชี 
ธกส. 

๓) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ส าหรับการท าเหมืองแร่) 
นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
(ส าหรับการท าเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นแบบกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับการท าเหมืองแร่ฉบับแรกของประเทศไทย โดยการท าประกันภัยเหมืองแร่ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ประเภทที่ 1 เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเภทที่ 2 เนื้อที่ไม่
เกิน 625 ไร่ และประเภทที่ 3 เป็นการท าเหมืองในทะเล เหมืองใต้ดิน หรือเหมืองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสูง ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดท าประกันภัยให้มีระยะเวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประทาน
บัตร โดยกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับการท าเหมืองแร่จะคุ้มครองความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรือ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจและ
เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการต่อสู้คดี อัตราเบี้ยประกันภัย เป็นแบบช่วงขั้นต่ า - ขั้นสูง โดยรายปีอยู่ในช่วงร้อยละ 0.01 - 5.00 ของจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดหรือของค่าจ้างหรือของยอดรายได้แล้วแต่กรณี ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยยื่นความประสงค์ขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนเพ่ือใช้แบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก (ส าหรับการท าเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย จ านวน 25 บริษัท 
 ๔) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือกลุ่มชาวประมงเรือพ้ืนบ้าน และกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือชาวประมง
ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยเพ่ือกลุ่มชาวประมงเรือพ้ืนบ้าน และกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยแยกกรมธรรม์ประกันภัย ออกเป็น 2 แบบ คือ ๑) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่ม
ชาวประมงเรือพ้ืนบ้าน เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล โดยจะต้องเป็นเรือที่ท าการ
ประมงเรือพ้ืนบ้าน ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส และได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า และ 
๒) กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ชาวประมงสามารถ
เลือกซื้อได้เอง โดยที่รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ให้ความคุ้มครองเรือ 2 ขนาด คือ ขนาดของเรือไม่ถึง 10 
ตันกลอส และขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ส าหรับท าการประมงและได้มีการจดทะเบียนเรือ 
(ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่าและส าหรับเรือประมงที่มีขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป จะต้องมีอาชญาบัตร
จากกรมประมง  
 ๕) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ
แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพ่ือน า
ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาภาระทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน         
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน นับจาก
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก โดยมีความคุ้มครอง 2 ประการ คือ ประการแรกคือ ความ
คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) โดยหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือผู้ป่วยนอก (OPD) 
ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก และประการที่สองคือ ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันระหว่าง
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐาน
ทางการแพทย์ จะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้กับผู้เอาประกันภัยตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในดังกล่าว  

๒.๓ ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยได้ด าเนินการดังนี้   

การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  
ส านักงาน คปภ. ได้จัดประชุมคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ จ านวน ๓ ครั้ง 

เพ่ือร่วมกันวางกรอบและปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ  โดยก าหนดเป็น ๓ มิติ ประกอบด้วย  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๘ 

 

(๑) การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐให้ภาคธุรกิจ
ประกันภัยมีเงื่อนไขในสัญญาและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

(๒) การก ากับอัตราเบี้ยประกันสุขภาพให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสัญญาสุขภาพมาตรฐาน    
ที่มีการปรับปรุง  

(๓) ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล สถิติ ส าหรับการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันสุขภาพให้มีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถน ามาใช้วิเคราะห์อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) และต้นทุน
ในแต่ละความคุ้มครองได้  

 
๒.๔ ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ช่องทางการขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ช่องทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนโดยตรง ดังนั้น การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับเคร่งครัด จึงก าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีการขึ้นทะเบียนการด าเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) การใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัทประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
(e-policy) และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย (e-claim) และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ 
คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต/สัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอความเห็นชอบ
การใช้บริการบุคคลภายนอกและการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยและนายหน้า
ประกันภัยได้รับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ๑) การเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 72 ราย        
๒) การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขาย 18 ราย ๓) การออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 3๙ ราย และ ๔) การใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ราย   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตรสูง 
๓.๑ เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบการก ากับ
ราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ด้ำนกำรประกันชีวิต 

๑. จัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย เช่น คณะท างาน Profit 
testing คณะท างาน Par product คณะท างานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสัญญาประกันภัย เป็นต้น 

๒. จัดท าร่างหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
กลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สัญญาเพ่ิมเติมประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สัญญาเพ่ิมเติมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สัญญา
เพ่ิมเติมโรคร้ายแรงกลุ่ม และสัญญาเพ่ิมเติมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม แบบอัตโนมัติ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 

๓. ออกหลักเกณฑ์การยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่มีอายุรับประกันภัย
ตั้งแต่ 66 ปีขึ้นไป แบบอัตโนมัติ เพ่ือลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๙ 

 

๔. จัดท ารายการตรวจสอบเอกสารส าหรับการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย (Check lists) เพ่ือให้บริษัทประกันชีวิตใช้ในการตรวจสอบรายการเอกสารเบื้องต้น
ด้วยตนเอง ก่อนยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 

๕. ก าหนดกรอบการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร และช่องทางขายผ่าน
โทรศัพท์ และเวียนแจ้งให้ภาคธุรกิจทราบ 

๖. จัดท าร่างค าสั่งนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ย
ประกันภัย ส าหรับบริษัทประกันชีวิต  

๗. น าเสนอความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 
 ด้ำนกำรประกันวินำศภัย 

๑. จัดท าค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสาร
สรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือลดกระบวนการขอรับความเห็นชอบ 

๒. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 

๓. ปรับปรุงแบบและข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง            
แบบอัตโนมัติ (File and Use) ก่อนรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ 

๔. ปรับปรุงค าจ ากัดความและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อร่วมกับสายกฎหมายและคดี 
๕. หารือร่างกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง ฉบับภาษาไทยร่วมกับ         

ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
๖. จัดท าค าสั่งนายทะเบียนที่ 19/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความ

หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับการประกันวินาศภัย  
๗. หารือการจัดท าเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 

จ านวน 12 แบบและอัตราเบี้ยประกันภัย 

โครงการ “Insurance Regulatory Sandbox”  
 ส านักงาน คปภ. ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัย รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี 
Fintech Firm หรือ Technology Firm เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการและขอปรึกษาเกี่ยวกับโครงการทั้งก่อนการสมัครและระหว่างอยู่ในโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๒๖ 
โครงการ และปัจจุบันมีโครงการเข้าทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox  จ านวน  ๗ โครงการ โดยเป็น
โครงการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ๕ โครงการ การประกันสุขภาพ ๑ โครงการ และการอบรมต่ออายุตัวแทน
นายหน้า Online ๑ โครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ด าเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ 
Muang Thai i-Drive และโครงการ “ประกันรถยนต์แฟร์ดี” 
 
๓.๒ พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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๑) พัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเคร่งครัด ซึ่งโครงการนี้ ส านักงาน คปภ. ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ ในปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์แบบเดิมคู่ขนานกับระบบ I-SERFF ซึ่งคาดว่า 
จะเริ่มใช้ระบบจริงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ส าหรับส่วนของบริษัทประกันชีวิต ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

๒) จัดตั้งคณะท างานกลั่นกรองเกี่ยวกับการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย จ านวน ๖ คณะ ประกอบด้วย 
๑) คณะท างานพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ประกันภัย สัญญาประกันภัย และเอกสารประกอบการเสนอขาย            
๒) คณะท างานพิจารณาก าหนดกรอบมาตรฐานการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก าหนดมาตรฐาน การท า Profit 
Test ๓) คณะท างานศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (PAR Product) ๔) คณะท างานย่อย
พิจารณามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS 17) ๕) คณะท างานย่อยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน
สุขภาพ และ ๖) คณะท างานย่อยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน Unit-Linked 

๓) ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามแผนที่วางไว้ในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้
กระบวนการให้ความเห็นชอบมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิ 

- จัดท า/ปรับปรุงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/วินาศภัย ส าหรับอ้างอิงในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 

- จัดท า Checklist ให้บริษัทตรวจสอบรายการเอกสารเบื้องต้นก่อนน าส่งมาขอรับความเห็นชอบ 
- จัดตั้งคณะท างานร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยเพ่ือจัดท ามาตรฐานหรือแนวทางการขอรับความ

เห็นชอบผลิตภัณฑ ์

๓ .๓ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือให้ธุรกิจประกันภัยไทย มีบทบาทต่อการ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสามารถพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ
เป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ The Monetary Authority of Singapore (MAS) หน่วยงานก ากับดูแล        
ภาคการเงินประเทศสิงคโปร์ 

ส านักงาน คปภ.ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ The Monetary Authority of Singapore 
(MAS) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงาน คปภ. 
ซึ่งการลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน เพ่ือยกระดับบุคลากรประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย อาทิ 
การน าองค์ความรู้จากประเทศสิงคโปร์ด้าน InsurTech มาพัฒนาเพ่ือปรับใช้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโครงสร้างตลาดประกันภัยที่ดีเยี่ยม และ    
มีการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีตามมาตรฐานสากล  

การสร้างความร่วมมือและพัฒนาการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยกับหน่วยงานก ากับดูแลในต่างประเทศ   
๑) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร CLMVT Professional Development in Non-life Insurance 

ซึ่งจัดโดยสถาบัน Asian Institute of Technology ร่วมกับบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
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2562 ณ ส านักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ หลักการ
พ้ืนฐานของประกันภัย เทคนิค และตลาดธุรกิจประกันภัยของกลุ่มประเทศ CLMVT  

๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “การประกันภัยรายย่อย (Microinsurance)”        
โดยความร่วมมือระหว่างส านักงาน คปภ. กับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัยแห่งอาเซียน (ASEAN 
Insurance Training and Research Institute หรือ AITRI) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา        
แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกันภัยรายย่อยส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนถอดบทเรียนจากตัวอย่าง
ของการด าเนินการเรื่องนี้ที่ประสบความส าเร็จในประเทศต่างๆ โดยเนื้อหาหลักสูตรได้มุ่งสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานก ากับดูแลในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย การถ่ายทอดความรู้
ทางด้านประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อย              
การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายการประกันภัยเพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

๓) เข้าร่วมการประชุม 14th AFIR Annual Meeting and Conference และ Asia-Pacific High-
Level Meeting เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย 
Monetary Authority of Macao (AMCM) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย    
ในอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานก ากับดูแลภาคการเงิน บริษัทประกันภัย และหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกันในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านประกันภัยในมุมมองของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์       
ความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ช่องว่างการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ รวมทั้งการเข้าถึงทางด้านประกันภัย 
ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเกษตรกร  

๔) จัดประชุมสัมมนา The International Insurance Regulation and Supervision Seminar ซ่ึงเป็น
การร่วมมือกับสมาคมนายทะเบียนประกันภัย (National Association of Insurance Commissioners หรือ NAIC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพมหานคร              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ทางเทคนิคให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านประกันภัยที่เกิดใน
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลจากมุมมองประสบการณ์ของหน่วยงานก ากับดูแลด้านประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล
ประกันภัยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยควบคู่กั บการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big data, Artificial intelligence, 
Blockchain และ IoT เป็นต้น 

๕) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย กับ Mr. Liang 
Tao, Vice Chairman, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) พร้อมด้วยคณะ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานก ากับดูแลภาคการเงินและภาคประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่  1 
พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงาน คปภ. 

๖) เข้าร่วมการประชุมกับ Mr. Toshihide Endo, Commissioner และผู้บริหารระดับสูงของ 
the Financial Services Agency of Japan (FSA) หน่วยงานก ากับดูแลภาคการเงินของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 
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๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือหารือเกี่ยวกับภาพรวมและความท้าท้ายส าคัญในธุรกิจประกันภัยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึง
แนวทางการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเงิน  

๗) เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ครั้งที่ 26 (26th IAIS 
Annual Conference 2019) และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562        
ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสมาคมหน่วยงานก ากับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International 
Association of Insurance Supervisors : IAIS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Insurance Authority)  โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และทราบความคืบหน้าการด าเนินการ
ต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งผลสรุปการประชุมที่ส าคัญคือ การให้ ความเห็นชอบกรอบการก ากับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ที่มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก (Internationally Active Insurance Groups: IAIGs) และการบรรเทาความเสี่ยงต่อ
ระบบที่จะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัย กรอบการก ากับกลุ่มธุรกิจประกันภัย  

๘) เข้าร่วมการประชุมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียนประจ าปี 2562 ครั้งที่ 22 (22nd  ASEAN 
Insurance Regulators’ Meeting : 22nd AIRM)  และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 
พฤศจิกายน 2562 ณ กรุง Nay Pyi Taw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี Financial Regulatory Department, 
Ministry of Planning and Finance (FRD) หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และการพัฒนาการประกันภัยของแต่ละประเทศ รวมทั้งรับทราบความ
คืบหน้าการด าเนินการต่างๆ ของประเทศสมาชิก ในด้านการพัฒนาการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและความร่วมมือ
ระหว่างกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย 
เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
๔.๑ พัฒนาและยกระดับการก ากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยด าเนินการ ดังนี้  

การแก้ไขปรับปรุงประกาศ คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย 
คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ก่อนเสนอประธาน คปภ. ลงนามในประกาศดังกล่าวต่อไป 

การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย 
ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภายใน

และภายนอก ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand 
Insurance Leadership Program) หลักสูตรส าหรับผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory 
Curriculum : ISC) รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของส านักงาน คปภ. ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๑๓ 

 

การจัดท า CPD Continuous Professional Development ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมกับสมาคม      
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของส านักงาน คปภ. ได้ออก
ข้อก าหนดด้านการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development Requirements : 
CPD) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้กับสมาชิกของสมาคมฯ ประเภท Fellow 
เท่านั้น มีข้อก าหนด  ๑๒ ชั่วโมง CPD ต่อ ๑ รอบปีปฏิทิน (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
แน่ใจว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทยมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล 

๔.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย เพ่ือสนับสนุนให้ระบบประกันภัยมีการศึกษา ค้นคว้าและ
วิจัยด้านการประกันภัยใหม่ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยทั้งด้านองค์ความรู้      
การก ากับ ตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในอนาคต โดยด าเนินการ ดังนี้ 

กำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ (CEO Insurance Forum 2019)  
ส านักงาน คปภ. ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ าปี ๒๕๖๒ (CEO Insurance 

Forum 2019) ซึ่งเป็นการผนึกก าลังร่วมกันระหว่างส านักงาน คปภ. กับภาคธุรกิจประกันภัย เพ่ือเป็นเวที         
การสื่อสารนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัยไทย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “การยกระดับ
ประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ 
หัวข้อ  “ ยกระดับการก ากับการประกันภัยสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน ” และกลุ่มที่ ๒ หัวข้อ    “ กรอบแนวทางการป้องกัน
และป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันภัยสุขภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 2๙ มีนาคม 256๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
กรุงเทพฯ 

การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย (Thailand Insurance Symposium) ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ส านักงาน คปภ. ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย (Thailand Insurance Symposium) 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “Proactive InsurTech for National Sustainability” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา     
องค์ความรู้ด้านการประกันภัย การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับบุคลากรประกันภัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย และเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
ประกันภัยมาเชื่อมโอกาสธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 

๔.๓ เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันภัย เพ่ือให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูล
กลางด้านการประกันภัยที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย และการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่สามารถรองรับการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับบริษัทประกันภัย หน่วยงานเครือข่าย และประชาชน
รวมถึงมีการสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน คปภ. ได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๑๔ 

 

การพัฒนา Application ส าหรับการแจ้งเคลมประกันรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “Me Claim”   
ส านักงาน คปภ. ร่วมกับบริษัท Anywhere 2 Go Co., Ltd. พัฒนา Application ส าหรับการแจ้ง   

เคลมประกันรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “Me Claim” ซึ่งเป็น Application กลางให้ประชาชนสามารถแจ้งทั้งบริษัท
ประกันภัยและเจ้าหน้าทีต่ ารวจเมื่อเกิดเหตุรถชนได้ โดยเป็นการน าระบบเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยลดปัญหา
จราจรบนท้องถนนและยังเป็นการต่อยอดโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” และยังสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการให้มีมาตรการช่วยแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยอีกด้วย 

การประกวด InsurTech Ignite Hackathon ครั้งที ่2 
ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

สมาคมฟินเทคประเทศไทย และมีเดียพาร์ทเนอร์จาก Startup Thailand จัดโครงการประกวด InsurTech Ignite 
Hackathon ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร Knowledge Exchange Center โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการ InsurTech Startup พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ
กลุ่ม InsurTech นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของ InsurTech ในยุค Thailand 4.0” รวมทั้งค้นหาและ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup ด้านเทคโนโลยี และกลุ่มนักศึกษาและผู้สนใจได้คิดค้นและน าเสนอ
แนวคิดด้านเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและน าไปใช้ได้จริงในอนาคต โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 
180,000 บาท ทั้งนี้ มีผู้ชนะการประกวดทั้งสิ้นจ านวน ๕ ทีม และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้น าเสนอการพัฒนา 
Mobile Application ที่มีระบบ Telemedicine เพ่ือมุ่งหวังให้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และส่งผลให้บริษัท
ประกันภัยลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานลงได้ด้วย InsurTech 

การจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยพ้ืนฐานส าหรับ Startup หลักสูตร Panorama Motor Insurance for 
Startup ทีมุ่่งเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์ 

ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย
พ้ืนฐานส าหรับ Startup หลักสูตร Panorama Motor Insurance for Startup ที่มุ่งเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์ 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส านักงาน คปภ. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่ม Startup กลุ่มนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และกลุ่มนักพัฒนา
เทคโนโลยี (Developer) ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปสร้าง 
“ไอเดีย” หรือ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงน าเทคโนโลยี
มาพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมการประกันภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งได้รับ
เกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งจากส านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) 
ส านักงาน คปภ. ได้ศึกษาและจัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau 

System) เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย และสนับสนุนการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย       
ด้านการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย เพ่ือรองรับการผ่อนคลายการก ากับอัตราเบี้ยประกันภัยในอนาคต             
โดยส านักงาน คปภ. ได้มีค าสั่งที่ 455/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัย โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน เพื่อท าหน้าที่จัดท าแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีประกันภัย โดยขณะนี้ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างด าเนินการน าข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย ปี ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐ เข้าจัดเก็บบนฐานข้อมูล Insurance Bureau และท า data cleansing เพ่ือให้ฐานข้อมูลของ Insurance 
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Bureau system ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งพัฒนารายงานจาก Insurance Bureau System เพ่ือสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานและผู้บริหารของส านักงาน คปภ. และตั้งคณะท างาน ซึ่งจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมาร่วมพิจารณาหาแนวทางร่วมกันเพ่ือป้องกันมิให้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โครงการ InsurTech Boot Camp 2019 และการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC 
InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกันสุขภาพ” ในงานสัปดาห์
ประกันภัย ประจ าปี 2562  
 ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ได้จัดโครงการ InsurTech Boot 
Camp 2019 พร้อมจัดกิจกรรม CIT Roadshow เดินสายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยให้กับนิสิต และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประกันภัยโดยตรง จ านวน 4 สถาบัน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนให้เข้าประกวดนวัตกรรม
เทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกัน
สุขภาพ” ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562                 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากการจัดประกวดในประเภทนิสิต/นักศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดในประเภท
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้นจ านวนกว่า 60 ทีม และทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกได้
เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp และ Workshop ตลอดระยะเวลา 2 วัน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้าน
การประกันภัยและน าไปปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการตัดสินและการประกาศผลรางวัล OIC InsurTech 
Award ๒๐๑๙ ส าหรับทีมที่ชนะเลิศประเภทนิสิต/นักศึกษา ได้น าเสนอผลงานออกแบบประกันสุขภาพเด็ก
ระยะสั้น ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกโรคที่จะคุ้มครองได้เอง โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และทีมที่
ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้น าเสนอผลงาน Application for running event โดยน าอุปกรณ์ IoT ที่มีปุ่ม 
SOS ประยุกต์ใช้ ท าให้สามารถกดและแจ้งต าแหน่งของนักวิ่งที่เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือแจ้งต าแหน่งให้ทีมช่วยเหลือ
สามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้ถูกจุดอย่างทันท่วงที  

การพัฒนา Mobile Application เพ่ือสนับสนุนงานด้านการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 
ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์ CIT ร่วมกับสายตรวจสอบคนกลางประกันภัยพัฒนา Mobile Application 

เพ่ือสนับสนุนงานด้านการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยมีรายละเอียด (Feature) ประกอบด้วย (๑) ดูข้อมูล
ทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยของตนเองได้ (๒) มีระบบการแจ้งเตือนให้ต่ออายุใบอนุญาตส าหรับ
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยล่วงหน้า ท าให้ลดอัตราการขาดต่ออายุใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตไม่ทัน
ก าหนดเวลา (๓) ดูข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ตนเองได้รับได้ (๔) ดูข้อมูลชั่วโมงการฝึกอบรมของตนเองได้ ซึ่งเป็นการช่วย
เพ่ิมอัตราการเข้าอบรมความรู้ของคนกลางประกันภัยตามมาตรฐานที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด และ (๕) ประชาชน
สามารถตรวจสอบสถานะของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้ โดยผ่าน QR Code เพ่ือพิสูจน์การมีใบอนุญาตก่อนเจรจา     
เพ่ือขายกรมธรรม์ต่อไป 

การพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติ OIC Chatbot 
 ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์ CIT  ร่วมกับสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จัดท าระบบตอบค าถามอัตโนมัติ 
(Chatbot) เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตอบปัญหาด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน และแบ่งเบาภาระของสายด่วน 
1186 พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงการท างานเข้ากับ Application LINE เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย
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ระยะแรกมีข้อมูล ๕ ส่วน ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต/การประกันวินาศภัย (๔) ข้อมูลส านักงาน คปภ./ข้อมูลบริษัทประกันภัย และ 
(๕) ข้อมูลทั่วไป  

การพัฒนา Application ส าหรับการค านวณทุนประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT)  ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย 
พัฒนา Application ส าหรับการค านวณทุนประกันภัย เพ่ือให้บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมี Application        
ใช้เป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลและค านวณทุนประกันภัยส าหรับอาคารและเครื่องจักรในเบื้องต้นได้ ซึ่ง Application 
ดังกล่าว ได้มีการพัฒนา ๒ ส่วน คือ การค านวณทุนประกันภัยส าหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และการค านวณทุน
ประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 

๔.๔ ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ภาครัฐสนับสนุนและใช้การประกันภัย   
เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปีและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 256๒ 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 โดยก าหนดเป้าหมายสูงสุด      
ไม่เกิน 30 ล้านไร่ และภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,740.60 ล้านบาท และ
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการปีแรก ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย      
ไม่เกิน 3 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จ านวนเงินทั้งสิ้น 121.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
ปีการผลิต 2562 แล้ว โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 24 บริษัท 

โครงการประกันภัยการเดินส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Thailand Travel Shield) 

ส านักงาน คปภ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการประกันภัยการ
เดินส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Thailand Travel Shield ) เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการน านโยบายด้านความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยวไปสู่เชิงปฏิบัติ และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงภัยหรือบรรเทาความสูญเสียและ       
ความเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศไทยในสภาวะการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังแสดงให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก
เชื่อมั่นและเห็นถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมประกันภัยไทยที่มีมาตรฐานการคุ้มครองและช่วยเหลือเทียบเท่าสากล    
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 

การบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ใช้“ประกันสุขภาพ” บริหารความเสี่ยงนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Long Stay 
 เลขาธิการ คปภ. ร่วมแถลงข่าวกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายน
ภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง นพ.ธเรศ กรัษนัยวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายสรยุทธ ชาสมบัติ 
รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา    
(วีซ่า) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) โดยมีคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๑๗ 

 

ร่วมรับฟังการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ซึ่งในส่วนความรับผิดชอบของส านักงาน คปภ. นั้น 
เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความหลักฐานแสดงการประกันภัย
ส าหรับคนต่างด้าว ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี (Insurance Certificate) ให้กับบริษัทประกันภัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 บริษัท            
โดยกรมธรรม์ประกันสุขภาพดังกล่าว จะต้องระบุความคุ้มครองจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับ                  
ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีผู้ป่วยนอกไม่ต่ ากว่า 40,000 บาทต่อปี และกรณีผู้ป่วยในไม่ต่ ากว่า 400,000 บาทต่อปี 
ส่วนกรณีผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่วคราวที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพจากต่างประเทศอยู่แล้ว         
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ต้องมีจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน      
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้นเช่นเดียวกัน  โดยจะเริ่มบังคับใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562     
เป็นต้นไป 
 
๔ .๕ เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับให้มี    
ความพร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต โดยด าเนินการ ดังนี้ 
การผลักดันร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย 
 ส านักงาน คปภ. ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่าง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ... ขึ้นทั้งฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน ปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานก ากับ
สถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งส านักงานได้น าร่างกฎหมายดังกล่าว  เสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รับความเห็นชอบ            
ในหลักการตามท่ีส านักงาน คปภ. เสนอ โดยการจัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และแยกเป็นการแก้ไข
กฎหมายฉบับเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย โดยแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาบทบัญญัติที่มี
ความเกี่ยวข้องกันออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง  
    กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท 
    กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ
และผู้มีอ านาจในการจัดการ ในกรณีแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และส่งผลกระทบ
ต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 

 ซึ่งขณะนี้ กฎหมายกลุ่มที่ 1 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562                 
ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ จะมีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ในส่วนของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ส านักงาน คปภ. อยู่ในระหว่างยกร่างเพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไป กลุ่มที่ 2 
อยู่ระหว่างการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาในวาระสอง และกลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเข้าชี้แจงต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาในวาระแรก 

การจัดท าพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล 
ส านักงาน คปภ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ     

ในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย ณ วันที่ 15 
ตุลาคม 2562 ได้พิจารณาวาระแรก ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักการและเหตุผลรายมาตรา เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้             



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ปี ๒๕๖2 ของส ำนักงำน คปภ.                 
 ๑๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้ปรับแก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลเพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในวาระสองต่อไป 

การเข้ารับการประเมินภาคการเงิน สาขาการประกันภัย (Financial Sector Assessment Program – FSAP)  
ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องในการเข้ารับการประเมิน           

โดยปรับปรุงกฎกติกาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งประชุมท าความเข้าใจกับภาคธุรกิจประกันภัยไทย  
ซึ่งคณะผู้ประเมินภาคการเงินจาก World  Bank และ IMF ได้เข้ามาประเมินการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPs) ๒๖ ข้อ 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผลการประเมินเต็มรูปแบบของสาขาประกันภัยของประเทศไทย       
ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ICP ทั้ง 26 ข้อ โดยได้คะแนนในระดับที่ดีมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินของประเทศอ่ืนๆที่ได้รับการประเมินแล้ว ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 4 ของโลก และเป็นล าดับที่ 2 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ในจ านวนนี้ผ่านการประเมินในระดับ Observed (O) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จ านวน 10 ข้อ ผ่านการ
ประเมินระดับ Largely Observed (LO) จ านวน 12 ข้อ และผ่านการประเมินระดับ Partly Observed (PO) จ านวน 4 ข้อ 
โดยไม่มีข้อใดที่ประเมินไม่ผ่าน  

การเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ 
ส านักงาน คปภ. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนา           

การบริการ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2562 
“Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม         
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นปีแรกที่ส านักงาน คปภ. ร่วมส่งผลงาน และเป็นปีที่มีหน่วยงานภาครัฐส่ง
ผลงานเข้ารับการพิจารณาเป็นจ านวนมากกว่าทุกปี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐอย่างเข้มข้น โดยส านักงาน คปภ. สามารถคว้ารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี 
ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยมาได้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปี 2562  

ส านักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2562   ซึ่งจัดโดยส านักงาน ป.ป.ช. มีหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ซึ่งส านักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมิน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.95 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเกรด A ตามเกณฑ์ประเมิน (ITA) ในปีนี้ ส าหรับผลคะแนนของส านักงาน 
คปภ. จาก 10 ตัวชี้วัดนั้น ส านักงาน คปภ. ได้คะแนนเต็มส าหรับตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดเรื่องการ
ป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ ก็ผ่านในระดับดี 

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


