สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

รายงานผลการดาเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สาคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖2
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
สำนักงำน คปภ. ได้ดำเนินงำนที่สำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยที่กำหนด โดยคณะกรรมกำร
คปภ. ภำยใต้แผนพั ฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และภำรกิจหลักในกำรกำกับดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนำธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส น่ำเชื่อถือ และคุ้มครองประชำชน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
จำกกำรประกันภัยอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีควำมมั่นคง เข้มแข็งทำงกำรเงิน มีกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพ และเป็นที่เชื่อมั่น
ไว้วำงใจของประชำชน
๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
 กำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC 2) โดยคณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำม
เห็นชอบร่ำงประกำศ คปภ. ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงและกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย แล้วในกำรประชุมคณะกรรมกำร คปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
 จั ดกำรประชุมชี้ แจงผลกำรทดสอบภำวะวิกฤตส ำหรั บธุ รกิ จประกันชี วิ ต/วิ นำศภั ย ระหว่ำงวั นที่
24 - 25 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงำน คปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลกำรทดสอบภำวะวิกฤต
ประจำปี 2562 ข้อสังเกตที่พบจำกรำยงำน ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทปรับปรุงกำรจัดทำรำยงำนในปีถัดไป รวมถึง
แผนกำรดำเนินงำนในกำรจัดทำกำรทดสอบภำวะวิกฤตประจำปี 2563 ทั้งนี้ มีผู้แทนจำกสมำคมประกันชีวิตไทย สมำคม
ประกันวินำศภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินำศภัย เข้ำร่วมกำรประชุม จำนวนทั้งสิ้น 163 คน โดยมีกำร
เสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรทดสอบภำวะวิกฤตประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงำน คปภ. จะนำไปพิจำรณำ
ประกอบกำรดำเนินงำนต่อไป
 กำรศึกษำสภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของสำนักงำน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย
โดยส ำนั กงำน คปภ. ได้จ้ ำงบริ ษัท ดี ลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษำ จ ำกัด ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพแวดล้อมและ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเครำะห์และประเมินโครงสร้ำง ศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของธุรกิจประกันภัยไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล และนำผลกำรศึกษำที่ได้รับมำใช้
เป็นแนวทำงในกำรจัดทำร่ำงกรอบแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษำได้ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล และ
ทบทวน ทิศทำงกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัยที่ผ่ำนมำ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกระทบจำกบริบทสภำพแวดล้อมและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทั้งของประเทศไทยและต่ำงประเทศ ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมประกันไทย
รวมถึงได้สัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และได้มีกำรประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
กำรประกันภัย จำนวน ๓ ครั้ง ในเดือนมิถุนำยน สิงหำคมและกันยำยน ๒๕๖๒ เพื่อพิจำณำผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำร
แข่งขัน โอกำสและควำมท้ำทำยที่สำคัญของธุรกิจประกันภัยไทย รวมถึงร่ำงทิศทำงยุทธศำสตร์ เพื่อรองรับควำมท้ำทำย
ในอนำคต และได้นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร คปภ. เพื่อทรำบควำมคืบหน้ำกำรดำเนินโครงกำรฯ ในกำรประชุม ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
๑.๒ ยกระดับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจประกันภัย
 ส ำนั กงำน คปภ. ได้จั ดจ้ ำงบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษำเพื่อดำเนิ น
โครงกำรยกระดับกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนดิจิทัล (Digital Risk Management and Governance)
ซึ่งที่ปรึกษำได้ส่งมอบงำนงวดที่ ๓ โดยบริษัทที่ปรึกษำได้จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล เรื่อง IT
Risk Management and Cybersecurity ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย และเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
คปภ. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงติดตำมให้บริษัทนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรกำกับดูแล และกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง
ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ในระบบ Web Survey และ
จัดทำร่ำงหลักกำรและสำระสำคัญของประกำศ คปภ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย (Governance and Management for Information
Technology Risk) พ.ศ. ... ซึ่งจะนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร คปภ. เพื่อพิจำรณำในเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ ก่อนนำไป
จัดทำประชำพิจำรณ์กับภำคธุรกิจต่อไป
๑.๓ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย
 กำรกำกับตัวแทนประกันภัยและนำยหน้ำประกันภัย โดยคณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำง
ประกำศ คปภ. เรื่ อง ก ำหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี กำร เงื่ อนไข กำรขออนุ ญำต กำรอนุ ญำต และกำรต่ ออำยุ ใบอนุ ญำต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย และนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วในกำรประชุมคณะกรรมกำร
คปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
 สำนักงำน คปภ. เข้ำร่วมงำนสัมมนำ MDRT DAY 2019 ซึ่งจัดโดยสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรเงิน
ชั้นสูง (Million Dollar Round Table : MDRT ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด “Synchronize The Future” เมื่อวันที่
5 สิงหำคม 2562 ซึ่งเลขำธิกำร คปภ. ได้กล่ำวในตอนหนึ่งว่ำ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบำทสำคัญในชีวิตของผู้คน และ
หลอมรวมเข้ำกับกำรทำงำนของยิ่งอุตสำหกรรมประกันภัย นอกจำกนี้ ยังเผชิญกับกำรขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้มีอำยุยืนยำว
(Longevity Society) และกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุค Tech Society อย่ำงเต็มรูปแบบ จึงถือเป็นภำรกิจสำคัญอย่ำงยิ่งของทั้ง
สำนักงำน คปภ. และภำคอุตสำหกรรมประกันภัย รวมถึงคนกลำงประกันภัยที่ต้องปรับปรุงกำรทำงำนให้มีควำมทันสมัย
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและช่วยกำจัด Pain Point ต่ำงๆ ของผู้เอำประกันภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจำกเป็นช่องทำงกำรขำยที่ประชำชนผู้เอำประกันภัย
ให้ควำมสำคัญและให้กำรยอมรับมำโดยตลอดทุกสำขำวิชำชีพ กลำยเป็นควำมท้ำทำยครั้งส ำคัญที่เข้ำมำเปลี่ ยนแปลง
Landscape ของทุกอุตสำหกรรม
 ยกระดับมำตรฐำนกำรคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ประชำชนด้ำนกำรประกันภัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับประชำชน สำนักงำน คปภ. และระบบประกันภัยในภำพรวม โดยสำนักงำน คปภ. ได้ดำเนินกำร ดังนี้
๑) ให้ กำรต้ อนรั บคณะหน่ วยงำนก ำกั บดู แลธุ รกิ จประกั นภั ยของประเทศบั งคลำเทศ (Insurance
Development & Regulatory Authority (IDRA) ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงกำรเงินประเทศบังคลำเทศ
และบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศบังคลำเทศ พร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์
ด้ำนกำรประกันภัยร่วมกัน และได้เยี่ ยมชมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรประกันภัย ศูนย์ไกล่เกลี่ ยข้อพิพำทด้ำนกำร
ประกันภัย รวมถึงกำรทำงำนของสำยด่วน คปภ. 1186 เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2562 ณ สำนักงำน คปภ.
๒) จั ดอบรมควำมรู้ เกี่ยวกับกำรไกล่ เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัยและกำรดำเนินกำรไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพำท โดยผู้ชำนำญกำรสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สำนักงำน คปภ. ภำค 7 (นครปฐม) เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม
2562 เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยบรรยำย และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่พนักงำนในสังกัดสำนักงำน คปภ. ภำค 7 (นครปฐม)
พร้อมมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ในส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรไกล่เกลี่ยและเทคนิค
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
วิธีกำรต่ำงๆ ที่ผู้ไกล่เกลี่ยใช้ในกำรไกล่เกลี่ยให้ประสบผลสำเร็จ และจัดให้มีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัยนอก
สถำนที่ และยังได้ร่วมกันถอดบทเรียนกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน ที่เกิดขึ้นในจังหวัด พร้อมแนวทำงแก้ไข ทำให้เป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติงำนของทั้งผู้ไกล่เกลี่ยและพนักงำนสำนักงำน คปภ.
๓) คุ้มครองสิ ทธิประโยชน์ประชำชนและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ด้วยกำรเพิกถอนใบอนุญำต
ตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัยที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย จำนวน ๓๖ รำย เป็นตัวแทนประกันชีวิต จำนวน ๒๙ รำย และนำยหน้ำ
ประกันวินำศภัย จำนวน ๗ รำย (ณ วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖2) โดยมีสำเหตุของกำรกระทำควำมผิดเกิดขึ้น ใน 3 ลักษณะ
ดังนี้ ๑) ได้รับชำระเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ๒) ปลอมลำยมือชื่อ
ในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และ ๓) ชี้ช่องให้ผู้เอำประกันภัยทำสัญญำประกันภัยโดยมิได้อธิบำยเงื่อนไขตำมสัญญำประกันภัย
ให้ชัดแจ้ง เพื่อคัดกรองผู้กระทำผิดกฎหมำยออกจำกระบบทั้งกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนพิสูจน์ยืนยัน
จนเข้ำสู่กระบวนกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เป้าประสงค์ : ประชำชนมีควำมรู้ และเข้ำใจสิทธิ สำมำรถเข้ำถึงกำรประกันภัยและเลือกใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม
๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
 สำนักงำน คปภ. ร่วมกับภำคอุตสำหกรรมประกันภัยไทย กองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกัน
วินำศภัย จัดโครงกำร “คปภ. เพื่อชุมชนสู่ภูมิภำค” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยเป็นกำรลงพื้นที่เพื่อพบปะประชำชนในลักษณะ
“Mobile Insurance Unit” หรือ “ศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร” โดยมีกำร
ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่ของสำนักงำน คปภ. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ให้ควำม
ช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรประกันภัย รวมถึงมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฐำนควำมรู้ประกันภัยสู่วิถีชุ มชน
ทำให้ได้รั บข้อมูลมำใช้พัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริ โภค โดยในปีนี้
กำหนดจัดใน ๕ จังหวัด ซึ่งได้มีกำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 ณ ชุมชนบำง
กระดี่ แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ใน ๕ จังหวัด ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ชุมชนลำไยมัดปุ๊ก อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 2๐ สิงหำคม 256๒ ชุมชนบ้ำนสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๒ชุมชนตลำดน้ำ บำงคล้ำ อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ ตุลำคม 256๒ ชุมชนบ้ำนโนนหอม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
สำหรับครั้งที่ ๕ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 256๒ ชุมชนบ้ำนผำปอง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ทั่วประเทศ ได้แก่
- กลุ่มประชำชนทั่วไป อำทิ
๑) จัดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้กับประชำชนในกลุ่มสำขำอำชีพต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น
กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่น อบต. อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นต้น จำนวน ๑๔๓ ครั้ง
๒) ดำเนินกำรประชุมสัมมนำสำนสัมพันธ์เครือข่ำยอำสำสมัครประกันภัย 4 ภำค จำนวน 4 ครั้ง
ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ำยอำสำสมัครประกันภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำน
คปภ. รวมทั้งอำสำสมัครประกันภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรประกันภัยในกำร
ขับเคลื่อนพลังเครือข่ำยของอำสำสมัคร เพื่อนำระบบประกันภัยไปสู่ชุมชนของตนเอง ด้วยกำรถอดบทเรียนประสบกำรณ์
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒
๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ทำงำนอำสำสมัครประกันภัยที่ได้รับรำงวัลดีเด่น หรืออำสำสมัครประกันภัย ที่มีศักยภำพช่วยเหลืองำนของสำนักงำน คปภ.
ภำค/จังหวัด และมีกำรเสวนำในหัวข้อที่น่ำสนใจ อำทิ คปภ. ผนึกพลังเครือข่ำยอำสำสมัครประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรทำงำนช่วยเหลือประชำชน ด้ำนกำรประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุจำกรถ กำรทำประกันภัย พ.ร.บ. ภำคบังคับ
แล้วได้อะไร หำกไม่ทำ พ.ร.บ. เกิดเหตุขึ้นแล้วต้องทำอย่ำงไร ควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำประกันภัย
รถภำคสมัครใจ และบทบำทภำรกิจของกองทุนประกันวินำศภัยและกองทุนประกันชีวิต เป็นต้น รำยละเอียดกำรจัดสัมมนำ
ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น (ภำค 3, ภำค 4 และภำค 5)
เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภำคม 2562 มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 250 คน
ครั้ งที่ 2 ภำคเหนื อ จั ดขึ้ น ณ จั งหวั ดสุ โขทั ย (ภำค 1 และภำค 2) เมื่ อวั นที่ 21 - 22
มิถุนำยน 2562 มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 190 คน
สำหรับครั้งที่ 3 ภำคใต้ กำหนดจัดขึ้น ณ สุรำษฎร์ธ ำนี (ภำค 8 และภำค 9) ในวันที่ 8 - 9
กรกฎำคม 2562 และครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหำคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงครำม
- กลุ่มเยำวชน นิสิต นักศึกษำ โดยได้จัดอบรมให้แก่คณะครู อำจำรย์ ในโรงเรียนและสถำนศึกษำ
ในเขตพื้นที่ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ครู อำจำรย์และนักเรียนในโรงเรียน
และสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำของทั้งภำครัฐและเอกชน และเป็นกำรเปิดโอกำสให้เยำวชนนำควำมรู้
ด้ำนประกันภัยไปเผยแพร่ให้ผู้ใกล้ชิดและบุคคลอื่นได้เข้ำใจ รวมทั้งช่วยเหลือสังคมในชุมชนท้ องถิ่นผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
ด้ำนกำรประกันภัย โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดกำรแข่งขันโครงกำรยุวชนประกันภัย โรงเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวด
จำนวน 452 โรงเรียน สำหรับประเภทรำงวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ๑) รำงวัลประเภทเพลง รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม For Dream for life จำกโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเทพพนม
สร้ำงสรรค์ประกันภัย จำกโรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมปลอดภัย
ไปกับ ต.ส.ร. จำกโรงเรียนมัธยมตำกสินระยอง จังหวัดระยอง และ 2) รำงวัลประเภทคลิปวีดีโอสั้น รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม Banrai Studio จำกโรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ จังหวัดอุทัยธำนี รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม AYS Production
จำกโรงเรียนอยุทธยำนุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมฟำกท่ำฟิ ล์ม จำกโรงเรียน
ฟำกท่ำวิทยำ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะเข้ำรับรำงวัลในงำนสัปดำห์ประกันภัย ประจำปี 256๒ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๗
- 29 กันยำยน ๒๕๖๒ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธำนี นอกจำกนี้ สมำคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิร่มฉัตร และพันธมิตร จัดโครงกำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู้และทักษะด้ำนเศรษฐศำสตร์ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรเงินส่วนบุคคล และ
กำรประกันชีวิต โดยในปีนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำสนใจเข้ำสมัครเข้ำร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 5,641 คน
จำก 1,257 โรงเรียนทั่วประเทศ
- กลุ่มผู้ประกอบกำร/SMEs โดยจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัยที่มีควำมจำเป็น
สำหรับกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกิจด้วยกำรประกันภัยและหลักกำรที่จำเป็นในกำรพิจำรณำ
ทำประกันภัยแก่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อให้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้ อหำเงื่อนไขควำมคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทต่ำงๆ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจัดสัมมนำ
“ประกันภัยถูกทำงสร้ำงเกรำะให้ SME” เพื่อให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนประกันภัยในเชิงรุกแก่ประชำชน
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และผู้ประกอบธุรกิจขนำดย่อม หรือผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ควำมคุ้มครอง ตลอดจนข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรเลือกซื้อ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ผลิ ตภัณฑ์ป ระกัน ภัย ให้ ส อดคล้ องกั บ ควำมเสี่ ยงของบุค คลหรือธุรกิ จของตนเอง เมื่อวัน ที่ ๒ สิ งหำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดระยอง
- กลุ่มหน่ วยงำนเครือข่ำย โดยสำนักงำน คปภ. ได้ลงนำมในบั นทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)
ว่ำด้วยเรื่องกำรบูรณำกำรส่งเสริมควำมรู้และสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัยร่วมกับหอกำรค้ำจังหวัดต่ำงๆ สำหรับ
กรอบควำมร่วมมือดังกล่ำว จะมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ได้รับควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเป็นหลักประกันควำม
มั่นคงในกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นเครือข่ำยในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนประกันภัยไปสู่เกษตรกรและภำคส่วน
ต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร เมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๒
 ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เชิงรุกสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยและเผยแพร่ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย อำทิ
ผลิตสื่อในรูปแบบ Facebook Content เพื่อเผยแพร่ลงใน Facebook ผลิต Infographic ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย
๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง
 เลขำธิกำร คปภ. ได้ลงนำมในคำสั่งนำยทะเบียนที่ 32/2562 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อควำม และอัตรำเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชำวประมงเรือพื้นบ้ำน และกรมธรรม์ประกันภัย เพือ่ ชำวประมง ภำคสมัครใจ
(ไมโครอินชัวรันส์) เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2562 โดยแยกกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็น 2 แบบ คือ
๑) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชำวประมงเรือพื้นบ้ำน ซึ่งถือเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแรกของ
ประเทศไทย เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีกำรสนับสนุนค่ำเบี้ยประกันภัยจำกรัฐบำล โดยจะต้องเป็นเรือที่ทำกำรประมง
เรือพื้นบ้ำน ขนำดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส และได้มีกำรจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้ำท่ำ ซึ่งจะได้รับ
ควำมคุ้มครองสำหรับควำมสูญเสียหรือเสียหำยทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่ง อันเนื่องจำก อุทกภัย วำตภัย พำยุ คลื่นลมแรง
คลื่นซัดชำยฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนำมิ ให้แก่ผู้เอำประกันภัยหรือทำยำทโดยธรรมของผู้เอำประกันภัยและ/หรือลูกเรือ
ประมง แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับควำมช่วยเหลือตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำหรือชำวประมงที่ประสบภัยธรรมชำติ หรือตำมหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
๒) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชำวประมง ภำคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์ ) เป็นกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ชำวประมงสำมำรถเลือกซื้อได้เอง โดยที่รัฐบำลไม่ได้สนับสนุนค่ำเบี้ยประกันภัย ให้ควำมคุ้มครองเรือ 2 ขนำด คือ
ขนำดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส และขนำดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป ซึ่งเป็นเรือที่ใช้สำหรับทำกำรประมงและได้มีกำร
จดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้ำท่ำและสำหรับเรือประมงที่มีขนำดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป จะต้องมี
อำชญำบัตรจำกกรมประมง โดยจะได้รับควำมคุ้มครองสำหรับควำมสูญเสียหรือเสียหำยทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่ง
อันเนื่องจำก อุทกภัย วำตภัย พำยุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชำยฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนำมิ ให้แก่ผู้เอำประกันภัย ผู้ได้รับควำม
คุ้มครอง หรือทำยำทโดยธรรมของบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับควำมช่วยเหลือตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชำวประมงที่ประสบภัยธรรมชำติ หรือตำมหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงิน
ทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๒.๓ ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 ส่ งเสริ มพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยและส่ งเสริมกำรเข้ำถึงระบบประกันภัย โดยส ำนั กงำน คปภ.
ได้จัดประชุมคณะทำงำนพัฒนำและปรับปรุงสัญญำประกันภัยสุขภำพไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อร่วมกันวำงกรอบและ
ปรับปรุงสัญญำประกันสุขภำพ โดยกำหนดเป็น ๓ มิติ ประกอบด้วย
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(๑) กำรปรั บปรุ งสั ญญำประกั นสุ ขภำพมำตรฐำนให้ สอดคล้ องกั บนโยบำยภำครั ฐให้ ภำคธุ รกิ จ
ประกันภัยมีเงื่อนไขในสัญญำและแนวปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
(๒) กำรกำกับอัตรำเบี้ยประกันสุขภำพให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสัญญำสุขภำพมำตรฐำนที่มี
กำรปรับปรุง
(๓) ปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูล สถิติ สำหรับ กำรปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันสุขภำพให้มีควำมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถนำมำใช้วิเครำะห์อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio) และต้นทุนใน
แต่ละควำมคุ้มครองได้
 สมำคมประกันชีวิตไทย สมำคมประกันวินำศภัยไทย ร่วมกับสำนักงำน คปภ. จัดเสวนำ “อนำคตประกัน
สุขภำพในยุคดิจิทัล (The Future of Health Insurance in Digital Aged)” เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ประกอบธุรกิจด้ำนประกันสุขภำพที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภำพให้สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนทั่วไป ให้กับผู้บริหำรจำกสำนักงำน คปภ. ตลอดจน
เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทประกันชีวิตและประกันวินำศภัย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ โดยได้รับเกียรติจำก ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนกล่ำวปำฐกถำพิเศษ
เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำกำรประกันสุขภำพในยุคดิจิทัล
๒.๔ ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน
 ช่องทำงกำรขำยประกันภัยทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชำชน ผู้เอำประกันภัย
หรือประชำชนโดยตรง ดังนั้น กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวจะต้องมีลักษณะที่เชื่อถือได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ และมี มำตรฐำนกำรรั กษำควำมมั่ นคงปลอดภั ยของระบบสำรสนเทศในระดั บเคร่งครั ด
จึงกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีกำรขึ้นทะเบียนกำรดำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย กำรเสนอขำย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) กำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัย ของบริษัทประกันภัย กำรออกกรมธรรม์ประกันภัย (e-policy) และกำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำม
สัญญำประกันภัย (e-claim) และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมประกำศ คปภ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรออกกรมธรรม์
ประกันภัย กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันชีวิต/สัญญำ
ประกันภัย โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกำศสำนักงำน คปภ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนกิจกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรขอควำมเห็นชอบกำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอกและกำรรับรองระบบ
สำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยและนำยหน้ำประกันภัยได้รับกำรขึ้นทะเบียนกิจกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้ ๑) กำรเสนอขำยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 72 รำย ๒) กำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรเสนอขำย 18 รำย
๓) กำรออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 3๙ รำย และ ๔) กำรใช้ค่ำสินไหมทดแทนโดยใช้วิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 12 รำย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันพร้อมรับสภำพแวดล้อมที่มีควำมเป็นพลวัตรสูง
๓.๑ เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของด้ำนกำกับ เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม
2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีนำยกสมำคมประกันชีวิตไทย
นำยกสมำคมประกันวินำศภัยไทย นำยกสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทประกัน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ชีวิต ผู้จัดกำรสำขำบริษัทประกันชีวิต กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทประกันวินำศภัย และผู้จัดกำรสำขำบริษัทประกันวินำศภัย
เข้ำร่วมประชุมกับคณะผู้บริหำรของสำนักงำน คปภ. โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ คือ
๑) กำรปรับปรุงกระบวนกำรให้ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและ
รองรับให้ภำคธุรกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และส่งเสริมอุตสำหกรรมประกันภัยไทยได้มีกำรจัดทำกระบวนกำรให้
ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ขึ้น โดยในสำนักงำน คปภ. เน้นให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมธรรมำภิบำล
ของบริษัทในกำรพิจำรณำและกลั่นกรองคุณภำพของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและควำมพร้อม ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระบบกำรจัดกำรค่ำสินไหม ระบบเรื่องร้องเรียน โดยผ่ำนคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์
ของบริษัท และในส่วนของสำนักงำน คปภ. ได้จัดช่องทำงในกำรอำนวยควำมสะดวกที่ชัดเจนอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจน
วำงแผนรองรับกำรกำกับรูปแบบใหม่ ซึ่งสำนักงำน คปภ. ได้ดำเนินกำรและหำรือภำคธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยภำพรวมของ
กำรให้ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่นี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบอัตโนมัติ (File & Use)
กำรให้ควำมเห็นชอบที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียนประกำศกำหนดเป็นแบบมำตรฐำน ให้ถือว่ำบริษัทได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนนับแต่วันที่สำนักงำน คปภ. ประทับตรำรับเรื่องและมีกำรชำระค่ำธรรมเนียม สำหรับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยแบบปกติ กำรให้ควำมเห็นชอบอัตรำเบี้ยประกันภัย ที่นอกเหนือไปจำกหลักเกณฑ์ประกำศกำหนดให้เป็นแบบ
อัตโนมัติ และบริษัทสำมำรถนำไปใช้ได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบแล้ว
๒) กำรปรั บปรุ งสั ญญำประกันสุ ขภำพมำตรฐำน เพื่อให้ รองรั บกับเทคโนโลยีและวิวัฒนำกำรทำง
กำรแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวทำงเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ โดยเฉพำะในเรื่อง
รำยกำรควำมคุ้มครอง ต้องกำหนดเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของกำรรักษำพยำบำล
ยำ และเวชภัณฑ์ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ฯ รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ยำ เวชภัณฑ์ และบริกำร
ทำงกำรแพทย์ เป็นสินค้ำควบคุม จึงจำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงสัญญำประกันสุขภำพ โดยสำนักงำน คปภ. ได้รับควำม
ร่วมมือจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงำนร่ำงสัญญำมำตรฐำน ประกอบด้วย สมำคมประกันชีวิตไทย สมำคมประกัน
วินำศภัยไทย แพทย์ ที่ปรึกษำ นักวิชำกำร กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงพำณิชย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงสัญญำประกันสุขภำพมำตรฐำนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้มีกำร
นำเสนอต่อที่ประชุม CEO Forum เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 ซึ่งสำนักงำน คปภ. ได้นำข้อสรุปและประเด็นข้อคิดเห็น
มำปรับปรุงและดำเนินกำรต่อยอดเพื่อให้ร่ำงสัญญำประกันสุขภำพมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีกำรปรับปรุงหมวดรำยกำร
ผลประโยชน์ควำมคุ้มครองให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งธุรกิจ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ลดกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล
ที่ซ้ำซ้อน ประชำชนสำมำรถเปรียบเทียบผลประโยชน์ควำมคุ้มครองและเลือกซื้อได้อย่ำงเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
สำหรับ คำนิยำม เงื่อนไข และข้อยกเว้นของสัญญำได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงให้เกิดควำมชัดเจน เพื่อให้กำรนำไปใช้เป็น
แนวทำงเดียวกัน
นอกจำกนี้ เพื่อให้ระบบกำรประกันสุขภำพครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงำน คปภ. ได้เตรียมกำรในเรื่องจัดทำ
ฐำนข้อมูลประกันสุขภำพที่เป็นมำตรฐำน เพื่อใช้ประโยชน์ในเรือ่ งกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลสถิติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
สุขภำพ และเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เอำประกันภัยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมในอนำคต
 ดำเนินโครงกำร “Insurance Regulatory Sandbox” ซึ่งมีบริษัทประกันภัยที่สนใจจะเข้ำร่วมโครงกำร
และขอปรึกษำเกี่ยวกับโครงกำรทั้งก่อนกำรสมัครและระหว่ำงอยู่ในโครงกำร จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ โครงกำร และคณะกรรมกำรฯ
ให้เข้ำทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox จำนวน ๗ โครงกำร โดยเป็นโครงกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัยรถยนต์
๕ โครงกำร กำรประกันสุขภำพ ๑ โครงกำร และกำรอบรมต่ออำยุตัวแทนนำยหน้ำ Online ๑ โครงกำร ทั้งนี้ โครงกำร
ที่ดำเนินกำรทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ โครงกำร ได้แก่ โครงกำร Muang Thai i-Drive และโครงกำร “ประกันรถยนต์
แฟร์ดี”
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๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
๓.๒ พัฒนาการกากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 ปรั บปรุ งกระบวนกำรให้ ควำมเห็ นชอบผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นภัย โดยส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรให้ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตำมแผนที่วำงไว้ในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้กระบวนกำร
ให้ควำมเห็นชอบมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น อำทิ
• จัดทำ/ปรับปรุงมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/วินำศภัย สำหรับอ้ำงอิงในกำรพิจำรณำให้ ควำม
เห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย
• จัดทำ Checklist ให้บริษัทตรวจสอบรำยกำรเอกสำรเบื้องต้นก่อนนำส่งมำขอรับควำมเห็นชอบ
• จัดตั้งคณะทำงำนร่วมกับสมำคมประกันชีวิตไทยเพื่อจัดทำมำตรฐำนหรือแนวทำงกำรขอรับควำม
เห็นชอบผลิตภัณฑ์
๓.๓ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
 สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกับหน่วยงำนกำกับดูแลในต่ำงประเทศ
โดยได้มีกำรดำเนินกำรดังนี้
๑) สำนักงำน คปภ.ได้ร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจกับ The Monetary Authority of Singapore
(MAS) เป็นหน่วยงำนกำกับดูแลภำคกำรเงินของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ สำนักงำน คปภ.
ซึ่งกำรลงนำมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทำงด้ำนประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อกัน รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ระหว่ำงกัน เพื่อยกระดับบุ คลำกรประกันภัยให้ มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศ
สิงคโปร์ถือเป็นประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีโครงสร้ำงตลำดประกันภัยที่ดีเยี่ยม และมีกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล
๒) จัดประชุมสัมมนำ The International Insurance Regulation and Supervision Seminar
ซึ่งเป็นกำรร่วมมือกับสมำคมนำยทะเบียนประกันภัย (National Association of Insurance Commissioners หรือ
NAIC) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันที่ 14 - 15 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพมหำนคร
ซึ่งหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนประกันภัยที่เข้ำร่ วมกำรสัมมนำครั้งนี้ ประกอบด้วย NAIC ประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
หน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนประกันภัยของประเทศต่ำงๆ ในเอเชีย ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มำเลเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน เขตบริหำรพิเศษมำเก๊ำแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ภูฏำน
ศรีลังกำ ไต้หวัน รวมทั้งผู้แทนจำกสำนักงำน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเติมเต็มองค์ควำมรู้ทำงเทคนิคให้กับผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจำกประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชีย เกี่ยวกับพัฒนำกำรใหม่ๆ และ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำด้ำนประกันภัยที่เกิดในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลจำกมุมมองประสบกำรณ์ของหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำน
ประกันภัย และภำคธุรกิจประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกำ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และควำม
คิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกำกับดูแลประกันภัยในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งต้องพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big
data, Artificial intelligence, Blockchain และ IoT เป็นต้น
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๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัย
๔.๑ พัฒนาและยกระดับการกากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ
 พัฒนำและยกระดับบุคลำกรประกันภัยให้เป็นมืออำชีพ โดยมีกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรบุคลำกร
ประกันภัยทั้งภำยในและภำยนอก ประกอบด้ วยหลั กสูตรต่ำงๆ อำทิ หลั กสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.)
(Thailand Insurance Leadership Program) หลักสูตรสำหรับผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory
Curriculum : ISC)
๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันภัย
 สำนักงำน คปภ. ได้จัดงำนสัมมนำ InsurTech 2019 เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยจัดเป็นเวทีระดมควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีประกันภัย ระหว่ำง
หน่วยงำนกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย และกลุ่มผู้บริหำรธุรกิจด้ำนต่ำงๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิด ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เมื่อวันอังคำรที่ 2 กรกฎำคม
2562 ณ โรงแรม ทีเค พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
 สำนักงำน คปภ. ได้เข้ำร่วมงำน Bangkok FinTech Fair 2019 ภำยใต้แนวคิด Collaboration for
the Future of Finance ซึ่งจัดขึ้นโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ระหว่ำงวันที่ 18 - ๑๙ กรกฎำคม 2562 ณ อำคำรศูนย์
กำรเรียนรู้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน สถำบันกำรเงิน และบริษัทเทคโนโลยี เข้ำร่วม
เพื่อแสดงพัฒนำกำรและควำมคืบหน้ำด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรเงิน และกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินในอนำคต และ
กำรเสวนำจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบกำรณ์ในกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในมิติต่ำงๆ รวมทั้ง
สำนักงำน คปภ. ได้ร่วมออกบูทนิทรรศกำรเชิงวิชำกำร โดยนำเสนอนวัตกรรม “OIC Gateway” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งอุตสำหกรรมประกันภัย เชื่อมต่อระหว่ำง สำนักงำน คปภ. บริษัทประกันภัย และประชำชน
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรถึงกันได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย โดยเบื้องต้นได้พัฒนำ Mobile Application ด้ำนคน
กลำงประกันภัยขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรแจ้ งข้อมูลข่ำวสำรด้ำนประกันภัยให้ กับประชำชนและคนกลำงประกันภั ย
นอกจำกนี้ ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับ “Flood Risk” ซึ่งเป็นแผนที่แสดงผลกระทบจำกอุทกภัย โดยแสดงควำมเสี่ยง ควำม
รุนแรง ผลกระทบต่อผู้เอำประกันในประเทศ และผลกระทบต่ออุตสำหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศไทย
 สำนั กงำน คปภ. ได้จั ดอบรมหลักสูตร “ฝึ กอบรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนั กด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
(Information Security Awareness Training for Management) สำหรับผู้บริหำรระดับสูง” เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำน
คปภ. ได้รู้เท่ำทันภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดยมีท่ำนอำจำรย์ปริญญำ หอมอเนก ให้เกียรติเป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง สำนักงำน คปภ.
 สำนักงำน คปภ. โดยศูนย์ CIT ได้จัดโครงกำร InsurTech Boot Camp 2019 พร้อมจัดกิจกรรม CIT
Roadshow เดินสำยให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรประกันภัยให้กับนิสิต และนักศึกษำในมหำวิทยำลัยที่มีหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนเกี่ยวกับกำรประกันภัย จำนวน 4 สถำบัน ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต) สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบังมหำวิทยำลัยมหิดล (วิทยำเขตพญำไท) และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเชิญชวนให้
เข้ำประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้ำนกำรประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภำยใต้โจทย์ “กำรพัฒนำนวัตกรรม
เพื่อกำรประกันสุขภำพ” ชิงรำงวัลมูลค่ำรวมกว่ำ ๔๐๐,๐๐๐ บำท ในงำนสัปดำห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ 27 – 29 กันยำยน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรประกวดในประเภทบุคคลทั่วไป มี
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้สมัครเข้ำร่วมประกวด จำนวนกว่ำ 60 ทีม และทีมที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบแรกได้เข้ำร่วมกิจกรรม Boot Camp และ
Workshop ตลอดระยะเวลำ 2 วัน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีด้ำนกำรประกันภัยและนำไปปรับปรุงผลงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
สำหรับขั้นตอนกำรดำเนินงำน คณะกรรมกำรได้คัดเลื อกผลงำนจำกนิสิต/นักศึกษำรอบแรก จำนวน
10 ทีมเข้ำร่วมกิจกรรม InsurTech Boot Camp 2019 เพื่อพัฒนำต่อยอดกำรเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้วยกิจกรรม
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ในหัวข้อ Design Thinking กำรออกแบบแนวควำมคิดเพื่อใช้ในกำรพัฒนำนวัตกรรม
ระหว่ำงวันที่ 14 – 15 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ในส่วนประเภทบุคคลทั่วไป คณะกรรมกำร
ได้พิจำรณำคัดเลือก 10 ทีมที่มีผลงำนโดดเด่นเข้ำร่วมกิจกรรม Workshop เชิงลึกในหัวข้อ Business Model Canvas
องค์ประกอบรอบด้ำนของธุรกิจ และ SWOT and 5 Forces กำรวิเครำะห์ธุรกิจตนเองและคู่แข่ง ระหว่ำงวันที่ 14 – 15
กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรได้คัดเลือก
๕ ทีมสุดท้ำย ทั้งประเภทนิสิต/นักศึกษำและประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ำแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ OIC InsurTech Award
2019 ในงำนสัปดำห์ประกันภัย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๒ ได้มีกำรตัดสินและกำรประกำศผลรำงวัล OIC InsurTech Award
๒๐๑๙ สำหรับทีมที่ชนะเลิศประเภทนิสิต/นักศึกษำ ได้นำเสนอผลงำนออกแบบประกันสุขภำพเด็กระยะสั้น ที่ผู้เอำประกัน
สำมำรถเลือกโรคที่จะคุ้มครองได้เอง โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และทีมที่ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอ
ผลงำน Application for running event โดยนำอุปกรณ์ IoT ที่มีปุ่ม SOS ประยุกต์ใช้ ทำให้สำมำรถกดและแจ้งตำแหน่งของ
นักวิ่งที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อแจ้งตำแหน่งให้ทีมช่วยเหลือสำมำรถเข้ำถึงผู้บำดเจ็บได้ถูกจุดอย่ำงทันท่วงที
 สำนักงำน คปภ. โดยศูนย์ CIT ร่วมกับสำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัยพัฒนำ Mobile Application
เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรกำกับดูแลคนกลำงประกันภัย โดยมีรำยละเอียด (Feature) ประกอบด้วย (๑) ดูข้อมูลทะเบียน
ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัยของตนเองได้ (๒) มีระบบกำรแจ้งเตือนให้ต่ออำยุใบอนุญำตสำหรับตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัยล่วงหน้ำ ทำให้ลดอัตรำกำรขำดต่ออำยุใบอนุญำต หรือต่ออำยุใบอนุญำตไม่ทันกำหนดเวลำ (๓) ดูข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนที่ตนเองได้รับได้ (๔) ดูข้อมูลชั่วโมงกำรฝึกอบรมของตนเองได้ ซึ่งเป็นกำรช่วยเพิ่มอัตรำกำรเข้ำอบรมควำมรู้ของคน
กลำงประกันภัยตำมมำตรฐำนที่สำนักงำน คปภ. กำหนด และ (๕) ประชำชนสำมำรถตรวจสอบสถำนะของตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัยได้ โดยผ่ำน QR Code เพื่อพิสูจน์กำรมีใบอนุญำตก่อนเจรจำเพื่อขำยกรมธรรม์ต่อไป
 สำนักงำน คปภ. โดยศูนย์ CIT ร่วมกับสำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จัดทำระบบตอบคำถำมอัตโนมัติ
(Chatbot) เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรตอบปัญหำด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ประชำชน และแบ่งเบำภำระของสำยด่วน 1186
พร้อมทั้งมีกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนเข้ำกับ Application LINE เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยระยะแรกมีข้อมูล
๕ ส่วน ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำ
ประกันชีวิต/กำรประกันวินำศภัย (๔) ข้อมูลสำนักงำน คปภ./ข้อมูลบริษัทประกันภัย และ (๕) ข้อมูลทั่วไป
 สำนักงำน คปภ. โดยศูนย์ CIT ร่วมกับฝ่ำยวิศวกรรมประกันภัย พัฒนำ Application สำหรับกำรคำนวณ
ทุนประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยและผู้เอำประกันภัยมี Application ใช้เป็นแนวทำงในกำรสืบค้นข้อมูลและคำนวณทุน
ประกันภัยสำหรับอำคำรและเครื่องจักรในเบื้องต้นได้ ซึ่ง Application ดังกล่ำว ได้มีกำรพัฒนำ ๒ ส่วน คือ กำรคำนวณทุน
ประกันภัยสำหรับอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง และกำรคำนวณทุนประกันภัยสำหรับเครื่องจักร
 ส ำนั กงำน คปภ. ได้ ประชุ มร่ วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ บริโภค (สคบ.) เพื่ อหำรื อถึ ง
กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่ำงสำนักงำน คปภ. กับ สคบ. ซึ่งกำรเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำลเพื่อเป็นกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและบริกำรภำครัฐในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒

๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย ข้อมูลควำมรู้และข่ำวสำรประกันภัย เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562
ณ สำนักงำน คปภ.
๔.๓ ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
 คณะผู้บริหำรจำกสำนักงำน คปภ. ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้ำนหัวถนน อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2562 เพื่อเปิดตัวประกันภัยประมง โดยมีกำรแนะนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อกลุ่มชำวประมงเรือพื้นบ้ำนทั้งแบบที่ขอรับกำรสนับสนุนค่ำเบี้ยประกันภัยจำกภำครัฐ และแบบภำค
สมัครใจ
๔.๕ เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกากับ
 ผลักดันกำรปรับปรุงกฎหมำยแม่บทด้ำนกำรประกันภัย โดยแบ่งกลุ่มตำมเนื้อหำบทบัญญัติที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกันออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ควำมคุ้มครองประชำชนโดยตรง
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรเสริมเสถียรภำพและควำมมั่นคงของบริษัท
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรควบโอนกิจกำรและควำมรับผิดของกรรมกำรและ
ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ซึ่ งขณะนี้ กฎหมำยกลุ่ มที่ 1 ได้ ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำ เมื่ อวั นที่ 25 พฤษภำคม 2562
ซึ่งพระรำชบัญญัตินี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ทั้งนี้ ในส่วนของกฎหมำยลำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับ
สำนักงำน คปภ. อยู่ในระหว่ำงยกร่ำงเพื่อประกำศใช้บังคับต่อไป กลุ่ มที่ 2 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ สำนักงำน คปภ. ได้อยู่ในกระบวนกำรเข้ำชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ
ได้จัดทำร่ ำงหลักกำรของกฎหมำยลำดับรองที่จะออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อประกอบกำรชี้แจงกับ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ 26 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้พิจำรณำวำระแรก ซึ่ง
เป็นกำรพิจำรณำหลักกำรและเหตุผลรำยมำตรำเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะเป็นผู้
ปรับแก้ไขถ้อยคำให้สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำในวำระสองต่อไป
และกลุ่มที่ 3 สำนักงำน คปภ. ได้เสนอไปที่กระทรวงกำรคลังแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกระทรวงกำรคลังเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป
 สำนักงำน คปภ. ได้เสนอร่ ำงพระรำชบัญญัติประกันภัยทำงทะเล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ ควำม
เห็ น ชอบในหลั ก กำรเป็ น ที่ เรี ย บร้ อยแล้ ว ขณะอยู่ ระหว่ำ งกำรพิ จำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ
โดย ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2562 ได้พิจำรณำวำระแรก ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำหลักกำรและเหตุผลรำยมำตรำ เสร็จสิ้น
แล้ว ทั้งนี้ฝ่ำยเลขำนุกำร ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะเป็นผู้ปรับ แก้ไขถ้อยคำให้สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำในวำระสองต่อไป
 สำนักงำน คปภ. ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนำกำร
บริกำร ระดับดี ผลงำนงำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัย ในงำนสัมมนำวิชำกำรและมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจำปี
2562 “Shift to the future : ภำครัฐปรับ อนำคตเปลี่ยน” เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
-----------------------------------------------รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบประกันภัยและพัฒนำกำรที่สำคัญ รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๒
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