
ส ำนักงำน คปภ. 
สำยก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
8 พฤศจิกำยน 2561 
 

แนวทำงกำรให้ควำมเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 
และอัตรำเบี้ยประกันภัย 
 



วำระกำรประชุม 
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วำระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วำระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

วำระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   3.1 แนวทางการด าเนินงาน – ระยะสั้น 

   3.2 แนวทางการด าเนินงาน – ระยะยาว 

วำระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 



วำระที่ 2 เรื่องเพื่อทรำบ 
แผนงำน/โครงกำรสำยก ำกับผลติภัณฑ์ประกันภัยปี 2561-2562  

โครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

โครงการขยายผลการประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

โครงการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยกอ่
การร้ายแก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โครงการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตรา
เบี้ยประกันภัย 

แผนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย อัตรา
เบี้ยประกันภัย 

แผนงานรองรับนโยบายรัฐบาลและกฎหมายของหนว่ยงานอื่น 

โครงการส่งเสริมการขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนงานการขึ้นทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และการให้ความเห็นชอบการใช้บริการระบบสารสนเทศของผู้
ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและงานที่เก่ียวข้อง 

แผนงานการสนับสนุนและร่วมจัดท าระบบการยื่นขอรับความ
เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (I-
SERFF II) 

โครงการศึกษาวิจัยบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง ด้วยการประกันภัย  

มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
การเปิดเผยข้อมูล 



วัตถุประสงค์ในกำรปรบัปรุงแนวทำงกำรให้ควำมเหน็ชอบ 

ลด 
• ปริมาณของการขอรับความเห็นชอบ 
• ระยะเวลาในการขอรับความเห็นชอบ 
• ขั้นตอนในการขอรับความเห็นชอบ 

เพิ่ม 
• ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัท 
• มาตรการในการกลั่นกรองโดยบริษัท 
• ความชัดเจนในกระบวนการ/การสื่อสาร 
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ICP 19   Conduct of Business 

786 เรื่องที่บริษัทย่ืนขอรับควำมเห็นชอบ (ประมำณกำร 5502 แบบ) 
(ข้อมูลต้ังแต่เดือน มกรำคม – ตุลำคม 2561) 



ควำมท้ำทำยร่วม 

5 

ปริมำณและ
ควำมซับซ้อน
ของผลิตภัณฑ์

ประกันภัยมีมาก
ขึ้น 

ควำมเร่งด่วนใน
การตอบสนอง
ความต้องการ

ของตลาด 

รูปแบบความ
เสี่ยง และ

พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

จ านวน
ทรัพยำกรที่

จ ำกัด ท้ัง คปภ. 
และบริษัท 

ควำมเชื่อถือและ
ไว้วำงใจจาก
ประชาชน 

การก้าวไปสู่ 
Digital 

Insurance 
Regulator 

ภาคธุรกิจ 
ส านักงาน คปภ. 

ที่มำ : สรุปการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ส านักงานคปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ธันวาคม 2560 ณ อัมพวา) 



แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ระยะสั้น 

ส านักงาน คปภ. 

บริษัท
ประกันภัย 

สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย 

แนวทำงปรับปรุงกำรยื่นขอรบัควำมเหน็ชอบฯ ปี 2561 - 2562 

มำตรกำรแก้ไข “RISK” Approach 

R – Risk-based filing 

I – Increased File & Use and product development 

S – System based and digitalized process 

K – Kill common pain points 
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ที่มำ : สรุปการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ส านักงานคปภ. 
และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ธันวาคม 2560 ณ อัมพวา) 



กำรด ำเนินงำนของสมำคมประกันวินำศภัยไทย 

จัดตั้งคณะท างานย่อยพิจารณาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ละชุด  

• พิจารณา/ปรับปรุง กรมธรรม์/เงื่อนไข มาตรฐาน 
(I) 

• จัดท ากรมธรรม์ประกันภัย File and Use เพิ่มเติม 
(I) 

• ร่วมพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่/
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรองรับภาครัฐ (I) 

ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ 

• เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม (I, K) 

• ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง (K) 

มำตรกำรส ำหรับสมำคมประกันวินำศภัยไทย ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรปรับปรุง
กำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบฯ 
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กำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันภัย 

มำตรกำรส ำหรับบริษัทประกันภัย ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรปรับปรุงกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบฯ 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
บริษัท 

• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ียื่นขอรับ
ความเห็นชอบได้ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ร่วมกันจำกสำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายตลาด ฝ่าย
สินไหม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เป็นต้น (Product Committee 
Review) (R) 

• รับรองและลงนำมเพื่อยืนยันควำม
ครบถ้วน/ควำมถูกต้องของ
แผนการและเอกสารท่ีน าส่ง ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักกฎหมาย/หลักการ
ประกันภัย/มาตรฐานท่ีก าหนด (ถ้า
มี) (R) 

มำตรกำรในกำรกลั่นกรองโดย
บริษัท 

• น าส่ง แผนกำรยื่นขอรับควำม
เห็นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละปี  
และกำรต่ออำยุ (Annual product 
review plan) เป็นไปตามนโนบาย
บริษัท (S, K) 

• ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 
ก่อนน าส่งยื่นขอรับความเห็นชอบ/
ต่ออายุ (K) 

• ติดตำมค าส่ัง/ประกาศ/หลักเกณฑ์
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และน าไป
ปฏิบัติประกอบการยื่นขอรับความ
เห็นชอบ (K) 

ควำมชัดเจนในกระบวนกำร/         
กำรสื่อสำร 

• กรณีแตกต่างจากมาตรฐาน หรือ
เป็นเงื่อนไขใหม่ ต้องระบุส่วนท่ี
แตกต่างให้ชัดเจน และต้องมีการ
รับรองและมีการให้ความเห็นโดยผู้
รับรองหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม /  มี
คณะกรรมกำรร่วมระหว่ำง คปภ. 
และภำคธุรกิจในการพิจารณา    
(R, K) 
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กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน คปภ. 

มำตรกำรของส ำนักงำน คปภ. ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรปรับปรงุกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบฯ 

กำรให้ควำมเห็นชอบ 

• เพิ่มประเภท
กรมธรรม์ประกันภัย
แบบ File and Use 
(I) 

• จัดท ามำตรฐำนใน
เรื่องต่างๆ (I) 

• ทบทวนหลักเกณฑ์
ปัจจุบัน และสื่อสำร
ไปยังภาคธุรกิจเป็น
ระยะๆ (K) 

ระบบงำนสนับสนุน 

• ปรับปรุงระบบ I-
SERFF ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ (S) 

• วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
จาก IBS (S) 

กำรสื่อสำรกับบริษัท 

• เพิ่มช่องทางการแจ้ง 
ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
แนวทางที่เกี่ยวข้อง
ในการยื่นขอรับความ
เห็นชอบ บน 
website (S, K) 

• ท า checklist (K) 
• ท าหนังสือตอบ

กลับไปยังบริษัท 
กรณีเอกสารไม่
ถูกต้องครบถ้วน (K) 

กำรคุ้มครองสิทธิ์       
ผู้เอำประกันภัย 

 

• จัดท าเวบไซตค์้นหา
และเปรียบเทียบแบบ
ประกันภัย (S) 
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วำระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
วำระที่ 3.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ปี 2561 - 2562) 
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•เริ่มด ำเนินกำรแล้วในปี 2561 
• การให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับการเสนอขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ 
• การจัดท า checklist เพื่อประกอบการยื่นขอรับความเห็นชอบ 
• การจัดท าร่างค าสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเอกสารสรุปเงื่อนไขฯ 
• การปรับปรุงระบบการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) 
• การจัดท าแบบและข้อความกลาง 
• การจัดท าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบมาตรฐาน และแบบอัตโนมัติ 

การด าเนินการที่สนับสนุนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



วำระที่ 3.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ปี 2561 - 2562) (ต่อ) 
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•เริ่มด ำเนินกำรปี 2562 
• การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง คปภ. และภาคธุรกิจ หรือ การกลั่นกรองผ่าน
คณะท างานต่างๆ ของสมาคมการ 
• การก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท (Product 
Committee) 
• การก าหนดหลักเกณฑ์กรณีขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยโดยมีนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยรับรอง 
• การจัดท าแบบและข้อความกลางเพิ่มเติม 
• การจัดท าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบมาตรฐาน และแบบอัตโนมัติ 
เพิ่มเติม 

การด าเนินการที่สนับสนุนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
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วำระที่ 3.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำรระยะสั้น (ปี 2561 - 2562) (ต่อ) 

รถยนต ์ อัคคีภัย/ทรัพย์สิน/
ธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง 

อุบัติเหต/ุสุขภาพ การเดินทาง เบ็ดเตล็ด 

กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรให้ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
แยกตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ 

- การจัดท าแบบและข้อความกลาง 
- การจัดท าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบมาตรฐาน และแบบอัตโนมัติ 



ประเด็น แนวทำง หมำยเหตุ  

แบบและข้อควำม
กลำง 

1. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (Motor add on) เช่น ชดเชยค่าขาด
ประโยชน์จากการใช้รถ ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 
เป็นต้น 
2. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินเอาประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจกับราคาซื้อรถยนต์มูลค่ารถยนต์ / ราคาตลาด 

ด าเนินการแล้ว อยู่
ในเว็บไซต์ 
ส านักงาน คปภ.  
www.oic.co.th 

ใบรับรองกำรต่อ
อำยุและ 

กำรปรับปรุงพิกัดฯ 
รถยนต์ 

1. จัดท าใบรับรองกรณีต่ออายุการประกันภัยรถยนต์ 
2. เพิ่มประเภท/รหัสรถยนต์ เช่น รถบรรทุก รถไฟฟ้า รถ Super car 
3. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) เป็นกรมธรรม์
มาตรฐาน 
4. ปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยเอกสารแนบท้ายการขยายอาณาเขตคุ้มครอง 
(ร.ย.04) 
5. ปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 

แล้วเสร็จปี 2562 

กำรประกันภัยรถยนต์ (Motor) 
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กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



ประเด็น แนวทำง หมำยเหตุ  

แบบและข้อควำมกลำง 1. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ  
2. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง         

ด าเนินการแล้ว อยู่ใน
เว็บไซต์ ส านักงาน คปภ.  
www.oic.co.th 

แบบและข้อควำมกลำง  1. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ  
2. เพิ่มเติมข้อตกลงคุ้มครอง ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ  
3. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ  

ด าเนินการปี 2562 (ปรับ
พร้อมการประกันสุขภาพ
มาตรฐาน) 

กรมธรรม์ประกันภยั
มำตรฐำน  

1. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย อุบัติเหตุ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
2. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน า
เท่ียวและมัคคุเทศก์ 

ด าเนินการปี 2562  
 
ด าเนินการปี 2562 

กรมธรรม์ประกันภยั  
แบบอัตโนมัติ 

ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ กลุ่ม พร้อม
จัดท าข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม 

แล้วเสร็จปี 2562 (ปรับ
พร้อมการประกันสุขภาพ
มาตรฐาน) 

กำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ (PA & Health) 
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กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



ประเด็น แนวทำง หมำยเหตุ 

กำรขอรับควำมเห็นชอบ
แบบอัตโนมัติ  

1. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ พร้อม
จัดท าข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม 

แล้วเสร็จปี 2561 
 

กำรประกันภัยกำรเดินทำง (TA) 
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กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



ประเด็น แนวทำง แผนด ำเนินกำร 

กรมธรรม์มำตรฐำน 1. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักส าหรับ IAR 
 

2. ปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
3. จัดท าเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพิ่มเติม ๑๑ แบบ 
4. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
5. จัดท า Combined Policy (ส าหรับความคุ้มครอง IAR และ BI) 

ด าเนินการแล้ว (ค าส่ังนาย
ทะเบียนท่ี 36/2561) 
แล้วเสร็จปี 2561 
แล้วเสร็จปี 2562 
 
ด าเนินการปี 2562 
ด าเนินการปี 2562 

กำรขอรับควำมเห็นชอบ
แบบอัตโนมัติ  

1. ปรับปรุงค าสั่งนายทะเบียนท่ี 9/2557 โดยเพิ่มเติมประเภทการ
ประกันภัย และปรับปรุงรูปแบบหนังสือแสดงความยินยอม 
(Letter of Consent) 

ด าเนินการแล้ว (ค าส่ังนาย
ทะเบียนท่ี 54/2561) 

กำรประกันภัยอัคคีภัย/ควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน/ธุรกิจหยุดชะงัก 
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กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



ประเด็น แนวทำง แผนด ำเนินกำร 

กำรขอรับควำมเห็นชอบ
แบบอัตโนมัติ  

1. ปรับปรุงค าสั่งนายทะเบียน 15/2558 โดยเพิ่มประเภทการ
ประกันภัย Marine and Logistics Liability และวันท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน 

ด าเนินการแล้ว 
(ค าส่ังนายทะเบียนท่ี 
53/2561) 

กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง 
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กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



ประเด็น แนวทำงกำรปรับปรุง หมำยเหตุ 

กรมธรรม์มำตรฐำน 1. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
2. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ  
3. จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 

(Contract Work) ฉบับภาษาไทย 

แล้วเสร็จปี 2561 
แล้วเสร็จปี 2562 
แล้วเสร็จปี 2562 
 

แบบและข้อควำมกลำง 1. จัดท าแบบและข้อความกลางส าหรับ SME/Home Package 
โดยผ่านคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดและคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน 

แล้วเสร็จปี 2561 

กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 
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กำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนกำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 



วำระที่ 3.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ระยะยำว 

แนวทำงปรับปรุงกำรยื่นขอรบัควำมเหน็ชอบฯ ปี 2562 – 2563 
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Product 
Approval 

Solvency 

Risk profile 

Market 
conduct 

Risk 
management 

ICPs 

กำรให้ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยพิจำรณำตำมควำมมั่นคง และระดับควำมเสี่ยงของบริษัท 

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสีย่งที่
เข้มแข็งในความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์  

เพิ่มความรับผิดชอบของบรษิัทในการดูแล
ลูกค้ายิ่งขึ้น 

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

Actuary Dist. 
Channel IT 

รูปแบบกำรให้
ควำมเห็นชอบ 

แบบอัตโนมัติ  

(File & Use) 

แบบปรกติ   

(Prior Approval) 



แนวทำงกำรพิจำรณำกำรขอรับควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย (ระยะยำว) 

• มีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่า 140% 
• มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยซ่ึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 
• ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท (Product 

Committee) 
• มีการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท 
• มีการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
• มีการวิเคราะห์สถิติผลการรับประกันภัย เช่น Loss Ratio การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เป็นต้น  
• สถิติเรื่องร้องเรียนของบริษัท 
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