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บทบาท ภารกิจสำานักงาน คปภ.

	 พระราชบัญญั ติคณะกรรมการกำา กับและ 
ส ่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 พ.ศ.	 2550	 
มีผลบังคับใช ้ เมื่อวันท่ี	 1	 กันยายน	 2550	 ส ่งผลให ้	 
“กรมการประกันภัย”	 ปรับเปล่ียนสถานะองค์กรจาก 
ส ่วนราชการเป ็น	 “สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”	 หน่วยงาน 
ของรัฐ	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 มีภารกิจในการกำากับดูแล	 
ตรวจสอบ	 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย	 รวมถึง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

2
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วิสัยทัศน์ สำานักงาน คปภ.

“สำานักงาน	คปภ.	เป็นองค์กรชั้นนำา	 
ที่สร้างเสริมระบบประกันภัยให้เข้าถึงโดยง่าย	 

เป็นธรรมและยั่งยืน”

พันธกิจ

กำากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพ 
และขีดความสามารถในการแข่งขัน	 
และมีธรรมาภิบาล

01

02
ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน	สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
และแนวโน้มในอนาคต

สร้างความรู้ความเข้าใจ	และปลูกฝังค่านิยม
การใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง	
รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย

03

3
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หากประชาชนผู้เอาประกันภัยมีปัญหาด้านการประกันภัย 
สามารถติดต่อได้ที่ส�านักงาน คปภ.  
โดยผ่านช่องทางสายด่วน คปภ. 1186 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
การไกล่เกลี่ยโดยผู้ช�านาญการ   
และกระบวนการระงับข้อพิพาท 
ด้วยอนุญาโตตุลาการ

3

สำานักงาน คปภ.
คุ้มครองประชาชน 
ด้านการประกันภัยอย่างไร
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ส�านักงาน คปภ. (นายทะเบียน) 
ให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัย

และอัตราเบี้ยประกันภัย

เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบแล้ว เสนอขายผ่านตัวแทน/
นายหน้า/ สาขาบริษัทประกันภัย ให้แก่ประชาชน   

โดยส�านักงาน คปภ. (นายทะเบียน) จะมีการก�ากับดูแล
กระบวนการขายทุกช่องทาง

1

2
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การประกันภัย	คือ
การบริหารความเส่ียงภัยวิธีหนึ่ง	 ซึ่งบุคคลหน่ึง	 

เรียกว่า	 ผู้เอาประกันภัย	 โอนความเส่ียงภัยของตนเองไปสู่ 
บรษิทัประกันภยั ซึง่เป็นผู้รบัประกนัภยั	 โดยผู้เอาประกันภยั 
จะจ่ายเงินจำานวนหนึ่ง	เรียกว่า	"เบี้ยประกันภัย"	ให้แก่บริษัท 
ประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้	 เม่ือเกิดความเสียหายขึ้น 
บริษัทประกันภัยจะชดใช ้ เงินหรือ	 ค่าสินไหมทดแทน 
ตามท่ีได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย	 ให้แก	่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือทายาทแล้วแต่กรณี

รู้จัก การประกันภัย
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จ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย

โอนความ 
เสี่ยงภัย

ช�าระเบี้ย 
ประกันภัย

บริษัท 
ประกันภัย

ผู้เอา 
ประกันภัย

มีความ 
เสียหายเกิดขึ้น
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ประโยชน์และความสำาคัญของการประกันภัย

ต่อธุรกิจ  
คือ	ช่วยให้เกิดความมั่นคง	เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการดำาเนินธุรกิจ	ส่งเสริมธุรกิจบางประเภท 
ให้เติบโตขึ้น

ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
คือ	เป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญ	ในการกู้ยืมมาลงทุน 
ทำาธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า		
ช่วยลดภาระแก่สังคมและลดภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ

ต่อผู้เอาประกันภัย  
คือ	การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกัน 
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว

02 

01 

03 
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หักเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจ

กรมสรรพากร

ประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี

บุคคลธรรมดา

เบี้ยประกันชีวิตคุ้มครอง 10 ป ีขึ้นไป  
ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 
100,000 บาท

เบี้ยประกันภัยสุขภาพลดหย่อนภาษ ี
ได้ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท  
เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้วไม่เกิน 
100,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ  
คุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป  
ลดหย่อนได้ ไม่เกิน 15% ของเงินได ้
และไม่เกิน 200,000 บาท  
แต่รวมกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพหรือ 
กองทุนอื่น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

นิติบุคคล
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life Insurance
การประกันชีวิต

การชดเชยรายได ้ ท่ีต ้อง สูญเ สีย ไปจากการตาย
ทุพพลภาพถาวร	 หรือชราภาพ	 โดยบริษัทประกันชีวิต 
จะจ่ายเงินตามที่กำาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก  ่
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

การประกันภัยมี 2 รูปแบบ

การประกันชีวิต การประกันวินาศภัยและ
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ประกันชีวิตแบ่งรูปแบบตามลักษณะ 
ความคุ้มครองและผลประโยชน์

สะสมทรัพย ์(Endowment/Saving)
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 
หรือมีชีวิตอยู่ครบตามสัญญา

ตลอดชีพ (Whole Life)
คุม้ครองกรณเีสียชวีติหรอืมีอายุครบ	90	-	99	ปี	 
แล้วแต่แบบประกัน

ชั่วระยะเวลา (Term)
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำาหนด

บำานาญ (Annuity)
ได้รับเงินเป็นงวด	ๆ	เมื่อมีอายุครบตามที่กำาหนด

แบบควบการลงทุน
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) 
เสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ครบตามสัญญา	 
มีผลตอบแทนจากบริษัทที่นำาเงินไปลงทุน	 
โดยรับรองผลตอบแทนขั้นตำ่า	

ยูนิตลิงค ์(Unit-Linked)
เสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ครบตามสัญญา	 
มีผลตอบแทนขึ้นอยู่กับราคาหน่วยลงทุนที ่
ผู้เอาประกันภัยเลือก	และบริษัทนำาเงินไปลงทุน 
ในกองทุนรวม	อาจจะกำาไรหรือขาดทุนก็ได้

แบบทั่วไป
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non-life Insurance
การประกันวินาศภัย

การประกันภยัทุกประเภทท่ีนอกเหนือจากการประกนัชวีติ
โดยบริษัทตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย	 
หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยต่าง	 ๆ	 ซึ่งความ 
เสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้	มี	4	ประเภท	

การประกันวินาศภัย
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ให ้ความคุ ้ มครองความสูญเ สีย
หรือความเสียหายจากไฟไหม้	 หรือฟ้าผ่า	
หรือการระเบิดของแก๊สและความเสียหาย
เนื่องจากภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

01 การประกันอัคคีภัย 

ให้ความคุ้มครองความเสียหายท่ีเกิด
จากการใช้รถยนต์	 ได้แก่	 ชีวิต	 ร่างกาย	
อนามัย	และทรพัย์สินบคุคลภายนอก	รถยนต์
เสียหาย	สูญหาย	ไฟไหม้	และความคุ้มครอง
เพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

การประกันภัยรถยนต์ 02	
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ให ้ความคุ ้มครองความเสียหาย 
แก่ตัวเรือหรือสินค้าท่ีอยู่ระหว่างการขนส่ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ	 ท้ังทางบก	 
ทางนำ้า	และทางอากาศ

03 การประกันภัยทางทะเล 
และขนส่ง 

ให ้ความคุ ้มครองท่ีอยู ่นอกเหนือ 
จากการประกันภัยรถยนต์	 การประกันภัย 
ทางทะเลและขนส่ง	 การประกันอัคคีภัย 
และการประกันชีวิต

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 04	
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ความแตกต่างระหว่างประกันชีวิต 
และประกันวินาศภัย

ข้อแตกต่าง ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย

ความเสียหาย เกิดขึ้นแน่นอน อาจจะเกิดขึ้น 
หรือไม่ก็ได้

ค่าสินไหม 
ทดแทน

จ่ายตามทุน
ประกันภัยให้แก ่
ผู้เอาประกันภัย
จากการทรงชีพ
หรือมรณะ

จ่ายตาม 
ความเสียหาย 
ที่แท้จริง 

ไม่เกินจำานวนเงิน
เอาประกันภัย

การก�าหนด พิจารณาจาก
อายุ/	สุขภาพ/

อาชีพ/	รายได้ของ
ผู้เอาประกันภัย

พิจารณาจาก
สภาพทรัพย์สิน/
สภาพแวดล้อม/
คุณสมบัต ิ

ผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลา ระยะยาว ระยะสั้น
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ประกันภัย กับ คุณ
ชีวิตคุณ	เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง  

ไม่ว่าจะเป็น การเกิด เจ็บป่วย แก่ หรือตาย  
รวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

แล้วคุณจะปล่อยให้ความเสี่ยงนี้อยู่กับตัวคุณ  

หรือ ใช้การประกันภัยช่วยคุณดีล่ะ

16
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ความเสี่ยง 
แต่ละช่วงวัย

วัยเด็ก
วัยเรียน 
วัยรุ่น

วัยทำางาน

วัยเกษียณ

รู้จัก ความเสี่ยง
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การบริหาร 
ความเสี่ยงภัย 

ในชีวิตประจำาวัน

ยานพาหนะ

ที่อยู ่
อาศัย

อาชีพ

การ 
ท่องเที่ยว

รู้จัก ความเสี่ยง

เบ็ดเตล็ด
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การบริหารความเสี่ยง 
แต่ละช่วงวัย

วัยเด็ก	จะซุกซน 
เพราะต้องการเรียนรู้		 
อาจเกิดอุบัติเหตุ	 
หรือเจ็บป่วยได้ง่าย

ประกันชีวิต 
สะสมทรัพย์	 
(ทุนการศึกษา)

ประกันภัย 
สุขภาพ				

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

การวางแผนการทำาประกันภัย
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วัยรุ่น - วัยเรียน  
จะมีความอยากรู้	 

อยากเห็น	อยากทดลอง

ประกันชีวิต 
สะสมทรัพย์

ประกันภัย 
สุขภาพ				

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
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วัยทำางาน 
เริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง	 
หรืออาจมีครอบครัว	 

ควรดำาเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง	 
วางแผนอนาคตสำาหรับตนเอง 

และครอบครัว

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์	

แบบตลอดชีพ		

แบบควบ 
การลงทุน	

แบบบำานาญ

ประกันภัย 
ชดเชยรายได้	

ประกันภัย 
สุขภาพ	

ประกันภัย 
อุบัติเหต ุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย 
โรคร้ายแรง
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วัยเกษียณ 
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการออม	 
สามารถเดินทางพักผ่อน	ท่องเที่ยว 
ได้อย่างหมดกังวล	ซึ่งแต่ละคนอาจ 

มีวิธีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกัน

ประกันชีวิต	–	 
แบบบำานาญ		

ประกันภัย 
สุขภาพ	

ประกันภัย 
อุบัติเหตุ

ประกันภัย 
โรคร้ายแรง

ประกันภัย 
การเดินทาง
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การบริหารความเสี่ยงภัย 
ในชีวิตประจำาวัน

ประกันภัยรถ 
ภาคบังคับ	

ประกันภัยรถ 
ภาคสมัครใจ	

ประกันตัว 
ผู้ขับขี่	

ประกันภัย 
ค่ารักษาพยาบาล	

ประกันภัย 
อุบัติเหตุ

ยานพาหนะ 
อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย 
หรือเสียหายต่อยานพาหนะ 
หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สิน	 

รวมถึงผู้โดยสาร
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ประกัน 
อัคคีภัย

ประกันภัย 
สำาหรับเจ้าบ้าน

ประกันภัย
โจรกรรม	

ที่อยู่อาศัย 

บ้านเป็นทุกอย่างแห่งความสุข	 
ให้ความรัก	ความอบอุ่น	 

ความปลอดภัย	จึงต้องปกป้อง
บ้านและทรัพย์สินไว้
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ประกันภัย 
ความรบัผดิต่อบคุคล

ภายนอก

ประกันภัย 
ความรับผิด 
ทางวิชาชีพ

ประกันภัย 
ความรับผิด 

ต่อผู้ทำาการผลิต 
และผู้รับเหมา

ประกันภัย 
ป้ายโฆษณา	

อาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องใช ้

ความระมัดระวังตามมาตรฐานทั่วไป
ในการประกอบวิชาชีพ	หากหน้าที ่
การใช้ความระมัดระวังบกพร่อง	 
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบ	
เช่น	สถาปนิก	วิศวกรที่ปรึกษา	
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	 

นักบัญชีและผู้สอบบัญชี	 
และแพทย์	เป็นต้น	

อื่นๆ
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ครอบครัว 
หมายถึง	ความรัก	ความอบอุ่น	 

ความปลอดภัย	เป็นศูนย์รวมของสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน	 

จึงต้องปกป้อง	คุ้มครอง	 
ให้เกิดความมั่นคงในชีวิต

ประกันภัย 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
ที่อยู่อาศัย

ประกันภัย
โจรกรรม	

ประกันภัย 
เพื่ออาชีพ		

ประกันชีวิต	ประกันภัย 
โรคร้ายแรง	

ประกันภัย
สุขภาพ	

ประกันภัย 
อุบัติเหตุ	

ประกันภัย 
การเดินทาง
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ประกันภัย 
การเดินทาง

ประกันภัย 
อุบัติเหตุ

การท่องเที่ยว 
เป็นการเดินทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ี 
ต่าง	ๆ	เป็นการช่ัวคราว	อาจเพ่ือการพักผ่อน	 

หรือเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว	ประชุม 
หรือสัมมนา	ฯลฯ	ระหว่างการเดินทาง 
อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด 
หรือเกิดการเจ็บป่วย	หรือทรัพย์สิน

สูญหายได้	
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ประกันภัยน่ารู้
ใกล้ตัวคุณ

ประกันภัยน่ารู้
ใกล้ตัวคุณ
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การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพราะทุกชวีติมค่ีา	อบัุติเหตุจากรถเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครต้องการ
ให้เกิดขึ้น	 แต่ก็เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงยาก	 จึงได้มีการตรากฎหมาย	 
เรียกว ่า	 พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 เพือ่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ได้รบับาดเจบ็	ทุพพลภาพ 
หรือเสียชีวิต	 อันเน่ืองมาจากการใช้รถ	 ให้ได้รับการช่วยเหลือ	
เยียวยา	อย่างทันท่วงที

“ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”
*	กฎหมายกำาหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำาประกันภัย	*

*	ถ้าไม่ทำามีความผิด	ปรับไม่เกิน 10,000 บาท *
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รถมีประกันภัยต้ังแต่	2	คันชนกัน	 
และไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายผิด	 
ผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธ ิ
เบิกค่ารักษาพยาบาล	 

ค่าทดแทน	ค่าปลงศพ	จากกรมธรรม์
ประกันภัยรถภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)	 

ของรถที่โดยสารมาได้

หลักสำารองจ่าย
ไม่ต้องรอผลคดี
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ความคุ้มครอง

ค่าเสียหายเบื้องต้น

เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/พิการบาดเจ็บ

ไม่เกิน 
30,000 บาท

ไม่เกิน 
35,000 บาท

ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 
รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท
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ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก 
ค่าเสียหายเบื้องต้น

เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/พิการบาดเจ็บ

รวมค่าเสียหาย
เบื้องต้นไม่เกิน 
80,000 บาท

รวมค่าเสียหาย
เบื้องต้นไม่เกิน 
500,000 บาท

ค่าชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน  
(สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
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1. กรณีบาดเจ็บ
-	 ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหน้ี
-	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด

ท่ีทางราชการออกให้

-	 สำาเนาบันทึกประจำาวันของพนักงานสอบสวน

2. กรณีเสียชีวิต
-	 สำาเนามรณบัตร	
-	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด

ท่ีทางราชการออกให้
-	 สำาเนาบันทึกประจำาวันของพนักงานสอบสวน 

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าผู้น้ันถึงแก่ความตาย
จากการประสบภัยจากรถ

3. กรณีบาดเจ็บแล้วเสียชีวิต
-	 เอกสารตามข้อ	1	และข้อ	2

เอกสารหลักฐานที่ยื่นขอรับเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  สำานักงาน คปภ.  
ช่วยคุณได้  ในกรณี

1.	 อุบัติเหตุจากรถท่ีไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถ
ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นหรือจ่ายไม่ครบ
จำานวน

2.	 อุบัติเหตุจากรถท่ีถูกลักทรัพย์	ชิงทรัพย	์ 
ปล้นทรัพย์	และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน

3.	 ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย
4.	 ถูกชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่ารถคันใดชน
5.	 บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น 

หรือจ่ายไม่ครบจำานวน
6.	 อุบัติเหตุจากรถท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำา

ประกันภัย

ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 180 วัน 
นับแต่วันเกิดความเสียหาย

เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้ 
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ประกันภัยรถภาคสมัครใจ

“ซ่อมทั้งรถ
ซ่อมทั้งคน”

36
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ความคุ้มครองหลัก

-	 บุคคลภายนอก	ท้ังชีวิต	ร่างกาย	
อนามัย	และทรัพย์สิน

-	 รถยนต์เสียหาย

-	 รถยนต์สูญหาย	ไฟไหม้

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

-	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

-	 ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

-	 ประกันตัวผู้ขับขี่
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบมาตรฐาน
ทุกประเภทสามารถเลือกซื้อรวมกับประกันภัย	พ.ร.บ.	ได้

ประเภท 

การประกันภัย 

รถยนต์

ความคุ้มครองหลัก  
(เรียงล�าดับตามหน้าตาราง 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบท้าย

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

รถยนต ์
เสียหาย

สูญหาย 
ไฟไหม้

ร.ย. 01 
การ

ประกันภัย
อุบัติเหต ุ
ส่วนบุคคล

ร.ย. 02 
การ 

ประกันภัย 
ค่ารักษา
พยาบาล

ร.ย. 03 
การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ความคุ้มครอง 

ความเสียหาย 
ต่อชีวิตร่างกาย	
หรืออนามัย

บุคคลภายนอก*1 
(รวมถึงผู้โดยสาร 

ในรถคันเอาประกันภยั)

ความคุ้มครอง 
ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน 
ของบุคคล
ภายนอก

ความ
คุ้มครอง 
ความ 
เสียหาย 
ต่อรถยนต์

ความ
คุ้มครอง 
รถยนต์
สูญหาย/ 
ไฟไหม้

ประเภท 1

การเลือกความคุ้มครอง 
และจ�านวนเงินขึ้นอยู่กับ 

ความต้องการ 
ของผู้เอาประกันภัย

ประเภท 2

ประเภท 3

ประเภท 4

ประเภท 5*2

หมายเหตุ*
1	 กำาหนดวงเงินขั้นตำ่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย	จำานวน	500,000	บาท/คน
2 การประกันภัยรถยนต์ประเภท	5	หรือการประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย	 
เป็นการประกันภัยที่มาจากประเภท	2		หรือประเภท	3	แล้วแต่กรณี	โดยคุ้มครองความเสียหาย 
ต่อรถยนต์เฉพาะภัยที่ระบุไว้เท่านั้น	เช่น	กรณีรถชนรถ
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบมาตรฐาน
ทุกประเภทสามารถเลือกซื้อรวมกับประกันภัย	พ.ร.บ.	ได้

ประเภท 

การประกันภัย 

รถยนต์

ความคุ้มครองหลัก  
(เรียงล�าดับตามหน้าตาราง 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบท้าย

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

รถยนต ์
เสียหาย

สูญหาย 
ไฟไหม้

ร.ย. 01 
การ

ประกันภัย
อุบัติเหต ุ
ส่วนบุคคล

ร.ย. 02 
การ 

ประกันภัย 
ค่ารักษา
พยาบาล

ร.ย. 03 
การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ความคุ้มครอง 

ความเสียหาย 
ต่อชีวิตร่างกาย	
หรืออนามัย

บุคคลภายนอก*1 
(รวมถึงผู้โดยสาร 

ในรถคันเอาประกันภัย)

ความคุ้มครอง 
ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน 
ของบุคคล
ภายนอก

ความ
คุ้มครอง 
ความ 
เสียหาย 
ต่อรถยนต์

ความ
คุ้มครอง 
รถยนต์
สูญหาย/ 
ไฟไหม้

ประเภท 1

การเลือกความคุ้มครอง 
และจ�านวนเงินขึ้นอยู่กับ 

ความต้องการ 
ของผู้เอาประกันภัย

ประเภท 2

ประเภท 3

ประเภท 4

ประเภท 5*2

หมายเหตุ*
1	 กำาหนดวงเงินขั้นตำ่าที่บริษัทต้องรับประกันภัย	จำานวน	500,000	บาท/คน
2 การประกันภัยรถยนต์ประเภท	5	หรือการประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย	 
เป็นการประกันภัยที่มาจากประเภท	2		หรือประเภท	3	แล้วแต่กรณี	โดยคุ้มครองความเสียหาย 
ต่อรถยนต์เฉพาะภัยที่ระบุไว้เท่านั้น	เช่น	กรณีรถชนรถ

มีให้เลือก 5 ประเภท

39



40

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ		แก้ปัญหาจราจร	 

ด้วย Me Claim ชน แล้ว แยก

ME CLAIM
คลิกเดียว ฉับไว อุ ่นใจ  
ประกันมา

Application

รถชน

เปิดแอปถ่ายรูป
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ขอข้อมูลในช่องนี้ 
ในภาพตัวอย่างเล็กมาก 

มองไม่ชัด

Application

สแกน

แจ้งตำารวจ

แจ้งประกัน

แยกย้าย ลงไหล่ทาง

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
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การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล 
ผู้เอาประกันภัย	ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้น 
จากการเจ็บป่วยจากโรคภัย 
หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ
(ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการประกันภัย)

ประกันภัยสุขภาพ
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ให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา 
ระหว่างการเดินทางที่กำาหนดไว้	 

เช่น	การเจ็บป่วย	ทรัพย์สินสูญหาย	 
ความล่าช้าของเที่ยวบิน	เป็นต้น	 

เบี้ยประกันภัยตามช่วงเวลาที่เดินทาง

ประกันภัย 
การเดินทาง
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คุ้มครองความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	 
ความรับผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล	 
ต่อองค์การ	ต่อการจ้างงานภายนอก	 
หรือความปลอดภัยทางข้อมูล	เป็นต้น

ประกันภัยไซเบอร์
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ประกันภัยรายย่อย 
ไมโครอินชัวรันส์

“เบี้ยไม่สูง		อ่านเข้าใจง่าย	ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน		
เงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยท่ีสุด	 ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหม	 
ไม่ยุ่งยาก”		มีทั้งรูปแบบประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ปัจจุบัน		มีประกันภัยอบัุติเหตุส่วนบุคคลท่ีเบีย้ประกันภยั 
ไม่สูงมากนัก	หาซื้อได้ง่าย	เช่น

ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัย 200 (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์)

และประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำาหรับรายย่อย  
(ไมโครอินชัวรันส์)
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เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ปี	 2554	 จากการที่ 
เกษตรกรผู ้ปลูกข ้าวต้องเผชิญกับความเส่ียงจากภัย
ธรรมชาติ	ระหว่างการเพาะปลูก	รฐับาลจงึใช้	“ระบบประกนัภยั” 
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกร	
โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเบ้ียประกันภัยแก่
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวให้ได้รบัการดแูลอย่างครบวงจร	โดยได้รบั 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การประกันภัย 
ข้าวนาปี
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	 ความคุ ้มครองท่ี เกษตรกรจะได ้รับ เ กิดจาก 
ความเสียหายจากภยันำา้ท่วม	หรอืฝนตกหนัก	ภยัแล้ง	ฝนแล้ง	
หรอืฝนท้ิงช่วง	ลมพายุ	หรอืพายไุต้ฝุ่น	ภยัอากาศหนาว	หรอื
นำ้าค้างแข็ง	ลูกเห็บ	ไฟไหม้	และช้างป่า	รวมถึงภัยจากศัตรูพืช	
หรือโรคระบาด

สามารถศึกษาข้อมูลความรู ้ 	 ตรวจสถานะ 
ผู ้ เอาประกันภัย	 หรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 
ได้ท่ีแอปพลิเคชัน “กูรูประกันข้าว” แหล่งข้อมูล
ความรู ้ครบวงจร	 เรื่องการประกันข้าวนาปีและ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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ค้นหาความรู้ประกันภัยเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์สำานักงาน คปภ.

www.oic.or.th 

 
ส�าหรับผู้บริโภค

 
แหล่งความรู้
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ช่องทางการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 
ซื้อได้หลายช่องทาง 

บริษัทประกันภัย

ออนไลน์โทรศัพท์  

เคาน์เตอร์เซอร์วิส   
หรือธนาคาร 

นายหน้านิติบุคคล

ตัวแทน/ 
นายหน้าประกันภัย
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ซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ		
ตัวแทน/นายหน้า 
ที่มีใบอนุญาต

ซื้อให้เหมาะกับความต้องการ	 
เพราะแต่ละแบบ 
มีความคุ้มครอง 

และผลประโยชน์แตกต่างกัน

ซื้อให้เหมาะกับ 
ความสามารถในการชำาระ 
เบ้ียประกันภัย	เพราะหาก 

ไม่สามารถชำาระ 
เบี้ยประกันภัยได้	จะส่งผลให้ 
เสียประโยชน์อันพึงท่ีจะได้รับ

หากซื้อประกันชีวิต	 
ต้องกรอกใบคำาขอ 
เอาประกันภัยตาม 

ความเป็นจริงด้วยตนเอง	

ซื้อประกันภัยอย่างไร  
ให้ถูกวิธ ี
ซื้อประกันภัยอย่างไร  
ให้ถูกวิธ ี



51

เมื่อได้รับกรมธรรม ์
ต้องตรวจสอบข้อมูล 
ว่าถูกต้องตามที่แจ้งไว ้
ในคำาขอเอาประกันภัย 
หรือไม่	จะได้แจ้งบริษัท 

เพื่อแก้ไข

ทำาความเข้าใจ 
เงื่อนไขก่อนซื้อ

เปรียบเทียบกรมธรรม ์
ของแต่ละบริษัท

ชำาระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
ต้องได้รับใบเสร็จรับเงิน	
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน		
อาจเป็นใบเสร็จรับเงิน 

ช่ัวคราว	กรณีซ้ือประกันชีวิต 
และจ่ายเบี้ยงวดแรก
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กรณีปกปิดข้อเท็จจริง 
หรือแถลงแจ้งข้อความเท็จ	 

ซึ่งเป็นสาระสำาคัญ	 
บริษัทอาจจะปฏิเสธ 
การจ่ายเงินได้

ศึกษากรมธรรม ์
เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและ 
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ	

รวมถึงข้อยกเว้น

ยกเลิกกรมธรรม ์
ประกันชีวิตได้ภายใน	15	วัน	 
ยกเว้นหากซื้อผ่านโทรศัพท์
ยกเลิกได้ภายใน	30	วัน

ประกันชีวิตจะไม่คุ้มครอง
กรณีฆ่าตัวตายภายใน	1	ปี
หรือถูกผู้รับผลประโยชน ์
ฆ่าตายโดยเจตนา	
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รู้ทัน
ประกันภัย
การฉ้อฉล

เรียกร้องค่าสินไหม 
ทดแทนเป็นเท็จ

เป็นการกระท�า 

3 รูปแบบ คือ

หลอกลวงผู้อื่น 
ให้มีการทำาประกันภัย

ให้	-	เรียก	-	รับ	ทรัพย์สิน 
เพื่อให้ชดใช้สินไหมทดแทน
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หลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้มีการทำาประกันภัย

หลอกลวงผู้อื่นด้วยการชักชวน	ชี้ช่อง	หรือจัดการ 
ให้ผู้อื่นทำา/ต่อสัญญาประกันภัย

มีการจ่ายเบี้ยประกันภัย

ไม่นำาส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
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หลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้มีการทำาประกันภัย จำาคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	3	แสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ถ้าแสดงข้อความที่เป็นเท็จ/ปกปิดข้อความจริงต่อประชาชน	
จำาคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	5	แสนบาท	 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

โทษ
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จำาคุกไม่เกิน	3	ปี	 
หรือปรับไม่เกิน	3	แสนบาท	 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

เรียกร้องสินไหมทดแทนเป็นเท็จ

ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยทุจริต

ผู้สนับสนุน 
ต้องระวางโทษเดียวกัน

แสดงเอกสารเป็นเท็จในการเรียกร้อง

โทษ
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เพื่อให้ดำาเนินการชดใช ้
ค่าสินไหม	-	จ่ายเงิน	-	 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ให้-เรียก-รับ ทรัพย์สิน 
เพื่อให้ชดใช้สินไหมทดแทน

ให้	-	ขอให้	-	รับว่าจะให้	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
แก่ผู้มีอำานาจในการจัดการ	 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท

เรียก	-	รับ	-	ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด

จำาคุกไม่เกิน	5	ปี	 
หรือปรับไม่เกิน	5	แสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

โทษ
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ตัวอย่าง
การฉ้อฉลตัวอย่าง

การยักยอกทรัพย์สินภายใน
บริษัทประกันภัย 
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทประกันภัย

สำานักงาน	คปภ.	ประสานความร่วมมือกับตำารวจ	 
และพนักงานสอบสวนในการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด

มีการพิพากษาลงโทษจำาคุก 
ผู้บริหารบริษัทประกันภัย	 
เป็นเวลา	7	ปี	ฐานยักยอกทรัพย์

การฉ้อฉลภายในบริษัทประกันภัย
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การฉ้อฉลประกันภัย

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย

การฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์
•	 การจัดฉากอุบัติเหตุรถยนต์
•	 การจงใจให้เกิดอุบัติเหตุ
•	 การแจ้งรถยนต์สูญหายโดยทุจริต
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การฉ้อฉลประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุ
•	 การจงใจให้เกิดการบาดเจ็บ

การฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย
•	 ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท

เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย 
หรือนายหน้าประกันภัย

โทษ
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การฉ้อฉลโดยบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย
•	 ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท



62



63

แนวทางป้องกัน 
การถูกฉ้อฉล
แนวทางป้องกัน 
การถูกฉ้อฉล

อ่านเงื่อนไขในกรมธรรม ์
ประกันภัยให้ละเอียด 
ถ้ามีปัญหาให้เแจ้งให้ผู้เสนอขาย
อธิบายให้เข้าใจ	

ตรวจสอบว่าผู้เสนอขาย 
มีใบอนุญาตหรือไม ่
ต้องมีรายละเอียดเลขที่ใบอนุญาต	 
วันหมดอายุ	และสังกัดบริษัท 
ประกันภัย	(กรณีเป็นตัวแทน)	
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* ตรวจสอบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ	คปภ.	 
(www.oic.or.th)	หรือแอปพลิเคชัน	รอบรู้ประกันภัย	 

หรือสายด่วน	คปภ.	1186	 
หรือตรวจสอบไปยังบริษัทประกันภัยโดยตรง

ก่อนชำาระเงินค่าเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง 
กรณีนายหน้าประกันภัย	ต้องมีหนังสือมอบอำานาจ 

ให้รับเบี้ยประกันภัยจากบริษัท	
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สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับเมื่อชำาระเงิน 
ค่าเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง	คือ

1.	เอกสารการรับเงินของบริษัทประกันภัย 
จากตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย
2.	เอกสารประกอบการเสนอขาย	ซึ่งมีการ 

ลงลายมือช่ือตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยผู้เสนอขาย	
โดยผู้เอาประกันภัยต้องเก็บเอกสารดังกล่าวไว ้

เป็นหลักฐาน	เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามีการชำาระเบ้ีย 
ประกันภัยไปถึงบริษัทโดยถูกต้องครบถ้วน	

“ควรชำาระเงินไปยังบริษัทประกันภัยโดยตรง”
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หลังจากชำาระเบี้ยประกันภัย	 
หากเลยวันที่กำาหนด	แล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม ์
ประกันภัย	ผู้เอาประกันภัยต้องทวงถาม 

ไปยังบริษัทประกันภัยโดยตรง
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เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันแล้ว	ให้รีบตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเงื่อนไขกรมธรรม์ว่าถูกต้อง 
ตามความประสงค์	และข้อมูลที่ได้รับมาหรือไม่	 
ในกรณีมีข้อสงสัยควรตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยสอบถามไปยังบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูล 

ที่ตนได้รับมาจากการเสนอขายดังกล่าว
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?ถาม - ตอบ ไขข้อข้องใจ

C VID-19
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?
เงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัยโควิด-19	ไม่ได้กำาหนด 
ข้อยกเว้นไว้	อย่างไรก็ตาม	ข้อตกลงการรับประกันภัย
ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย	จึงแนะนำาให้ท่าน 
ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทประกันภัยโดยตรง

A

ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันภัย	
โควิด-19	ได้หรือไม ่?Q

พ่อแม่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19	สำาหรับ 
ลูกได้	โดยบริษัทส่วนใหญ่กำาหนดให้ผู้มีสิทธ ิ
เอาประกันภัยมีช่วงอายุตั้งแต่	1-99 ปี

A

พ่อแม่ซื้อประกันภัยโควิด-19	 
ให้ลูกได้หรือไม ่?Q
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สามารถซื้อได้	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับการพิจารณา 
รับประกันภัยของบริษัท	ซึ่งสามารถสอบถามบริษัท	
ผู้รับประกันภัยได้โดยตรง

A

สามารถซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยโดยตรง/	 
สาขาบริษัทประกันภัย/	ตัวแทนนายหน้าประกันภัย/	
เว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่น	ๆ	ของบริษัท/	 
ธนาคาร/	เคาน์เตอร์เซอร์วิส

A

ซื้อประกันภัยโควิด-19	 
ได้ที่ไหนบ้าง	?Q

คนพิการ	ซื้อประกันภัยโควิด-19	 
ได้หรือไม่	?Q
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กรณีติดต่อบริษัทประกันภัยไม่ได้	 
สามารถติดต่อผ่านสายด่วน	คปภ.	1186  
หรือสำานักงาน	คปภ.ภาค/จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

A

สามารถติดต่อที่บริษัทประกันภัยที่ทำาไว้โดยตรง	 
หรือติดต่อสายด่วน	คปภ.	1186	/	 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	สำานักงาน	คปภ.	 
ผ่านทาง	Email:	ppd@oic.or.th	หรือ	 
www.oic.or.th	หรือสำานักงาน	คปภ.ภาค/	 
จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

A

ทำาประกันภัยโควิด-19	ไว้	แต่ยังไม่ได้
รับกรมธรรม์	จะทำาอย่างไร ?Q

ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19	 
ตรวจสอบแล้วพบว่า	ชื่อผู้เอาประกันภัย
สะกดผิด	จึงติดต่อบริษัทประกันภัย	 
แต่ไม่สามารถติดต่อได้	ทำาอย่างไรดี	?

Q
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เมื่อพ้นระยะเวลารอคอย	บริษัทประกันภัย 
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง	 
ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ซื้อไว้

1.	 กรณีเงื่อนไขความคุ้มครองระบุว่า	 
ให้ความคุ้มครองเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19	
บริษัทประกันจะจ่ายตามวงเงินที่ระบุไว ้
ในกรมธรรม์

2.	 กรณีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล	 
บริษัทประกันภัยจะจ่ายตามค่ารักษาพยาบาล 
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 
ไม่เกินวงเงินที่กำาหนดในกรมธรรม์

3.	 กรณีค่าชดเชยรายวัน	บริษัทประกันภัย 
จะจ่ายสำาหรับการเข้ารับการรักษาเป็น 
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล	ซึ่งจำานวนวัน 
และจำานวนเงินชดเชยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย

4.	 กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าสู่ภาวะโคม่า	 
บริษัทจะจ่ายเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเข้าสู่ภาวะโคม่าตามเงื่อนไขกรมธรรม์	 
โดยจ่ายตามจำานวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์

A

เริ่มทำาประกันภัย	มีระยะเวลารอคอย	14	วัน	 
เมื่อสิ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง	ไปตรวจเจอ	 
โควิด-19	บริษัทจะจ่ายหรือไม่	?Q
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ติดต่อบริษัทประกันภัยที่ทำาประกันไว้	 
โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ใบรับรองแพทย์	
สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	ใบเสร็จค่ารักษา	 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	 
หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง	สามารถติดต่อ
สำานักงาน	คปภ.ภาค/จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยตรง	หรือโทรสายด่วน	คปภ. 1186  

A

หากเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม ์
บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันภัย

A

กรณีผู้เอาประกันภัยประกอบอาชีพ	
แพทย์	พยาบาล	ซึ่งมีความเสี่ยงสูง	
หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 
บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน
หรือไม ่?

Q

ทำาประกันภัยโควิด-19	ไว้	ขอเบิกค่ารักษา
พยาบาลต้องดำาเนินการอย่างไร?Q
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สามารถยกเลิกได้	โดยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัย
ทราบเป็นหนังสือ	ทั้งนี้บริษัทประกันภัยจะคืนเงินค่า
เบี้ยประกันภัยให้ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในกรมธรรม์	 

A

ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสาร 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว	หากมีเหตุอันควรสงสัย	
สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจำาเป็น
แต่ทั้งนี้ไม่เกิน	90	วัน	นับแต่บริษัทได้รับเอกสาร 
ครบถ้วนแล้ว

A

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
โควิด-19	ภายในระยะเวลากี่วัน	?

Q

ผู้เอาประกันภัย	สามารถยกเลิก
กรมธรรม์ได้หรือไม่	?Q
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กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองสำาหรับประกัน 
อุบัติเหตุ	จนถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง 
ตามสัญญาประกันภัย

A

โดยทั่วไปกรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครอง 
ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์A

ซื้อประกันภัยโควิด-19	 
โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไว้	 
แต่ไปรักษาแพทย์ที่ไม่ใช่ 
แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือก	
เบิกค่ารักษาได้หรือไม่	?Q

ซื้อประกันภัยโควิด-19	แบบเจอจ่ายจบ	 
ที่มีประกันอุบัติเหตุอยู่ด้วย	หากบริษัท 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเจอจ่ายจบแล้ว 
ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุยังม ี
ความคุ้มครองต่อหรือไม่	?Q
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จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัย 
ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่	 
หรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์

A

การเบิกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข
อาการโคม่า	บริษัทจะจ่ายเงินตาม
สัญญาประกันภัยให้ใคร ?

Q

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19	ในปัจจุบัน	จะมีระยะ
เวลารอคอย	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19	 
อยู่แล้วมาซื้อประกันฯ	

ทั้งนี้	จำานวนวันที่ของระยะเวลารอคอยระบุจะแตกต่างกัน 
ในแต่ละบริษัท	โดยทั่วไประบุได้สูงสุดไม่เกิน	14	วัน

A

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19	 
ในเรื่องของระยะเวลารอคอย	14	วัน	
มีทุกบริษัทหรือไม่		?

Q
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ประกันภัย	 นับเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ 
ทรัพย์สินต่าง		ๆ

เป็นเรือ่งน่ายินด	ีท่ีผู้คนเห็นประโยชน์ของการทำาประกันภยั 
มากขึ้นเรื่อย	ๆ	และซื้อหาประกันภัยประเภทต่าง	ๆ	เอาไว้ติดตัว	 
เพื่อสร้างความอุ่นใจ	จากหลาย	ๆ	บริษัท

OIC GatewayOIC Gateway
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สำานักงาน	 คปภ.	 จึงหาช่องทางอำานวยความสะดวก 
ให้กับประชาชน	โดยจัดทำา LINE Official	ชื่อ	“คปภ. รอบรู้” 
หรือ “@OICConnect” เพ่ือรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์ 
จากทุกบริษัทประกันภัยมาให้ท่าน	พร้อมใช้ในช่องทางเดียว 
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์มือถือ

@OICConnect 
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2.	กดปุ่มลงทะเบียน	

วิธีใช้งานบริการ "กรมธรรม์ของฉัน"

1.	 เพิ่มเป ็นเพื่อนกับ	 LINE	 “คปภ. รอบรู ้” หรือ  
“@OICConnect”
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3.	 ถ่ายรูปบัตรประจำาตัวประชาชน	 ด้านหน้า	 -	 หลัง	 
และถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน

4.	 ตรวจสอบความคมชัด
ของรูปถ่ายและกดปุ่ม	"ยืนยัน"
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ท่านก็จะสามารถเรียกดู	 “กรมธรรม์ของฉัน”	 เพื่อดู
ข้อมูลเบ้ืองต้นทุกกรมธรรม์ของท่าน	จากทกุบรษัิทประกันภัย 
ในที่เดียว
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นอกจากน้ียังมีบริการเสริมอีกมากมาย	 ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน	เช่น

บรกิารตรวจสอบข้อมูลตวัแทน	หรอืนายหน้าประกันภยั	 
ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจริงหรือไม่	 ทำาให้สามารถติดต่อ
ประสานงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ดเูบอร์โทรศพัท์	และวธิติีดต่อบรษัิทประกนัฯ	ได้ทกุบรษิทั	
หรือจะดูเส้นทาง	หาที่อยู่	พร้อมเบอร์ติดต่อ	สำานักงาน	คปภ.
ใกล้	ๆ	ท่านก็สามารถทำาได้
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คปภ. รอบรู้ บริการครบ จบในที่เดียว

84



การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
ของประชาชนด้านการประกันภัย

ระบบสายด่วน คปภ.  
1186

ศูนย์รับเรื่อง 

ร ้องเรียน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
โดยผู้ช�านาญการ

กระบวนการ 
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตลุาการ

ระบบสายด่วน คปภ.
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การติดต่อสำานักงาน คปภ.
สำานักงาน	คปภ.	

มีหน่วยงานบริการประชาชน 
ด้านการประกันภัยทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค
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ส่วนกลาง 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) 
	 22/79	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	10900

	 โทรศัพท์	0	2515	3995-9			โทรสาร	0	2515	3970

ส�านักงาน คปภ. เขต

เขตท่าพระ

	 287	ช.รัชดาภิเษก	6	ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ	 
แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600	

	 โทรศัพท์		0	2476	9940-3		โทรสาร	0	2476	9938

เขตบางนา

	 1/16	อาคารบางนาธานี	ช้ัน	8	ถนนบางนา-ตราด	กม.3	 
แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

	 โทรศัพท์		0	2361	3769		โทรสาร	0	2361	3770
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ส่วนภูมิภาค

ส�านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
	 โครงการเดอะวันเพลส	ชั้น	2 
499/1	หมู่	6	ถนนสมโภชเชียงใหม่	700	ปี	 
ตำาบลสันผีเสื้อ	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	50300

	 โทรศัพท์	0	5311	2730-2		โทรสาร		0	5311	2730

จังหวัดเชียงใหม ่
โทร.	0	5311	2730-2	

จังหวัดเชียงราย 
โทร.	0	5371	7719

จังหวัดพะเยา	  
โทร.	0	5444	9603-4

จังหวัดลำาปาง  
โทร.	0	5426	5064-5

จังหวัดแพร่	  
โทร.	0	5452	2698

จังหวัดน่าน	  
โทร.	0	5471	6437-8

จังหวัดสุโขทัย	  
โทร.	0	5561	3511

จังหวัดอุตรดิตถ์	  
โทร.	0	5541	6748

จังหวัดตาก	 	 
โทร.	0	5553	2089-90

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 
โทร.	0	5361	1232-3

ส�านักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) 
	 1250/5-6		หมู่	10		ถ.พหลโยธิน	ต.นครสวรรค์ตก	
อ.เมืองนครสวรรค์	จ.นครสวรรค์	60000

	 โทรศัพท์	0	5622	6862-3
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จังหวัดนครสวรรค์	 
โทร.	0	5622	6862-3

จังหวัดอ่างทอง	  
โทร.	0	3561	3422

จังหวัดพิษณุโลก	  
โทร.	0	5598	6270-1

จังหวัดกำาแพงเพชร 
โทร.	0	5570	5051-2

จังหวัดพิจิตร	  
โทร.	0	5661	6446

จังหวัดอุทัยธานี	  
โทร.	0	5651	0610

จังหวัดชัยนาท	  
โทร.	0	5601	9722

จังหวัดสิงห์บุรี	  
โทร.	0	3650	7197		

จังหวัดเพชรบูรณ์	  
โทร.	0	5672	0609

ส�านักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) 
	 555/29	ถ.จอมพล	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	 
40000

	 โทรศัพท์	0	4324	4280-1
จังหวัดขอนแก่น	  
โทร.	0	4324	4280-1

จังหวัดกาฬสินธุ์	  
โทร.	0	4381	6990

จังหวัดสกลนคร	  
โทร.	0	4271	1039

จังหวัดเลย	  
โทร.	0	4281	2953

จังหวัดหนองคาย	  
โทร.	0	4241	4779

จังหวัดอุดรธานี	  
โทร.	0	4224	3891

จังหวัดชัยภูมิ	  
โทร.	0	4482	3148
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ส�านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) 
	 230/13-16	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมืองนครราชสีมา	 
จ.นครราชสีมา	30000

	 โทรศัพท์	0	4424	7628

จังหวัดนครราชสีมา 
โทร.	0	4425	7203-4

จังหวัดลพบุรี	  
โทร.	0	3642	1770

จังหวัดบุรีรัมย์	  
โทร.	0	4466	6507-9

จังหวัดนครนายก	  
โทร.	0	3731	3527

จังหวัดสระบุรี	  
โทร.	0	3634	0748-49

ส�านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี)
	 131	ถ.ศรีณรงค์	ต.ในเมือง	อ.เมืองอุบลราชธานี	
จ.อุบลราชธานี		34000

	 โทรศัพท์	0	4524	3462

จังหวัดอุบลราชธานี	  
โทร.	0	4524	3462

จังหวัดสุรินทร์	  
โทร.	0	4451	6019

จังหวัดศรีสะเกษ	  
โทร.	0	4561	2404	

จังหวัดยโสธร	  
โทร.	0	4571	1685

จังหวัดมุกดาหาร	  
โทร.	0	4261	2055

จังหวัดอำานาจเจริญ 
โทร.	0	4552	3059

จังหวัดร้อยเอ็ด	  
โทร.	0	4351	4440
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ส�านักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 
	 1/28-29	หมู่	3	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	20000

	 โทรศัพท์	0	3838	4819-20

จังหวัดชลบุรี	  
โทร.	0	3838	4819-20

จังหวัดจันทบุรี	  
โทร.	0	3932	2198-9

จังหวัดฉะเชิงเทรา	  
โทร.	0	3898	1448-9		

จังหวัดสระแก้ว	  
โทร.	0	3742	5014

จังหวัดตราด	 	 
โทร.	0	3952	4809

จังหวัดระยอง	  
โทร.	0	3869	4051-2

จังหวัดปทุมธานี	  
โทร.	0	2581	2655

จังหวัดสมุทรปราการ 
โทร.	0	2186	3765-6

ส�านักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) 
	 186/7-9	ถนนราชวิถี		ต.พระปฐมเจดีย์		อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม	73000

	 โทรศัพท์	0	3427	2760-2	

จังหวัดนครปฐม	  
โทร.	0	3427	2760-2

จังหวัดกาญจนบุรี	  
โทร.	0	3456	4298-9

จังหวัดราชบุรี	  
โทร.	0	3232	3268-9

จังหวัดเพชรบุรี	  
โทร.	0	3248	8237-8
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จังหวัดนนทบุรี	  
โทร.	0	2194	4891

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
โทร.	0	3533	5248

จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทร.	0	3553	5328

จังหวัดสมุทรสาคร	 
โทร.	0	3482	0088

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
โทร.	0	3260	3718	

ส�านักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) 
	 118/28-29	ม.1	ต.วัดประดู่	อ.เมืองสุราษฎร์ธานี	
จ.สุราษฎร์ธานี	84000

	 โทรศัพท์	0	7731	0466-9

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	  
โทร.	0	7731	0466-9

จังหวัดชุมพร	  
โทร.	0	7750	4829

จังหวัดระนอง	  
โทร.	0	7782	3878

จังหวัดกระบี่	  
โทร.	0	7561	1410

จังหวัดพังงา	  
โทร.	0	7646	0517-8

จังหวัดภูเก็ต	  
โทร.	0	7621	9296
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ส�านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) 
	 613	ถ.ราษฎร์อุทิศ	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	 
จ.สงขลา	90110

	 โทรศัพท์	0	7425	2105	ต่อ	12

จังหวัดสงขลา	  
โทร.	0	7425	2105

จังหวัดพัทลุง	  
โทร.	0	7461	4145

จังหวัดตรัง	  
โทร.	0	7521	4013

จังหวัดสตูล	  
โทร.	0	7472	2511

จังหวัดปัตตานี	  
โทร.	0	7333	6212-3

จังหวัดยะลา	  
โทร.	0	7321	3755

จังหวัดนราธิวาส	  
โทร.	0	7351	4605

จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.	0	7544	6060-1
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกันภัย

สมาคมประกันชีวิตไทย

สมาคมตัวแทนประกันชีวิต 
และที่ปรึกษาการเงิน

สถาบันประกันภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมนายหน้า 
ประกันภัยไทย
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สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ส�านักงานอัตราเบี้ย 
ประกันวินาศภัย

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

กองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันวินาศภัย




