
    รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัย และพัฒนาการที่ส าคัญ 
รอบ ๑๒ เดือน (มกราคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๖๑ 

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 

๑. ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๑  

 
 

 

ที่มา : ส ำนักงำน คปภ.  
 

๑.๑ การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย 

เบี้ยประกันภัย 
(ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ ม.ค.-ธ.ค. Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ ม.ค.-ธ.ค. 

GDP (QoQ%) ๓.3๐ ๓.7๐ ๔.๓๐  ๔.๐๐ ๓.๙๐ ๔.๙๐ ๔.๖๐ ๓.๓๐ ๓.๗๐ ๔.๑๐ 

รวม 204,๐1๑ 201,262 ๑๙๓,๘๗๕ ๒๑๙,๕๔๒ ๘๑๘,๖๙๐ ๒๑๖,๐๕๕ ๒๐๖,๑๑๙ ๒๐๘,๒๔๘ ๒๒๙,๑๒๙ ๘๕๙,๕๕๐ 

YoY % 5.66 6.52 ๕.๖๒ ๓.๔๙ ๕.๒๗ ๖.๗๙ ๑.๑๐ ๖.๙๓ ๓.๕๔ ๔.๙๙ 

ประกันชีวิต ๑48,91๐ ๑48,139 ๑๔๒,๒๔๑ ๑๖๐,๙๖๖ ๖๐๐,๒๕๖ ๑๕๙,๐๒๔ ๑๔๙,๗๖๙ ๑๕๒,๑๐๕ ๑๖๖,๑๖๒ ๖๒๗,๕๖๐ 

YoY % 6.11 7.56 ๕.๐๓ ๔.๒๐ ๕.๖๘ ๔.๙๐ ๔.๖๐ ๓.๓๐ ๓.๗๐ ๔.๕๕ 

ประกันวินาศภยั 55,101 ๕3,123 ๕๑,๖๓๔ ๕๘,๕๗๖ ๒๑๘,๔๓๔ ๕๗,๐๓๑ ๕๖,๓๕๐ ๕๖,๑๔๓ ๖๒,๔๖๗ ๒๓๑,๙๙๐ 

YoY % 4.48 3.73 ๗.๒๗ ๑.๖๐ ๔.๑๔ ๓.๕๐ ๖.๐๗ ๘.๗๓ ๖.๖๔ ๖.๒๑ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี ๒๕๖๑ ขยำยตัวร้อยละ ๔.๑๐ ปรับตัวดีขึ้นจำกปี ๒๕๖๐   
ที่ขยำยตัวร้อยละ ๔.๐  และเป็นกำรขยำยตังสูงสุดในรอบ ๖ ป ีโดยมีปัจจัยสนับสนนุจำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ส่งผลให้กำรส่งออกสินค้ำขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๗ กำรบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุนขยำยตัวร้อยละ ๔.๖ 
และร้อยละ ๓.๘ ตำมล ำดับ และกำรขนส่งและกำรคมนำคมขยำยตัวร้อยละ ๖.๓  (ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) 
  ธุรกิจประกันภัยเดือนมกรำคม – ธันวำคม ปี ๒๕๖๑ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 
๘๕๙,๕๕๐ ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ ๔.๙๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับตรง       
ของธุรกิจประกันชีวิต จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๒๗,๕๖๐ ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ ๔.๕๕ และเบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัย  
เดือนมกราคม – ธันวาคม ป ี๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY) 
เดือนมกราคม – ธันวาคม ป ี๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

 

2557 2558 2559 2560 2561

ชีวิต 498,752 533,211 567,974 600,256 627,560

วินำศภัย 205,247 209,197 209,743 218,690 231,990

รวม 703,999 742,408 777,717 818,946 859,550
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2557 2558 2559 2560 2561

ชีวิต 13.00 6.91 6.52 5.68 4.55

วินำศภัย 1.05 1.92 0.26 4.14 6.21

รวม 9.23 5.46 4.76 5.27 4.99
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โดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภัย จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๑,๙๙๐ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ ๖.๒๑ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

๑.๒  ผลการด าเนินงาน 
ในส่วนของผลกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๑ ธุรกิจประกันภัย มีก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ  จ ำนวน           

๖๗,4๐0 ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ ๑.๓๐ โดยธุรกิจประกันชีวิตมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ๗๑๑,๒๓๖ ล้ำนบำท 
ขยำยตัวร้อยละ ๑.๗๓ ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน ๖๕4,6๔8 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ ๑.๕๐ ส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันชีวิตมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 5๖,๕๘๘ ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ ๓.๘๖ และมีก ำไร (ขำดทุน)
สุทธิ จ ำนวน ๕๗,๙๘๘ ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 3.๕9 ส ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัย มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 
๑๙๖,๓๔๘ ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 3.6๙ ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน ๑๘๒,๘๕๔ ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 
๓.๙๙ ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๑3,๔๙๓ ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ ๐.๒ และมีก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
จ ำนวน ๙,๓๖๙ ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ ๒๓.๖๐  
 

 

๑.๓ แนวโน้มของธุรกิจประกันภัย ปี ๒๕6๒ 
 ธุรกิจประกันภัยในปี ๒๕๖๑ มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน อย่ำงต่อเนื่องอันเป็นผลจำก
มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้ประชำชนท ำประกันสุขภำพ โดยสำมำรถน ำเบี้ยประกันสุขภำพมำหัก
ลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ได้ไม่เกิน 15,000 บำท โดยในสว่นของธุรกิจประกันชีวิต ขยำยตัวร้อยละ ๑๐.๖๗ 
และธุรกิจประกันวินำศภัย ขยำยตัวร้อยละ ๑๒.๕๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ คำดว่ำเศรษฐกิจไทย ในปี ๒๕๖๒  
มีแนวโน้มขยำยตัวร้อยละ ๓.๕ – ๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรลงทุนภำครัฐผ่ำนทำงโครงกำรพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ
รวมถึงกำรปรับตัวดีขึ้นของกำรลงทุนภำคเอกชนและภำคกำรท่องเที่ยวที่ปรับตัวเข้ำสู่ภำวะปกติของจ ำนวนและ
รำยไดจ้ำกนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป 
 

 ดังนั้น ส ำนักงำน คปภ. จึงใช้วิธีค ำนวณด้วยวิธีอนุกรมเวลำ Box – Jenkins ในกำรประมำณกำร
แนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันภัยในปี ๒๕๖๒ จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันคำดว่ำสิ้นปี ๒๕๖๒ 
จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี จ ำนวน ๙๐๗,๙๒๐ ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 5.๖-๖.๖ เป็นเบี้ยประกันชีวิตจ ำนวน 
๖๕๙,๔๐๘ ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ ๕.๑-๖.๑ และเบี้ยประกันวินำศภัยจ ำนวน ๒๔๙,๕๑๓ ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 
๗.๑-๘.๑  

 

ประเภท 
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  รวม 

 ปี ๒๕6๑  
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕6๑  
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕6๑  
(ล้ำนบำท) 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

รายได้จากการด าเนินงาน ๗๑๑,๒๓๖ ๑.๗๓ ๑๙๖,๓๔๘ 3.6๙ ๙๐๗,๕๘๔ ๒.๑๕ 

รายจ่าย ๖๕4,6๔8 ๑.๕ ๑๘๒,๘๕๔  ๓.๙๙ ๘๓๗,๕๐๒ ๒.๐๗ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 5๖,๕๘๘ ๓.๘๖ ๑3,๔๙๓ -๐.๒๐ ๗๐,๐๘๑ ๓.๐๕ 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ ๕๗,๙๘๘ 3.๕9 ๙,๓๖๙ -๒๓.๖๐ ๖๗,๓๕๗ -๑.๓๐ 
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รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัย และพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๑             
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 

ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินงำนที่ส ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำร คปภ. ภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และภำรกิจหลัก    
ในกำรก ำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนำธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส น่ำเชื่อถือ และคุ้มครองประชำชน 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรประกันภัยอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  

เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีควำมม่ันคง เข้มแข็งทำงกำรเงิน มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพ และ
เป็นที่เชื่อมั่นไว้วำงใจของประชำชน ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ๓ ประกำร ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีควำมมั่นคงเข้มแข็งทำงกำรเงิน และมี             
ขีดควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัยตลอดจนเพ่ือรองรับควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยด ำเนินกำร ดังนี้  
 

กำรทดสอบผลกระทบเชิงปริมำณของกำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ ๒ (RBC 2 QIS 2) 
 ส ำนักงำน คปภ. ได้พัฒนำกรอบกำรก ำกับเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงมำอย่ำงต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนที่หน่วยงำนก ำกับธุรกิจประกันภัยสำกล (International Association of Insurance 
Supervisors : IAIS) ก ำหนดไว้ เพ่ือให้มีกฎระเบียบด้ำนกำรก ำกับเงินกองทุนที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับ
สภำพธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย และในระยะยำวจะช่วยให้บริษัทมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินพร้อมรองรับ
กำรแข่งขันในตลำดเสรี โดยในปีนี้ ส ำนักงำน คปภ. ไดเ้สนอกรอบกำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงและ
แผนกำรบังคับใช้ตำมที ่ผ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรพัฒนำกรอบกำรด ำรง
เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง ระยะที่ ๒ ต่อคณะกรรมกำร คปภ. เพ่ือขอควำมเห็นชอบ โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 
ในปี 2562 ก ำหนดยกระดับควำมเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ 95 ในควำมเสี่ยงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน และจะยกระดับ
ควำมเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ 99.5 อีกครั้งในอนำคตหลังมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 ( IFRS 17)       
มีผลบังคับใช้ ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๑ และมอบหมำยให้ส ำนักงำน 
คปภ. จัดท ำร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก ำหนด ประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/
วินำศภัย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย  
กำรก ำหนดค่ำควำมเสี่ยงส ำหรับกำรลงทุนในกองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ืออนำคตประเทศไทย (Thailand Future 
Fund : TFF) 
 คณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดค่ำควำมเสี่ยงที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินกองทุน
ส ำหรับกำรลงทุนในกองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เท่ำกับ
ร้อยละ 8  และให้ส ำนักงำน คปภ. ติดตำมควำมเสี่ยงของกองทุน TFF อย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งมีกำรพิจำรณำทบทวน
ควำมเหมำะสมของค่ำควำมเสี่ยงที่ใช้ในกำรค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับกำรลงทุนในกองทุน TFF ซึ่งกองทุน TFF 
เป็นกองทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ และเป็นเครื่องมือของภำครัฐเพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ  
ผ่ำนกำรระดมทุนจำกภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจประกันภัยที่ถือเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักกลุ่มหนึ่ง และ
ถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นทำงเลือกใหม่ในกำรลงทุนของธุรกิจประกันภัย อันจะส่งผลต่อกำรเติบโต
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และพัฒนำกำรของอุตสำหกรรมประกันภัยในระยะยำวได้ ทั้งนี้ ส ำนักงำน คปภ. ได้จัดท ำร่ำงประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทวินำศภัย รวม 2 ฉบับ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดค่ำควำมเสี่ยงส ำหรับ TFF ซ่ึงปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
กำรศึกษำแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัท (ORSA) 

 ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรศึกษำแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงและควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัท 
(Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ดีสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกด้ำนเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึง   
ภัยคุกคำมที่เพ่ิมขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ โดยจัดจ้ำงบริษัท อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด เป็นที่ปรึกษำโครงกำรฯ เพ่ือให้เข้ำมำช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงเทคนิค และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กรอบกำรก ำกับท่ีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภำพและสอดรับกับแผนพัฒนำกำร
ประกันภัย ฉบับที่ ๓  ซึ่งในปีนี้ได้จัดประชุมชี้แจงกำรจัดท ำรำยงำน ORSA ให้แก่บริษัทประกันภัย รวมถึงได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรวิเครำะห์และติดตำมควำมเหมำะสมของกระบวนกำร ERM/ORSA ให้กับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ในด้ำนก ำกับและด้ำนตรวจสอบ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมในกำรวิเครำะห์ติดตำมกรอบ
และกระบวนกำร ERM/ORSA ของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ ได้ก ำหนดให้บริษัทประกันภัย
ทุกบริษัทส่งผลกำรทดสอบ ORSA ซึ่งประกอบด้วยรำยงำน ORSA ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อ ORSA 
consultation paper และแบบสอบถำมกำรเตรียมควำมพร้อมของบริษัทประกันภัย ให้กับส ำนักงำน คปภ. 
โดยบริษัทประกันภัยได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และจำกผลส ำรวจกำรเตรียมควำมพร้อมของบริษัทประกันภัย 
ที่มีต่อกรอบ ERM/ORSA  พบว่ำบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีควำมพร้อมสำมำรถด ำเนินกำรตำมกรอบ
หลักเกณฑ์กำรก ำกับ ERM/ORSA ตำมที่ส ำนักงำน คปภ. เสนอ ภำยในระยะเวลำ 1-2 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำร 
คปภ. ไดอ้นุมัติหลักกำรของร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำม
มั่นคงทำงกำรเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 25... เมื่อเดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ ซึ่งส ำนักงำนได้
ส่งร่ำงประกำศฯ ให้ภำคธุรกิจเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น และคณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงประกำศฯ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ซ่ึงปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม  ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กำรประเมินควำมทนทำนของระบบประกันภัยภำยใต้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจมหภำคจ ำลอง 

ส ำนักงำน คปภ. ได้ก ำหนดให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งจัดท ำกำรทดสอบสถำนะของบริษัทภำยใต้ 
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจมหภำคจ ำลอง (Scenario Test) ที่อำจเกิดขึ้นได้จริงในช่วง 1 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรทนทำนของระบบประกันภัยต่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจมหภำคจ ำลองและวิเครำะห์โอกำสที่
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 ๕ 

 

จะเกิดควำมเชื่อมโยงไปสู่ภำคกำรเงินโดยรวม ซึ่งในปีนี้ได้ก ำหนดให้บริษัทประกันภัยส่งรำยงำนผลกำรทดสอบฯ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ รวมถึงน ำส่งหนังสือรับรองกำรรับทรำบกรอบกำรจัดท ำกำรทดสอบและผลกำร
ทดสอบของคณะกรรมกำรบริษัท ให้กับส ำนักงำน คปภ. ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 โดยก ำหนดสถำนกำรณ์
ที่ใช้ในกำรทดสอบทั้งสิ้น ๓ สถำนกำรณ์ เรียงตำมระดับควำมรุนแรง ดังนี้ สถำนกำรณ์ท่ี ๑ มำจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงประเทศ 
จำกกำรที่จีนไม่สำมำรถปรับสมดุลกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้ตำมแผน และควำมเสี่ยงทำงภูมิศำสตร์กำรเมือง 
สถำนกำรณ์ท่ี ๒ มำจำกปัจจัยเสี่ยงจำกต่ำงประเทศตำมสถำนกำรณ์ที่ ๑ และปัจจัยเสี่ยงจำกปัญหำภำยในประเทศที่
ท ำให้อุปสงค์ภำยในประเทศหดตัว รวมถึงเกิดน้ ำท่วมครั้งใหญ่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ พ้ืนที่เกษตร 
และนิคมอุตสำหกรรมหลัก และสถำนกำรณ์ที่ ๓ มำจำกปัจจัยเสี่ยงจำกต่ำงประเทศและในประเทศตำมสถำนกำรณ์
ที่ ๒ พร้อมกับเกิดเหตุกำรณ์กำรผิดนัดช ำระหนี้ในตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชนขนำดใหญ่โดยเฉพำะภำคอสังหำริมทรัพย์ 

ซึ่งผลกำรทดสอบสถำนะของบริษัทภำยใต้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจมหภำคจ ำลอง สรุปได้ว่ำระบบประกันภัย
มีควำมทนทำนต่อสถำนกำรณ์จ ำลอง สะท้อนจำกบริษัทประกันภัยเกือบทุกแห่งยังคงมีฐำนะกำรเงินอยู่ในเกณฑ์ดี 
มีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) สูงกว่ำระดับที่กฎหมำยก ำหนด (๑๐๐%) 
และไม่มีแนวโน้มที่ระบบประกันภัยจะเป็นสำเหตุหรือส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของภำคกำรเงินโดยรวม ทั้งนี้ ได้น ำเสนอ
คณะกรรมกำร คปภ. เพ่ือทรำบผลกำรประเมินควำมทนทำนของระบบประกันภัยภำยใต้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจมหภำค
จ ำลองดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖1 และได้น ำเสนอภำคธุรกิจ เพ่ือทรำบผลกำรทดสอบ
สถำนะของบริษัทภำยใต้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจมหภำคจ ำลอง เมื่อวันที่ 16-17 สิงหำคม 2561 
กำรก ำหนดกรอบและพัฒนำเครื่องมือในกำรติดตำมปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภำพระบบประกันภัย 
 ส ำนักงำน คปภ. ในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภำพของธุรกิจประกันภัยและอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงเชิงระบบต่อภำคกำรเงิน จึงได้จัดจ้ำง บริษัท อีวำย 
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกัด เป็นที่ปรึกษำ เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจไทย ตลำดประกันภัยไทย ปัจจัย
แวดล้อมอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยไทย และเสนอแนะกรอบกำรดูแลเสถียรภำพ
ระบบประกันภัยไทยที่สอดคล้องกับ ICP24 รวมถึงพัฒนำเครื่องมือในกำรระบุ ติดตำม และวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อเสถียรภำพระบบประกันภัยไทย โดยที่ปรึกษำได้น ำส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่
ประกอบด้วย กำรเสนอแนะกรอบกำรดูแลเสถียรภำพระบบประกันภัยไทย ผลกำรประเมินและวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง
ที่มีต่อเสถียรภำพระบบประกันภัยไทยที่มีควำมส ำคัญและต้องติดตำม และเครือ่งมือที่ใช้ในกำรติดตำมปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภำพระบบประกันภัยไทย พร้อมทั้งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ แนวทำง 
และวิธีกำรใช้เครื่องมือในกำรระบุ ติดตำม และวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเสถียรภำพระบบประกันภัย
ไทยให้กับพนักงำนส ำนักงำน คปภ. เมื่อวันที่ ๑1-13 ธันวำคม ๒๕๖๑ 
กำรศึกษำสภำพธุรกิจประกันภัย เพื่อประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนโครงสร้ำงธุรกิจประกันภัย 
 ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรศึกษำสภำพธุรกิจประกันภัยไทย โดยร่วมกับ บริษัท อีวำย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด ศึกษำสภำพธุรกิจประกันภัย ควำมต้องกำรท ำประกันภัยของประชำชน และช่องว่ำงในระบบ
ประกันภัยไทย แนวทำงกำรออกใบอนุญำตของหน่วยงำนก ำกับดูแลในประเทศต่ำงๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร
จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรออกใบอนุญำตใหม่ในธุรกิจประกันภัยไทย โดย มี
ผลกำรศึกษำ ดังนี้ ผลกำรประเมินช่องว่ำงในระบบประกันภัย โดยเปรียบเทียบควำมต้องกำรท ำประกันภัย (Demand) 
และด้ำนอุปทำน (Supply) ใน ๓ ส่วนหลัก คือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนบริกำรและด้ำนเทคโนโลยี ควำมต้องกำรท ำประกันภัย
ของภำคธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ ภำคพลังงำน ภำคกำรบริกำร  ภำคกำรผลิต และภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร ผลการ
ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย (Evaluation of Thai Insurance Companies 
Competitive)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจ มาตรฐานการด าเนินงานและยกระดับการแข่งขัน
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ในธุรกิจประกันภัยไทย (Roadmap for Competitiveness Enhance of Thai Insurance Industry) รวมถึงแนวทำง
กำรก ำกับดูแลกำรออกใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันภัย (Licensing Guideline)  
การเพ่ิมศักยภาพและการแข่งขันด้านการประกันภัยต่อ   
 ตำมทีก่ระทรวงกำรคลังไดมี้นโยบำยในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจดัตั้งบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทย 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรประกันภัยต่อในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และรองรับควำมต้องกำรของ
ประชำชน กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ในอนำคต  ส ำนักงำน คปภ. จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัยต่อในประเทศไทย เพ่ือศึกษำ 
รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัยต่อทั้งในและต่ำงประเทศ และเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริม
กำรด ำเนินธรุกิจประกันภยัต่อในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรรำ่งกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย และกำรอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย เฉพำะกำรประกันภัยต่อ ในรูปแบบสำขำของบริษัทประกันภัยต่ำงประเทศ  เมื่อ
วันที่ 28 กันยำยน ๒๕๖๑ โดยส ำนักงำน คปภ. ได้น ำไปรับฟังควำมคิดจำกภำคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงคณะกรรมกำร 
คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาลงนาม 
 

๒. ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและ
ให้บริกำรที่มีคุณภำพ รวมถึงกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทประกันภัย มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมต่อหน้ำทีท่ีร่ับผิดชอบ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
กำรศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) 
 ส ำนักงำน คปภ. ในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ในกำร   
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย จึงได้ศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรตรวจสอบ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) เพ่ือสร้ำงเครื่องมือในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย รวมถึง
กำรส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล 
 โดยในปีนี้ ส ำนักงำนได้ร่วมกับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จัดท ำร่ำงคู่มือกำร
ตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Audit Manual) พร้อมทั้งได้คัดเลือกบริษัทน ำร่องในกำรเข้ำร่วม
ปฏิบัติงำนตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) ตำมร่ำงคู่มือกำรตรวจสอบฯ จ ำนวน ๒ บริษัท คือ 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และ บมจ. วิริยะประกันภัย ซึ่งได้เข้ำตรวจสอบบริษัทฯ ในระหว่ำงวันที่ 29  
มกรำคม- 2 มีนำคม 2561 เพ่ือน ำรำยละเอียดระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนมำปรับปรุงร่ำงคู่มือกำรตรวจสอบฯ และ
ภำยหลังกำรปรับปรุงได้มีกำรจัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดของร่ำงคู่มือกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(IT Audit Manual) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรรับควำมคิดเห็นต่อร่ำงฯ 
ระหว่ำงวันที่ 12 มีนำคม - ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ ซึ่งภำยหลังจำกกำรปิดรับฟังควำมคิดเห็น ส ำนักงำน คปภ. ได้
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษำฯ ปรับปรุงร่ำงคู่มือกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit Manual) ฉบับ
สมบูรณ์ โดยเลขำธิกำรได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงคู่มือฯ ฉบับดังกล่ำว และให้ใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) ของส ำนักงำน คปภ. ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน 2561 ทั้งนี้ ส ำนักงำน คปภ.    
ได้เผยแพร่คู่มือกำรตรวจสอบฯ ดังกล่ำว บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน คปภ. (www.oic.or.th) เพ่ือสื่อสำรให้ภำค
ธุรกิจได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
รวมถึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำรับกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) ในปี 2562  
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กำรผลักดันกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินส ำหรับธุรกิจ
ประกันภัย 

 ตำมที่สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ได้มีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนฉบับอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งจะกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนและวิธีปฏิบัติทำงบัญชีของบริษัทประกันภัยอย่ำงมีนัยส ำคัญ (ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำร
ประกอบวิชำชีพบัญชี เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติก ำหนดให้วันที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนฉบับอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นวันที่ 1 
มกรำคม 2563 โดยอนุญำตให้กิจกำรสำมำรถเลือกถือปฏิบัติก่อนก ำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562) 
ส ำนักงำน คปภ. จึงได้จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือติดตำมและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย เพ่ือร่วมหำรือในประเด็นปัญหำที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงบัญชีที่เกิดจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรบังคับใช้มำตรฐำนฯ 
ฉบับดังกล่ำว ซึ่งในปีนี้ได้ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในกำรบังคับใช้และก ำหนดแนวทำง
รองรับในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 (Gap and Impact Analysis) รวมถึงมีกำรจัด
อบรมสัมมนำให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของส ำนักงำน คปภ. และภำคธุรกิจ ตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2560 นอกจำกนี้ยังได้ 
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบของรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรจัด
สัมมนำเพ่ือเปิดรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 
2561 และได้รวบรวมควำมคิดเห็นมำด ำเนินกำรปรับปรุงร่ำงแบบงบกำรเงินและร่ำงรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน
และกิจกำรของบริษัท เสนอที่ประชุมคณะท ำงำนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยแบบงบกำรเงินและแบบ
รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและกิจกำรของบริษัทดังกล่ำว เป็นแบบแนบท้ำยประกำศ จ ำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
ประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำในกำรจัดท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย ประกำศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทฯ ยื่นรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะ
กำรเงินและกิจกำรของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย และประกำศ คปภ. เรื่อง แบบรำยกำรงบดุลและงบก ำไร
ขำดทุนของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. เห็นชอบในหลักกำรของร่ำงประกำศ 
คปภ. ทั้ง 6 ฉบับ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ และให้น ำเสนอปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมต่อไป 
 นอกจำกนี้สภำวิชำชีพบัญชีฯมีแผนในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญำประกันภัย ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ (International Accounting 
Standard Board : IASB) ประกำศและคำดว่ำประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำของสัญญำประกันภัย โดยจะส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงแบบงบกำรเงิน ฐำนะ
กำรเงิน กำรด ำเนินงำนและวิธีปฏิบัติทำงบัญชีของบริษัทประกันภัย  รวมถึงแนวทำงกำรวัดมูลค่ำหนี้สินจำก
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สัญญำประกันภัยของบริษัทอย่ำงมีสำระส ำคัญ ส ำนักงำน คปภ. จึงได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในเบื้องต้น
ให้กับบุคลำกรของส ำนักงำน คปภ. และภำคธุรกิจ โดยกำรจัดอบรมสัมมนำเพ่ือให้ควำมรู้ควำม เข้ำใจและสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรเตรียมควำมพร้อมเมื่อเดือนมีนำคม 2561 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 17 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลำกรส ำนักงำน คปภ. เมื่อวันที่ 3-4 กันยำยน 2561 
บุคลำกรบริษัทประกันชีวิต เมื่อวันที่ 12-13 กันยำยน 2561 และบุคลำกรบริษัทประกันวินำศภัย เมื่อวันที่ 
5 - 6 กันยำยน 2561 รวมถึงจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบในกำรบังคับใช้มำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่17 พร้อมข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะถัดไป  

กำรจัดท ำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย เรื่อง กำรมีส่วนร่วม
ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

ในปีนี้ ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) 
ของบริษัทประกันภัย เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ต่อเนื่องจำกปีที่แล้ว 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรบริษัทให้เข้ำมำก ำกับ ดูแล 
และตรวจสอบบริษัทประกันภัยร่วมกับส ำนักงำน คปภ.  โดยเนื้อหำส่วนใหญ่ของแบบประเมินตนเองในปีนี้  
ยังคงหลักกำรเหมือนกับปีที่แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งสำมำรถสรุปหัวข้อ  ที่ส ำคัญในแต่ละส่วนได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  กำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 
ส่วนที่ 2  กำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ส่วนที่ 3  กำรก ำกับดูแลกิจกำรด้ำนพฤติกรรมทำงตลำด (Market conduct) 
โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ส ำนักงำน คปภ. ได้มีกำรจัดประชุมชี้แจงกำรจัดท ำแบบประเมิน

ตนเองฯ และสื่อสำรให้ภำคธุรกิจประกันภัยทรำบว่ำ ผลของแบบประเมินดังกล่ำวจะถูกน ำมำใช้ในกำรก ำกับ
ดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรมอบรำงวัลบริษัทประกันภัย  
ที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น ประจ ำปี 2560 ต่อไป ทั้งนี้ ส ำหรับภำพรวมผลของแบบประเมินตนเอง เมื่อปีที่แล้ว 
ได้มีกำรน ำเสนอให้ภำคธุรกิจประกันภัยรับทรำบในงำนสัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัย ประจ ำปี 2561 
(Board Forum 2018) 

หลังจำกสิ้นสุดก ำหนดกำรจัดส่งแบบประเมินตนเอง พบว่ำบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 71 
ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดส่งแบบประเมินตนเองกลับมำยังส ำนักงำน คปภ. ภำยในวันที่ก ำหนด และค่อยๆ จัดส่ง
แบบประเมินตนเองจนครบทุกบริษัท 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำน คปภ. ได้น ำข้อมูลจำกแบบประเมินตนเองมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ในกำรมอบรำงวัลบริษัทประกันภัยที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น ประจ ำปี 2560 ซึ่งมีน้ ำหนักคะแนนในส่วนของ
แบบประเมินตนเองคิดเป็นคะแนนร้อยละ 13 ของคะแนนทั้งหมดที่ใช้ประเมินบริษัทประกันภัยดีเด่นตำม 
“ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร
มอบรำงวัลบริษัทประกันภัยที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น ประจ ำปี 2560” โดยในภำพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 
พบว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทยังคงให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้เกิดควำมยั่งยืน 
และก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย
ก ำกับดูแลกิจกำร และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ดูแลกระบวนกำรที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น กำรลงทุน กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน เป็นต้น พร้อมทั้งมีกำรรำยงำนผลของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ในส่วนของกำรก ำกับดูแลด้ำนพฤติกรรมทำงตลำด พบว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท
ในหลำยบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลด้ำนพฤติกรรมทำงตลำดเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งใน
ส่วนของกำรก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน รวมถึงกำร
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จัดกำรเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ส ำนักงำน คปภ. จะได้น ำข้อมูลจำกแบบประเมินดังกล่ำวมำใช้ในกระบวนกำรก ำกับ
ดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัยต่อไป 

กำรสัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ส ำนักงำน คปภ. ให้ควำมส ำคัญ และเห็นถึงควำมจ ำเป็นของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในธุรกิจ

ประกันภัย เนื่องจำกกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นกลไกลช่วยสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ำย และเป็นกำรส่งเสริมกำรเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธุรกิจประกันภัยในระยะยำว โดยในปีนี้ 
ได้มีกำรจัดงำนสัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัย ประจ ำปี 2561 (Board Forum 2018) เพ่ือสื่อสำรนโยบำยกำร
พัฒนำระบบประกันภัยไทยระหว่ำงผู้บริหำรของส ำนักงำน คปภ. กับภำคธุรกิจประกันภัย โดยเฉพำะกำรมีส่วน
ร่วมในกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม ๒๕๖1 ณ ศูนย์กำรประชุม
แห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพมหำนคร ส ำหรับงำนสัมมนำดังกล่ำว แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลำ คือ 

ช่วงเช้ำ ผู้ร่วมงำน คือ กรรมกำรบริษัทประกันภัย (Board of Directors) ซึ่งเลขำธิกำร คปภ. ได้
บรรยำยพิเศษเรื่อง OIC Expectation to the Board of Directors ตำมด้วยนำงสำวชญำนิน  เกิดผลงำม 
ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยวิเครำะห์ธุรกิจประกันภัย น ำเสนอเรื่อง Compliance Self – Assessment & New Risk 
Based Supervision และในช่วงสุดท้ำย นำงสำววรำวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขำธิกำรด้ำนก ำกับ และนำยชูฉัตร 
ประมูลผล รองเลขำธิกำรด้ำนตรวจสอบ บรรยำยพิเศษ เรื่อง Corporate Governance Outlook 2018 and Beyond 

ช่วงบ่ำย ผู้ร่วมงำน คือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
ผู้จัดกำรสำขำ ของบริษัทประกันภัย ซึ่งนำงสำววรำวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขำธิกำรด้ำนก ำกับ บรรยำยพิเศษ 
เรื่อง นโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทประกันภัย ตำมด้วยนำยชูฉัตร ประมูลผล รองเลขำธิกำรด้ำนตรวจสอบ 
บรรยำยพิเศษ เรื่อง นโยบำยกำรตรวจสอบบริษัทประกันภัย และในช่วงสุดท้ำยนำยอรรถพล พิบูลธนพัฒนำ 
ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัย น ำเสนอเรื่อง แนวทำงกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบคนกลำง
ประกันภัย 

จำกผลของแบบส ำรวจควำมพึงพอใจภำยหลังกำรจัดงำน พบว่ำ มำกกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกจนถึงมำกท่ีสุด ทั้งในด้ำนกำรบริกำร ด้ำนวิทยำกร รวมถึงด้ำน
เนื้อหำและประโยชน์ของกำรสัมมนำฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงาน 
รวมถึงการให้ความสนใจและใส่ใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงาน คปภ. ใช้ในการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภำวะแวดล้อมการด าเนินธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
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กำรจัดสัมมนำ “กำรเตรียมควำมพร้อมของบริษัทประกันภัยเพ่ือรับมือกับข้อก ำหนดภำยใต้ (ร่ำง) พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมำย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภำพยุโรป” 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ “กำรเตรียมควำมพร้อมของบริษัทประกันภัยเพ่ือรับมือ
กับข้อก ำหนดภำยใต้ (ร่ำง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมำย General Data Protection Regulation 
(GDPR) ของสหภำพยุโรป” โดยมีสำระส ำคัญ คือ สืบเนื่องจำกสหภำพยุโรปได้ประกำศใช้กฎหมำย GDPR  เพ่ือที่จะ
ควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภำพยุโรปไม่ว่ำข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจำกที่ใดในโลก และ
กฎหมำยดังกล่ำว มีสภำพบังคับไม่จ ำกัดเฉพำะต่อประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรปเท่ำนั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 

พฤษภำคม 2561 ดังนั ้น เ พื ่อให้บริษัทประกันภัยได้
ตระหนักและเตรียมควำมพร้อมในกำรร ับมือกับ กำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำน คปภ. จึงได้
บรรยำยควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เกี่ยวกับข้อก ำหนด
ที่ส ำคัญของ ร่ำง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... 
และข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกฎหมำย GDPR ของสหภำพยุโรป 
ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำประมำณ 100 คน จำกสมำคมประกันชีวิตไทย 

สมำคมประกันวินำศภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินำศภัย เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันภัย 

คณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันภัยที่สอดรับกับ ICP 20 ที่กล่ำวถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อสำธำรณะ (Public Disclosure) ที่ก ำหนดให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม และ
ถูกต้องตำมระยะเวลำที่เหมำะสม เพ่ือให้ผู้เอำประกันภัยและผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัยได้เห็นภำพรวมที่ชัดเจน
ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะกำรเงินเพ่ือให้เกิดกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแลธุรกิจ 
(Market Discipline) และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 
๒๕๖๑ และปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑  
การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล 

คณะกรรมการ คปภ. ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ในส่วน    
ที่เก่ียวข้องกับการฉ้อฉล เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยส ำนักงำน คปภ. 
ได้น ำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและน ำเสนอร่ำงประกำศฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร คปภ. เมื่อวันที่ 
๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงประกำศฯ และปลัดกระทรวงกำรคลัง  
ลงนำมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  

กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกำรประกันภัยต่อ 
 คณะกรรมการ คปภ. ให้ความเห็นชอบในหลักการของหลักกำรของร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกันภัยต่อของบริษัท
ประกันชีวิต / วินำศภัย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรก ำกับธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPs) ข้อ ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer 
(กำรประกันภัยต่อและกำรโอนควำมเสี่ยงรูปแบบอ่ืน)  ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
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กำรประกันภัยต่อ โดยกำรก ำหนดกรอบและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในด้ำนกำร
ประกันภัยต่อที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
โดยส ำนักงำน คปภ. ได้น ำไปรับฟังควำมคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. ได้เห็นชอบร่ำงประกำศฯ 
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๑ และปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
การก าหนดมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
       คณะกรรมกำร คปภ. ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรของร่ำงประกำศ คปภ. เรื่อง กำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัทประกันชีวิต / วินำศภัย พ.ศ. .... เพ่ือก ำหนดให้บริษัทประกันภัยมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
โดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงผู้บริหำร ในกำรก ำกับดูกิจกำร 
และกำรด ำเนินธุรกิจ ให้มีควำมมั่นคง โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เอำประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสียที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืน
ของบริษัทประกันภัย  เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 โดยได้น ำไปรับฟังควำมคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
คณะกรรมกำร คปภ. ได้เห็นชอบร่ำงประกำศฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ และปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม  ๒๕๖๒ 

๓. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง
มากขึ้น และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยให้กับประชาชน โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
การก ากับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. ได้ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย  
อย่างใกล้ชิดและรอบคอบ เพ่ือดูแลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์ทีค่รบถ้วนจากการ
ประกันภัย โดยการจัดท ามาตรฐานแนวทางการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกนัภัย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายก าหนด ซึ่งได้มีการด าเนินการ ดังนี้  

๑) กำรลงพ้ืนที่ออกตรวจคนกลำงประกันภัยแบบบูรณำกำร  
 ส ำนักงำน คปภ. ได้ลงพ้ืนที่ออกตรวจคนกลำงประกันภัย ทั้งส ำนักงำนตัวแทนประกันภัย 

ส ำนักงำนนำยหน้ำประกันภัย ตลอดจนธนำคำรพำณิชย์ โดยมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันทั่วประเทศ   
ซึ่งการออกตรวจคนกลางประกันภัยเป็นนโยบายส าคัญเพ่ือเพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 
ซึ่งเป็นช่องทางที่ส าคัญในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย
ให้มีความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคนกลำง
ประกันภัยตั้งแต่ต้นกระบวนกำรจนถึงปลำยทำงกำรให้บริกำรสู่ผู้บริโภค โดยเริ่มน ำร่องในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น
เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  และออกตรวจในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ 
และจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งพบว่ำในภำพรวมหลำยธนำคำรได้มีกำรปรับปรุงกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยแบ่งพ้ืนที่กำรขำยและมีกำรติดป้ำยแสดงไว้อย่ำงชัดเจน แต่ยังมีในส่วนรำยละเอียดที่จะต้อง
มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่น บำงธนำคำรยังมีกำรติดป้ำยคู่มือประชำชนในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่ำนทำง
ธนำคำรพำณิชย์ หรือบัญญัติ 12 ประกำร ในที่ท่ีประชำชนสังเกตเห็นได้ยำก แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเดบิตแบบ
ที่พ่วงผลิตภัณฑ์ประกันมิได้ระบุให้ชัดเจนว่ำรับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยใด ค่ำธรรมเนียมบัตรเดบิตแบบที่
พ่วงประกันภัยยังไม่ได้แยกให้เห็นชัดเจนว่ำค่ำเบี้ยประกันภัยเป็นเท่ำใด ส ำนักงำน คปภ. จึงแนะน ำให้ปรับปรุง
เพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนแก่ประชำชนผู้ใช้บริกำร และในกำรขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ของธนำคำร
พำณิชย์ที่พ่วงประกันภัยทุกครั้งให้อธิบำยลูกค้ำทรำบชัดเจนว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้ลูกค้ำเข้ำใจถึงควำม
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แตกต่ำงระหว่ำงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ของธนำคำร รวมทั้งกำรซื้อประกันภัยของลูกค้ำต้องเป็นไป
ตำมควำมสมัครใจ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีกำรเอำเปรียบประชำชนอันจะน ำไปสู่กำรร้องเรียนในภำยหลัง 
 
 

   
 

 

๒) กำรปรับปรุงร่ำงประกำศ คปภ. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย 
และนำยหน้ำประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย และธนำคำร พ.ศ. ....   
                     ส ำนักงำน คปภ. ได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อหลักกำรปรับปรุงร่ำงประกำศ คปภ.  เรื่อง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย และนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย และธนำคำร พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 9 เมษำยน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดำภิเษก โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประมำณ 170 คน จำก    
5 สมำคม ได้แก่ สมำคมประกันชีวิตไทย สมำคมประกันวินำศภัยไทย สมำคมนำยหน้ำประกันภัยไทย สมำคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และสมำคมธนำคำรไทย รวมถึงผู้แทนจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และภำคประชำชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับพฤติกรรมทำงกำรตลำดของระบบประกันภัย 
ให้กระบวนกำรควบคุมกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผ่ำนช่องทำงเสนอขำยทุกช่องทำง  มีคุณภำพ ชัดเจน และ
ลดกำรใช้ดุลยพินิจในกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล และเป็นมำตรฐำนสำกล ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงกฎกติกำ
ในกำรขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนระบบตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของคนกลำงประกันภัยเพ่ือให้ประชำชนเกิด
ควำมมั่นใจในกระบวนกำรขำยและกำรดูแลกรณีเกิดปัญหำ
ในเรื่องประกันภัย โดยคณะกรรมกำร คปภ. ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงประกำศดังกล่ำว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม 
๒๕๖๑ และปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ยกระดับกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันภัย  
  ส ำนักงำน คปภ. ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนกลั่นกรองและเสนอแนะกำรใช้มำตรกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำบริษัทประกันภัยที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้เอำประกันภัยหรือประชำชน โดยมีเลขำธิกำร
เป็นประธำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำรก ำกับและติดตำมบริษัทประกันภัยซึ่งต้องด ำเนินกำรอย่ำง
เร่งด่วน สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ได้มีกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรองและเสนอแนะกำร
ใช้มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบริษัทประกันภัยที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้เอำประกันภัยหรือประชำชน 
จ ำนวน ๑ บริษัท คือ บริษัท เจ้ำพระยำประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. ได้มีมติเห็นชอบให้
บริษัท เจ้ำพระยำประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) หยุดรับประกันวินำศภัยเป็นกำรชั่วครำว ตั้งแต่วันที่ 2๓ มีนำคม 256๑ 
เป็นต้นไป โดยให้บริษัทแก้ไขฐำนะและกำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ต่อมำ
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บริษัทฯ ได้ขอขยำยเวลำแก้ไขฐำนะและกำรด ำเนินกำร ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนออกไปเป็นระยะเวลำ ๓ เดือนหรือ
ภำยในวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. มีมติให้ขยำยระยะเวลำแก้ไขฐำนะและกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะต้องแก้ไขฐานะและการด าเนินการตามค าสั่งนายทะเบียน ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ได้รับอนุญาตให้ขยาย และบริษัทยังคงอยู่ภายใต้ค าสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว หากปรากฏหลักฐาน
ต่อนายทะเบียนว่า เจ้าหนี้ของบริษัทได้ตกลงหรือยินยอมเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัทตามค าร้อง
ขอขยายระยะเวลา ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ขยายระยะเวลาแก้ไขฐานะและการด าเนินการออกไป
จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และบริษัทยังอยู่ภายใต้ค าสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว แต่หาก
เจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าวไม่ตกลงหรือยินยอมเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัท ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ให้นายทะเบียนน าเสนอคณะกรรมการ คปภ. เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งเมื่อ
ครบก ำหนดระยะเวลำในวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ไม่ปรำกฏหลักฐำนต่อนำยทะเบียนว่ำเจ้ำหนี้ของบริษัท
ได้ตกลงหรือยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัทแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทยังคงไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำฐำนะและกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วน คณะกรรมกำร คปภ. จึงมีมติให้เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง เพ่ือพิจำรณำมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยของบริษัท เจ้ำพระยำ
ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงภำยหลังไดม้ีค ำสั่งกระทรวงกำรคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2561  
ให้เพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยของบริษัท เจ้ำพระยำประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

    ๑) พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ในรูปแบบ Platform ที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างส านักงาน คปภ. ทั่วประเทศ และบริษัทประกันภัย เพ่ือก ากับให้บริษัทประกันภัยรายงานกรณีเกิดอุบัติภัย    
กลุ่มหรือรายใหญ่ รวมทั้งติดตามให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน 

    ๒) ด าเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย และพนักงานส านักงาน คปภ. 
หรือโครงการสัมมนา ๔ ภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ดูแลด้านสินไหมทดแทนของบริษัท
ประกันภัย รวมถึงพนักงานส านักงาน คปภ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการระงับ    
ข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ซึ่งได้จัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแล้ว ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑          
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ วันที่ 5 - 6 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทำรำคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธำนี และครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยำยน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัด
พิษณุโลก 

๓) ส านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเวทีกลางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ร่วมรับฟังและท าความเข้าใจเรื่องการจัดการค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑      
ณ โรงแรม The Cavalli Casa จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๔) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการเพิกถอนใบอนุญำต

ตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัยที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย จ ำนวน ๓๗ รำย เป็นตัวแทนประกันชีวิต จ ำนวน ๓๓ รำย และ
นำยหน้ำประกันวินำศภัย จ ำนวน ๔ รำย เพ่ือคัดกรองผู้กระท ำผิดกฎหมำยออกจำกระบบ ทั้งกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนพิสูจน์ยืนยัน จนเข้ำสู่กระบวนกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด โดยมีสาเหตุของการกระท า
ความผิดเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ดังนี้ ๑) ได้รับช ำระเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย แต่มิได้น ำเงินค่ำ
เบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ๒) ปลอมลำยมือชื่อในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอำประกันภัย
ไม่สำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และ ๓) ชี้ช่องให้ผู้เอำประกันภัย
ท ำสัญญำประกันภัยโดยมิได้อธิบำยเงื่อนไขตำมสัญญำประกันภัยให้ชัดเจน ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต จะไม่
สำมำรถกระท ำกำรเป็นตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัยหรือขอรับใบอนุญำตใหม่ได้ภำยใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิก 
ถอนใบอนุญำต 

๕) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้รถ โดยนำยทะเบียนได้มีค ำสั่ง 
ที่ ๗๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้แก้ไขแบบข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำยของกรมธรรม์ประกันภัย ลงวันที่ 
๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ เพ่ือปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้
รถ เพ่ือให้ประชำชนได้รับค่ำสินไหมทดแทนกรณีค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถโดยเร็ว ซึ่งค ำสั่งนำยทะเบียน
ดังกล่ำวได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ โดยมีสำระส ำคัญ  ดังนี้  
๑) รถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน ๗ คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสำรรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน ๗ คน ในอัตรำไม่น้อยกว่ำ
วันละ ๕๐๐ บำท ๒) รถยนต์รับจ้ำงสำธำรณะที่มีท่ีนั่งไม่เกิน ๗ คน ในอัตรำไม่น้อยกว่ำวันละ ๗๐๐ บำท ๓) รถยนต์
ที่มีท่ีนั่งเกิน ๗ คน หรือรถยนต์บรรทุกผู้โดยสำรรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน ๗ คน ในอัตรำไม่น้อยกว่ำวันละ ๑,๐๐๐ บำท 
ทั้งนี้ ส ำหรับรถประเภทอ่ืนๆ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น เช่น รถจักรยำนยนต์ ให้เป็นไปตำมข้อเรียกร้องและ
สำมำรถตกลงกันได้ โดยพิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับกำรท ำ
สัญญำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  ๖) จัดประชุมบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินำศภัย เพ่ือติดตำมและก ำกับให้บริษัท
ประกันภัยปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันวินำศภัย และกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
  ๗) จัดประชุมคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคและกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรประกันภัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เพ่ือรำยงำนกำรด ำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัยของส านักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๑ 
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๒” 
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัย 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
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กำรก ำหนดกรอบหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฉ้อฉลประกันภัย 
 ส ำนักงำน คปภ. ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อศึกษำกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฉ้อฉลประกันภัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 
ประกอบด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำน คปภ. ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง ประธำนกรรมกำรมรรยำททนำยควำม 
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย นำยสมำคม
ประกันวินำศภัยไทย นำยกสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน และนำยกสมำคมนำยหน้ำประกันภัยไทย 
ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบให้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฉ้อฉลประกันภัย โดยเริ่ม
จำกจัดกลุ่มกำรฉ้อฉลประเภทต่ำงๆ และน ำมำวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้มำตรกำร
ที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ ในกำรขับเคลื่อนให้ตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฉ้อฉล เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด โดยวำงแนวทำงให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเพ่ือช่วยในกำร
จัดกำรปัญหำ ได้แก่ ฐำนข้อมูลฉ้อฉลประกันภัย (Insurance Fraud Database) ส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีเข้ำ
ไปช่วยในกำรตรวจจับกำรฉ้อฉลประกันภัย พัฒนำและปรับปรุงกติกำในเรื่องดังกล่ำว ตลอดจนเพ่ิมควำมเข้มข้นในกำร
บังคับใช้กฎหมำย ซึ่งนอกจำกส ำนักงำน คปภ. เสนอแก้ไขกฎหมำยแม่บท กลุ่มที่ 1 ที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ประชาชน โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางอาญาฐานใหม่เรื่องการฉ้อฉลประกันภัยแล้ว ยังมีการยกร่าง
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของบริษัทประกันชีวิต/วินำศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรฉ้อฉล พ.ศ.... ซึ่งได้เพ่ิมเติมกระบวนกำรและมำตรกำรใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนฉ้อฉลของบริษัทประกันภัยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อีกทั้งลดควำมสูญเสีย
จำกกำรฉ้อฉลที่อำจกระทบกับควำมน่ำเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยอันถือเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer 
Protection) และมำตรกำรที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรฉ้อฉล
ประกันภัย ซึ่งที่ผ่ำนมำส ำนักงำนได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้เห็นถึงควำมส ำคัญของประกันภัย 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และวิธีที่จะเอำประกันภัย แต่ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของกำรฉ้อฉลฯ           
กำรป้องกัน และกำรรับมือ รวมทั้งจะมีกำรจัดท ำคู่มือประชำชน เรื่อง “รู้ทันกำรฉ้อฉลประกันภัย” ในรูปแบบ
เอกสำรและออนไลน์ โดยจะด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน คปภ.  กับสมำคมต่ำงๆ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน 
ให้ประชำชน รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคธุรกิจประกันภัย และคนกลำงประกันภัยเพ่ิมเติมเรื่องกำรต่อต้ำนกำรฉ้อฉล
ประกันภัยไว้ใน Code of Conduct ของแต่ละธุรกิจด้วย 
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกลำงของรำยกำรและจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลให้ผู้ประสบภัยจำกรถ  
 ส ำนักงำน คปภ. ได้น ำเสนอกำรปรับปรุงประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ เรื่อง
มำตรฐำนกลำงของรำยกำรและจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล        
ที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ำยให้แก่ผู้ประสบภัยจำกรถ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยจำกรถ
ได้รับประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันที่ค่ำรักษำพยำบำลปรับสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ โดยมีปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน ได้มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงมำตรฐำนกลำงของ
รำยกำรและจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลดังกล่ำว ตำมที่
ส ำนักงำน คปภ. เสนอ ทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก ปรับปรุงค่ำบริกำรรถพยำบำลฉุกเฉิน  ส่วนที่สอง ก ำหนดค ำจ ำกัด
ควำมรถพยำบำลเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน ส่วนที่สำม ปรับเพิ่มอัตรำค่ำรักษำพยำบำลจ ำนวน 16 รำยกำร ซึ่ง
ปลัดกระทรวงกำรคลังลงนำมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป  
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ปัญหา/อุปสรรค 
 - ในกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) ของบริษัทประกันภัย ต้องใช้บุคลำกร 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรสื่อสำรให้ภำคธุรกิจได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  ซึ่งส ำนักงำน คปภ.ยังขำดแคลนบุคลำกรดังกล่ำว 
 - กำรออกกฎเกณฑ์กำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องด ำเนินอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้บริษัท
ขนำดเล็กมีระยะเวลำในกำรปรับตัว ประกอบกับกำรปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลต้องมีกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำน คปภ. และภำคธุรกิจประกันภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย 

เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และใช้กำรประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถ
เข้ำถึงระบบประกันภัย และเลือกใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม โดยด ำเนินกำรผ่ำน    
กลยุทธ์ที่ส ำคัญ 4 ประกำร ดังนี้ 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน    
ผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ และภำคเอกชน โดยกำรพัฒนำเครื่องมือ รูปแบบ 
วิธีกำร และสื่อประชำสัมพันธ์ในกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยที่เหมำะสม ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งได้มี
การด าเนินการดังนี ้

๑.๑ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
สิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน การจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยกับหน่วยงานต่างๆ อาท ิ

                       (๑)  สถำบันกำรศึกษำ และนักเรียน นักศึกษำ 
  - จัดกำรอบรมควำมรู้ประกันภัยให้แก่คณะอำจำรย์และนักศึกษำ จำกคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สำขำวิชำคณิตศำสตร์สำรสนเทศ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และจำกคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สำขำคณิตศำสตร์ประยุกต์) มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องกำรคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย และวิชำชีพ
คณิตศำสตร์ประกันภัย เพ่ือให้อำจำรย์และคณะนักศึกษำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำร
ประกันภัยของตนเองและครอบครัว ตลอดจนกำรแนะแนว
อำชีพนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพของนักศึกษำในอนำคต รวมถึงได้เยี่ยมชม
ศูนย์บริกำรประกันภัยครบวงจรและพิพิธภัณฑ์ประกันภัย 
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 
2561 ณ ส ำนักงำน คปภ. 
 - จัดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่นักศึกษำศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) เขตลำดพร้ำว เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันภัย และกำรรณรงค์ควำม
ปลอดภัยทำงถนน และกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชำชนด้ำนกำรประกันภัย เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2561 
และเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 ณ วัดสำครสุ่นประชำสรรค์ กรุงเทพฯ 

- จัดกำรอบรมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุวชนประกันภัย ปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้จัดอบรมให้แก่คณะครู อำจำรย์ ในโรงเรียนและสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ครู อำจำรย์และนักเรียนในโรงเรียน และสถำนศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำของทั้งภำครัฐและเอกชน และเป็นกำรเปิดโอกำสให้เยำวชนน ำควำมรู้ด้ำน
ประกันภัยไปเผยแพร่ให้ผู้ใกล้ชิดและบุคคลอ่ืนได้เข้ำใจ รวมทั้งช่วยเหลือสังคมในชุมชนท้องถิ่น ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 
ด้ำนกำรประกันภัย โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดกำรแข่งขันโครงกำรยุวชนประกันภัย ซึ่งมีโรงเรียนส่งผลงำน
เข้ำประกวด จ ำนวน ๖๖๕ โรงเรียน และได้มีพิธีมอบรำงวัลผู้ชนะเลิศระดับประเทศในงำนสัปดำห์ประกันภัย
ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ 
 - จัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภยั พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535  
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รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๑                  
 ๑๘ 

 

สู่ผู้พิทักสันติรำษฎร์ให้กับนักเรียนนำยร้อยต ำรวจ ชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 4 รุ่น ณ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจสำมพรำน 
ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธันวำคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวำคม 2561 รุ่นที่ 3 วันที ่27 ธันวำคม 2561 
และรุ่นที่ 4 วันที่ 28 ธันวำคม 2561  
  - จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัย อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
คลิปวีดีโอ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ Facebook Fanpage  YouTube  

(๒) เครือข่ำยภำคประชำชน 
 - จัดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค      
ในงำน คลินิก สคบ. ให้กับสมำชิกเครือข่ำยชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหำนคร ดังนี้ 1) ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค เขตคลองสำน  2) วัดหงส์รัตนำรำมวรวิหำร ถนนอิสรภำพ เขตบำงกอกใหญ่ 3) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค        
ในหมู่บ้ำนอมรวิวัฒน์ เขตคันนำยำว 4) ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 5) มัสยิดอมันนฤมิต เขตบำงคอแหลม         
6) วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกมหำนคร เขตมีนบุรี 7) วิทยำลัยทองสุข เขตทวีวัฒนำ 8) ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 
เขตบำงขุนเทียน  
 - จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่อำสำสมัครประกันภัยใหม่ ประจ ำปี 2561 
ในเขตพ้ืนทีส่่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่ผู้เข้ำอบรม และมีอำสำสมัครประกันภัย
เป็นเครือข่ำยในกำรท ำงำนร่วมกับส ำนักงำน คปภ. ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยสู่ชุมชน ตลอดจนกิจกรรม
อันเป็นสำธำรณประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน คปภ. เพ่ือให้ประชำชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดควำมเชื่อมั่นและเข้ำถึง
กำรประกันภัยมำกขึ้น โดยในปี 2561 ได้จัด
อบรมควำมรู ้ด ้ำนกำรประกันภ ัยให ้แก่กลุ ่ม
อำสำสมัครประกันภัยใหม่ จ ำนวน 6,691 คน 
และกลุ่มอำสำสมัครประกันภัยเดิมที่เคยผ่ำน
กำรอบรมแล้ว จ ำนวน 3,625 คน รวมทั้งสิ้น 
10,016 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดกำรแข่งขันและมอบรำงวัลให้แก่อำสำสมัครประกันภัยที่น ำเสนอผลงำน
ทั้งในระดับจังหวัด/เขต ระดับภำค และระดับประเทศ  

 - จัดอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัยให้แก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำยด่วนคนพิกำร 
1479 ของมูลนิธิพระมหำไถ่ เพ่ือให้ผู้พิกำรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประกันภัยแก่
ประชำชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ณ มูลนิธิพระมหำไถ่ เพ่ือกำรพัฒนำคนพิกำร จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
- จัดอบรมควำมรู้ประกันภัยให้กับกลุ่มอสม. พนักงำนขับรถในระบบแพทย์ฉุกเฉิน        

ผู้น ำชุมชน ผู้ประกอบกำรรถรับส่งนักเรียน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน จ ำนวน 21,549 คน 
จำกเป้ำหมำย 12,095 คน 321 ครั้ง  
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 ๑๙ 

 

 - เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในงำนมหกรรมกำรเงิน
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ภำคใต้ ครั้งที่ 8 “Money Expo Hatyai 2018” ในระหว่ำงวันที่ 9- 11 มีนำคม 2561  
ณ หำดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  และงำนมหกรรมกำรเงินเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 13 ในระหว่ำงวันที่ 9-11 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ
เชียงใหม่ฮอลล์  โดยได้รับเกียรติจำกนำยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรประทรวงกำรคลัง เป็นประธำนใน
พิธีเปิดงำน และเยี่ยมชมบูธของส ำนักงำน คปภ. โดยภำยในบูธส ำนักงำน คปภ. มีกำรบรรยำยส่งเสริมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน และกำรประกันภัย ในหัวข้อ “กำรบริหำรควำมมั่งค่ังในอนำคต ด้วยกำรประกันภัย”  

-  เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในงำนแสดง
กำรเงินกำรลงทุน Money360 XPO 2018 เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย และเผยแพร่
ควำมรู้ประกันภัยสู่ประชำชน รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์องค์กร และบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรประกันภัย 
ในระหว่ำงวันที่ 9-11 มีนำคม 2561 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์  

- เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในงำนกิจกรรม 
“Bangkok FinTech Fair 2018 : SME and Consumer Financial Solutions” เพ่ือแสดงกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรประกันภัย (InsurTech) และเข้ำร่วมเสวนำใน
หัวข้อ Strengthen National and Financial Sector Cybersecurity ในระหว่ำงวันที่ 19- 20 มีนำคม 
2561 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย  

- เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยในงำน “วัน อปพร.” 
ประจ ำปี 2561 เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย และเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยสู่ประชำชน 
รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์องค์กร ในวันที่ 22 มีนำคม 2561 ณ ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย - ญี่ปุ่น) 
ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

- เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยกำรประชำสัมพันธ์
ประกันภัยรำยย่อย ประชำสัมพันธ์องค์กร ร่วมกับ สคบ. ในงำน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561” ในวันที่ 
30 เมษำยน 2561 ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรำบำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและ
คอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรงุเทพฯ 

- เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ในงาน “มหกรรม
กำรเงิน Money Expo 2018” ครั้งที่ 18 ภำยใต้แนวคิด “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งควำมมั่งคั่ง” โดยม ี
ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ ์รองนำยกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธำนเปิดงำน ซึ่งส ำนักงำน คปภ. ได้ร่วมออกบูธ  นิทรรศกำร
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและกำรลงทุน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตเพ่ือผู้สูงอำยุ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรสัมมนำให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน และกำรประกันภัย        
ในหัวข้อ “กำรบริหำรควำมม่ังคั่งในอนำคต ด้วยกำรประกันภัย” โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
(CFP) จำกสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย ในระหว่ำงวันที่ 10 -13 พฤษภำคม 2561 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 2 - 3 
เมืองทองธำนี 

- เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย ในงำนประชุม      
เชิงปฏิบัติกำรและเปิดปฏิบัติกำร “โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำง
ประชำรัฐ” เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2561 ณ ฮอลล์ 9 ชั้น 2 ศูนย์กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธำนี  

- เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ในงำน “วันประกันชีวิต
แห่งชำติ ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2561)” เมื่อวันที่ 21- 22 กรกฎำคม 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล 
พลำซำ เวสต์เกต บำงใหญ ่ จังหวัดนนทบุรี 
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- เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ในงำนสัมมนำ
สำธำรณะเรื่อง “ยุทธศำสตร์กำรป้องกันกำรทุจริตด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย” หลักสูตร “นักบริหำร
ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 
ณ ห้องนนทบุร ี1 ชั้น 3 อำคำร 4 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

- เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ในงำนมหกรรม
กำรเงินโครำช จังหวัดนครรำชสีมำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 “Money Expo Korat 2018” โดย
ได้รับเกียรติจำก คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนเปิดงำน และเยี่ยมชมบูธ นิทรรศกำร 
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและกำรลงทุนของส ำนักงำน คปภ. เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหำคม 
2561 ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์นครรำชสีมำ   
 - เข้ำร่วมงำนมอบรำงวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจ ำปี 2561 ภำยใต้ธีมงำน “ทุนหมุนเวียน 
4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชำชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน 
ซ่ึงส ำนักงำน คปภ. ได้ร่วมออกบูธนิทรรศกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน คปภ. กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันภัยที่เก่ียวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 และ
บทบำทหน้ำที่ของส ำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ โดยภำยในงำนนำยกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ
ของส ำนักงำน คปภ. และให้ควำมสนใจกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน คปภ. โดยเฉพำะบทบำทในกำรก ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยและกำรคุ้มครองผู้เอำประกันภัย ทั้งนี้ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรก ำกับดูแลระบบประกันภัย 
รวมทั้งโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล เช่น กำรประกันภัยข้ำวนำปี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรำยย่อยส ำหรับผู้มี
รำยได้น้อย เป็นต้น เมื่อวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ ห้องจูบิลี่ ศูนย์กำรประชุมอิมแพค 
เมืองทองธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย และเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยสู่ประชำชน รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์องค์กร ในงำนแสดง
สินค้ำโลจิสติกส์ประจ ำปี 2561 (TILOG – LOGISTIX 2018) ในวันที่ 29- 31 สิงหำคม 2561 ณ อำคำร 98 ศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค 
  - จัดอบรมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนประกันภัยให้กับผู้ประกอบกำรด้ำนหอพัก ห้องเช่ำ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนผู้ประกอบกำรหอพัก ห้องเช่ำ นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิประโยชน์และสำมำรถเข้ำถึงกำรประกันภัย เพ่ือเลือกใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนประกันภัยไปใช้ให้เป็นประโยชนใ์นชวีิตประจ ำวัน
และขยำยผลสู่ครอบครัวตลอดจนบุคคลรอบข้ำงได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 ณ บริเวณ 
ลำนเอนกประสงค์หอประชุมกำสะลองค ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
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 - เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เพ่ือส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย และเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยสู่ประชำชน รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์องค์กร 
ในงำนมหกรรมกำรลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหำนคร 2018 ระหว่ำงวันที่ 15 - 18 
พฤศจิกำยน 2561 ณ รอยัลพำรำกอนฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน กรุงเทพมหำนคร 
 - เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยเพ่ือส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย และเผยแพร่ควำมรู้ประกันภัยสู่ประชำชน รวมถึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์องค์กร
ในงำนกำชำดประจ ำปี ระหว่ำงวันที่ 23 พฤศจิกำยน- 1 ธนัวำคม 2561 ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพมหำนคร  
 (๓) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- ส ำนักงำน คปภ. ไดใ้ห้กำรต้อนรับคณะผู้บริหำรและบุคลำกรจำกกองสำรนิเทศและ
ประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ทีเ่ข้ำศึกษำดูงำนประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัยของส ำนักงำน คปภ.
โดยเลขำธิกำร คปภ. ได้ให้เกียรติบรรยำยพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกของส ำนักงำน คปภ.” 
โดยเนื้อหำประกอบด้วย กำรแนะน ำส ำนักงำน คปภ. บทบำทหน้ำที่  ภำรกิจ และเทคนิคกำรขับเคลื่อน                
กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกของส ำนักงำน คปภ. รวมถึงแนะน ำกำรใช้สื่อดิจิทัลในกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจของส ำนักงำน 
คปภ. ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน คปภ. Facebook : PR OIC  Application รอบรู้ประกันภัย และ Motor Risk เมื่อวันที่ 
14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 205 - 206 ส ำนักงำน ปคภ. 

- จัดสัมมนา “ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SMEs” เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ
ประกันภัยแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้และ         
การตีความสัญญาประกันภัยที่ เกี่ยวข้องและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดกระบี่ ภาคธุรกิจประกันภัย และ
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน คปภ. ประมาณ ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดกระบี่  

- จัดอบรมควำมรู้ประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 
เพ่ือให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ให้ผู้เป็นเจ้ำของรถได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรประกันภัย เน้นกำร
ตรวจสอบกำรประกันภัยและสภำพรถก่อนเดินทำงในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ตำมนโยบำยรัฐบำล ที่เน้นย้ ำให้  
ทุกภำคส่วนบูรณำกำรควำมร่วมมือป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ โดย
ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดขอนแก่น ยุติธรรมจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพพื้นที่ 2 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด/อ ำเภอ พนักงำนสอบสวนทุกสถำนี  
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ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรัฐ/เอกชนทุกแห่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด/อ ำเภอ ผู้จัดกำรบริษัทประกันวินำศภัย 
และอำสำสมัครประกันภัย ประมำณ 200 คน  เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561 ณ โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น
 - เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยภำคบังคับ
ส ำหรับผู้ประกอบกำรเรือ/เรือน ำเที่ยว และผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยว พร้อมปล่อยขบวนรถในกำรรณรงค์        
กำรประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ และควำมปลอดภัยทำงถนน โดยรับเกียรติจำกรองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ร่วมในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ เลขำธิกำรได้เปิดกำรอบรมพร้อมมอบนโยบำยของส ำนักงำน คปภ. 
ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑      
ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนตำขุน อ ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นอกจำกนี้ ได้มีกำรจัดโครงกำร
ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2561 ณ ศำลำประชำคมอ ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และเมื่อที่ 19 ธันวำคม 2561                
ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

- จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์
ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท บริษัทน าเที่ยว 
มัคคุเทศก์ พนักงานลูกจ้างในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความส าคัญและใช้ประโยชน์จาก
ระบบประกันภัย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมประกันภัยและใช้ระบบการประกันภัยในการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต  

 

- จัดอบรมโครงกำร "อ ำเภออุ่นใจ มีประกันภัยพ.ร.บ.100%" เพ่ือให้ควำมรู้แก่ประชำชนได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรท ำประกันภัยภำคบังคับตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 
ซึ่งก ำหนดให้เจ้ำของรถทุกคันต้องท ำประกันภัยรถตำมที่กฎหมำยก ำหนด และให้ประชำชนได้ตระหนักถึงกำรน ำ
ระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว 
ตลอดจนบุคคลรอบข้ำง โดยจัดอบรม จ ำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑  อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ วันที่ 
15 กรกฎำคม 2561  ครั้งที่ ๒ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑5 สิงหำคม 2561 และครั้งที ่3
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561  รวมทั้งจัดขบวนรถแห่ประชำสัมพันธ์และรณรงค์กำรท ำ
ประกันภัย พ.ร.บ. 100% และกิจกรรมรณรงค์ด้ำนกำรประกันภัยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น 
กำรตรวจสอบสภำพรถจักรยำนยนต์ กำรถ่ำยน้ ำมันเครื่อง เป็นต้น  
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๑.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล อาทิ  
                      - จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย 
ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นจิตส านึกในการขับขี่ปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการประกันภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้มีการเปิดศูนย์บริการ สายด่วน คปภ. 
๑๑๘๖ อย่างครบวงจร ให้บริการ Hotline ๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ด้วยกำรประกันภัยและส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บำท (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัย 
ปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บำทพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส ำหรับรำยย่อย 
100 (ประกันภัย 100) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส ำหรับรำยย่อย 222 (ประกันภัย 222) ระหว่ำงวันที่ 
24-28 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ สถำนีรถไฟกรุงเทพหัวล ำโพง และสถำนีรถไฟในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 13 แห่ง 
สถำนีขนส่งผู้โดยสำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัทขนส่ง จ ากัด และสถานีเดินรถบริษัท ขนส่ง จ ากัด ประจ า
จังหวัด จ านวน 54 แห่ง  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนประกันภัยและรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนน เนื่องในวัน
เด็กแห่งชำติประจ ำปี 2561 โดยภำยในงำนได้มีกำรมอบหมวกนิรภัยส ำหรับเด็ก จ ำนวน 303 ใบ และมีกำร
ออกบูธจัดกิจกรรมฐำนควำมรู้ด้ำนประกันภัย รวมทั้งมีกำรแจกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกำลสุขใจ 
(ประกันภัย 100) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยรำยย่อยให้แก่ผู้ปกครอง และประชำชนที่เข้ำร่วมงำน เมื่อวันที่ 
12 มกรำคม 2561 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐำรำม จังหวัดสมุทรปรำกำร  

 - ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและกำรส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ แก่เด็ก 
เยำวชน และประชำชนในจังหวัดนครนำยก โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส ำหรับคณะนักกีฬำและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมทีมในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่ำนเกมส์” ในระหว่ำง
วันที่ 22 - 30 มกรำคม 2561 ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่ำวมีทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 836 ล้ำนบำท และมีระยะเวลำ
ควำมคุ้มครอง 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกรำคม 2561 โดยมี นำยณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
นครนำยก เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561  
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- เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจ ำนวน 3,156 ฉบับ 
และน้ ำดื่มจ ำนวน 40,000 ขวด ส ำหรับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมทีม ในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน          
คนพิกำรแห่งชำติ “นครนำยกเกมส์” ครั้งที่ 19 ในระหว่ำงวันที่ 1-6 มีนำคม 2561 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุกลุ่มดังกล่ำว ให้ควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
1๐๐,๐๐๐ บำท และผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล เนื่องจำกอุบัติเหตุตำมจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริง จ ำนวนเงิน        
เอำประกันภัย 5,000 บำท และมีระยะเวลำกำรคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนำคม 2561     
รวม 8 วัน โดยคุ้มครองกำรแข่งขันกีฬำรวม 11 ชนิด ได้แก่ กรีฑำ โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส 
วอลเลย์บอลชำยหำด เปตอง แบดมินตัน ฟุตซอล ยูโด บอคเซีย และว่ำยน้ ำ โดยมีนำยณัฐพงศ์ ศิริชนะ           
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 

 - ส ำนักงำน คปภ. และภำคธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรม “สงกรำนต์เดินทำงปลอดภัย ประกันภัย
ห่วงใยคุณ” เพ่ือมอบควำมห่วงใยให้กับประชำชน ซึ่งภำยในงำนได้มีกำรมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนและ    
ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำงในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร อีกทั้งได้ให้บริกำรตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง และ
เปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยำนยนต์ฟรี นอกจำกนี้ยังได้มีกำรอนุมัติให้ขำยกรมธรรม์ประกันภัยรำยย่อย หรือ  
ไมโครอินชัวรันส์ ทั้งประกันภัย 100 และประกันภัย 222 ที่ให้ควำมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต สูงสุด 
100,000 บำท ซึ่งเดิมขำยเฉพำะในช่วงเทศกำลหยุดยำว (ปีใหม่ หรือสงกรำนต์) เท่ำนั้น ส ำหรับในปีนี้ประชำชน
สำมำรถซื้อกรมธรรม์ดังกล่ำวได้ตลอดทั้งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป โดยสำมำรถหำซื้อได้ที่
ช่องทำงจ ำหน่ำยต่ำงๆ ใกล้บ้ำน เช่น เคำน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส ไปรษณีย์ไทย และทีคิวเอ็ม 
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ รวมถึงตัวแทนนำยหน้ำของบริษัทประกันภัย ที่เข้ำร่วมโครงกำร เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 
 

 
 

-  จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ เช่น ประสานและประชุมเครือข่ายประกันภัยในพ้ืนที่เฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูล
ด้านการประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทนให้กับประชาชน หากมีเหตุหรือความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
เยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัย และร่วมตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านการประกันภัย รวมทั้งให้
ความร่วมมือสนับสนุนแก่หน่วยงานของจังหวัดในพ้ืนที่ที่ส านักงาน คปภ. ตั้งอยู่ 
กำรรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย พ.ร.บ.  
 ส ำนักงำน คปภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรประกันภัย 
รถภำคบังคับตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท ำประกันภัย พ.ร.บ. โดยม ีนำยนพดล งำมเหลือ นำยอ ำเภอนำดี 
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ให้กำรต้อนรับและร่วมเป็นประธำนปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจด้วยประกันภัย รวมทั้งมอบหมวกนิรภัย
ให้แก่นักเรียนและประชำชนผู้เป็นเจ้ำของรถ นอกจำกนี้ภำยในงำนมีกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยรถ
ตำม พ.ร.บ. กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 
และกำรเสวนำเรื่องกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรประกันภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2561 
ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี    
 
 
 
 
 
 
 
กำรรณรงค์เดินทำงปลอดภัยช่วงปีใหม่ด้วยกำรประกันภัย ประจ ำปี 2562 

 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิด “โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่
ประจ ำปี 2562 และอบรมเครือข่ำยอำสำสมัครประกันภัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือขับเคลื่อนกำรรณรงค์
ควำมปลอดภัยทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่” จัดขึ้นโดยส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย
และมูลนิธิเมำไม่ขับ โดยมีเครือข่ำยอำสำสมัครประกันภัย ซึ่งเป็นสมำชิกสมำพันธ์คุ้มครองผู้บริโภคจำก 50 เขต 
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 200 คน ร่วมประกำศเจตนำรมณ์ “ปฏิบัติตำมกฎจรำจรช่วยรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มั่นใจด้วยประกันภัย” รวมทั้งเปิดเวทีเสวนำวิชำกำรเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยกับ
อำสำสมัครประกันภัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและประชำชนทั่วไป โดยมีวิทยำกรผู ้ทรงคุณวุฒิจำก
ส ำนักงำน คปภ. และกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยำยและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในทุกมิติของกำรปฏิบัติงำน เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค กรุงเทพฯ 

นอกจำกนี้ มีกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ขับขี่จักรยำนยนต์รับจ้ำงในเขต
กรุงเทพมหำนคร และกำรให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัยผ่ำนบูธนิทรรศกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนของ
ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย สำรคดีสั้นและคลิปวิดีโอสั้นในกำรเตรียมพร้อมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนประกันภัย
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ รวมทั้งส ำนักงำน คปภ. ได้เปิดศูนย์บริกำรสำยด่วน คปภ. 1186 อย่ำงครบวงจร เพ่ือให้บริกำร 
Hotline 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันอันตรำย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2562 

 

   ๑.๓  โครงกำรอบรมควำมรู้ประกันภัย (Training for the trainers) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนประกันภัยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
อบรมไปถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่ำงถูกต้อง โดยมีคณะวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร
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ประกันภัยข้ำวนำปี กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรประกันภัย โดยเฉพำะเงื่อนไขควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์
ประกันภัยข้ำวนำปี ขั้นตอนกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทนและหลักกำรพิจำรณำกำรประกำศเป็นเขตกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งโครงกำรอบรมดังกล่ำว ก ำหนดจัดขึ้นใน ๑๐ จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลพบุรี ก ำแพงเพชร พะเยำ ศรีสะเกษ มหำสำรคำม ชัยภูมิ กำญจนบุรี สุรินทร์ 
และพัทลุง โดยในปีนี้ได้เพ่ิมกิจกรรมกำรลงพ้ืนที่ไปยังศูนย์กำรเรียนรู้ หรือศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกำรเพำะปลูกข้ำว
ในจังหวัด ตลอดจนพบปะกับชุมชนในพื้นที่เพ่ือให้ได้รับทรำบสภำพทั่วไป และสภำพปัญหำของกำรเพำะปลูก       
ในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนวิธีกำรที่เกษตรกรใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือจะได้น ำมำปรับปรุงโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี
ให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป ซ่ึงได้จัดอบรม จ ำนวน ๑๐ ครั้ง มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   
โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๒๗๗ คน 

2. จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๓ – ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  โดยมีผู้เข้ำรับ
กำรอบรม จ ำนวน ๒๓๔ คน 

3. จังหวัดก ำแพงเพชร ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพชร โดยมีผู้เข้ำ
รับกำรอบรม จ ำนวน ๑๘๖ คน 

4. จังหวัดพะเยำ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีซี พะเยำ  โดยมีผู้เข้ำ
รับกำรอบรม จ ำนวน ๑๕๒ คน 

5. จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมศรีล ำดวน โดยมี   
ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๓๐๐ คน 

6. จังหวัดมหำสำรคำม ในวันที่ ๒ – ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตักศิลำ  โดยมีผู้เข้ำ
รับกำรอบรม จ ำนวน ๒๕๘ คน 

๗. จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยำมริเวอร์ รีสอร์ท  
โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๒๐๖ คน 

๘. จังหวัดกำญจนบุรี ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟลิกย์ริเวอร์แคว    
รีสอร์ท โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๑๘๒ คน 

๙. จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทองอินทร์ โดยมีผู้เข้ำรับ
กำรอบรม จ ำนวน ๒๔๑ คน 

๑๐. จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๒-๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชัยคณำธำนี โดยมีผู้เข้ำรับกำร
อบรม จ ำนวน ๓๐๐ คน 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 ๑.๔  ขยำยโครงกำร คปภ. เพ่ือชุมชน สู่ภูมิภำค เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้ได้
ขยำยโครงกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ในชุมชนต่ำงๆ ของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประชำชนในชุมชนต่ำงๆ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจน เกิดควำมตระหนักรู้ถึง
ควำมจ ำเป็นและประโยชน์ของกำรประกันภัย และสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม ผ่ำนกำรถอดบทเรียนกรณีศึกษำจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเข้ำใจถึงบทบำทของระบบประกันภัยที่เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมเปิดเวทีไขข้อ
ข้องใจและแนะน ำในประเด็นต่ำงๆ รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรประกอบอำชีพของผู้คนในชุมชน เพ่ือ
รับทรำบสภำพปัญหำที่แตกต่ำงกันของแต่ละชุมชนในพ้ืนที่  ซึ่งจะท ำให้รับทรำบควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน
เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนมำกยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้จัดทีมรับเรื่องร้องเรียนและทีมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัยในลักษณะ 
mobile unit ลงพ้ืนที่ให้บริกำรประชำชน โดยในปีนี้ได้เปิดตัวโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
ณ ชุมชนตลำดหัวตะเข้ เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่ท ำกิจกรรมใน ๕ จังหวัด  ดังนี้ ครั้งที่ ๑ 
ชุมชนบ้ำนกู่กำสิงห์ ต ำบลกู่กำสิงห์ อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 
ชุมชนบ้ำนท่ำสะท้อน - ถ้ ำเขำเงิน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ต ำบล ท่ำมะพลำ อ ำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2561 ครั้งที่ ๓ ชุมชนบ้ำนโนนสัง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยำยน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ชุมชนบ้ำนทุ่งเกวียน ต ำบลเวียงตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 29 
ตุลำคม 2561 และครั้งที่ ๕ บ้ำนปำงขอน จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๕ โครงกำร “คปภ. ลดควำมเสี่ยง สู่ชุมชน” โดยส ำนักงำน คปภ. เปิดตัวโครงกำร คปภ. ลดควำม
เสี่ยงสู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงกำรน ำร่องในเชิงรุกที่ขับเคลื่อนส ำนักงำน คปภ. ไปสู่ประชำชน โดยไม่รอให้ประชำชน
เข้ำมำติดต่อที่ส ำนักงำน คปภ. ทั้งนี้โครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงรุก ที่ต้องกำรให้
ผู้น ำชุมชน รวมถึงต ำรวจในท้องที่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยที่ครบวงจรให้ประชำชนในชุมชนต่ำงๆ 
ของประเทศ ตลอดจนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว
ได้อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้ช่วยคิด พัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือร่วมเสริมสร้ำงชุมชนให้
เข้มแข็ง เมื่อวันที่  8 เมษำยน 2561 ณ วิทยำลัยพณิชยกำรอินทรำชัย  
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๑.๖ จัดงำนสัปดำห์ประกันภัยประจ ำปี 2561 (Thailand Insurance Expo 2018) และพิธีมอบ
รำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ภำยใต้แนวคิด “Converging Insurance Business Model with InsurTech in 
Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัลเพ่ือประชำชน” เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกันภัยทั้งภำครัฐและภำคเอกชนได้แสดงเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะท ำให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญ 

ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ
กำรค้ำกำรลงทุน รวมทั้งยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนด้ำนประกันภัยตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ประชำชนทุก
ภำคส่วนได้รับประโยชน์ โดยงำนส่วนแรก เป็น"พิธีมอบรำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร" (Prime Minister’s 
Insurance Awards) จัดขึ้นในวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจำก นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนเปิดงำนและกล่ำวปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ประกันภัยไทย
ในยุคดิจิทัล เพ่ือประชำชน” ต่อจำกนั้นเป็นมีพิธีมอบรำงวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรเพ่ือเป็นกำรประกำศเกียรติ
คุณให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อส ำนักงำน คปภ. และระบบกำรประกันภัย ผู้ประกอบวิชำชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัยที่มีผลงำนดีเด่น ในด้ำนกำรเผยแพร่ควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำกำรประกันภัยของประเทศ 

 ในส่วนที่สองเป็นการจัดงำนสัปดำห์ประกันภัยประจ ำปี 2561 (Thailand Insurance Expo 2018) 
ภำยในงำนมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการประกันภัย  กำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยและด้ำนกำรเงิน สินค้ำเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ กำรออกบูธประกันภัย     
ยุคไฮเทคจำก 50 บริษัทประกันภัยชั้นน ำ กำรแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีล่ำสุดด้ำนประกันภัย คลินิกประกันภัย
เพ่ือให้ค ำปรึกษำและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่ำงๆ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนประกันภัย และกำรต่อใบอนุญำต
ตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย รวมทั้งกำรจัดกิจกรรม CSR    
ซึ่งได้รับเกียรติจำก ตูน บอดี้สแลม พร้อมทีมงำนก้ำวคนละ
ก้ำวมำร่วมเสวนำสร้ำงแรงบันดำลใจให้คนไทยดูแลสุขภำพ
และวิ่งออกก ำลังกำย นอกจำกนี้ส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับ     
คณะนักศึกษำวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 
และภำคอุตสำหกรรมประกันภัยร่วมบริจำครถพยำบำล
พร้อมอุปกรณ์ให้ควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็นจ ำนวน 3 คัน 
ให้กับกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 32 อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ โรงพยำบำลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร และ
โรงพยำบำลมำยอ จังหวัดปัตตำนี ในระหว่ำงวันที่ 7 - 9 กันยำยน 2561 ณ อำคำรเพลนำรี 1 - 3 ณ ศูนย์กำรประชุม 
แห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพมหำนคร  

ส ำหรับผลของกำรจัดงำน“สัปดำห์ประกันภัย”ประจ ำปี  256๑ ในครั้งนี้ ประชำชนให้ควำม
สนใจเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 45,979 คน มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสิ้น 13,326 กรมธรรม์ แบ่งเป็น
กรมธรรม์ประกันชีวิต จ ำนวน 5,932 กรมธรรม์และกรมธรรม์ประกันวินำศภัย จ ำนวน 7,394 กรมธรรม์ โดยมี
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 650 ล้ำนบำท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ ำนวน 582  ล้ำนบำท  เบี้ยประกันวินำศภัย 68 
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ล้ำนบำท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 6,320 ล้ำนบำท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 3,507 ล้ำนบำท และทุน
ประกันวินำศภัย 2,813 ล้ำนบำท ส ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยที ่ประชำชนนิยมซื ้อมำกที ่ส ุด  คือ 
กรมธรรม์ประกันภัยรถภำคสมัครใจ กรมธรรม์ประกันสุขภำพ และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตำมล ำดับ 
ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชำชนนิยมซื้อมำกที่สุด คือ คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ กรมธรรม์แบบตลอด
ชีพ และกรมธรรม์ประกันสุขภำพ ตำมล ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำประชำชนส่วนใหญ่ ให้ควำมสนใจและตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรท ำประกันภัยมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรประกวดนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัย OIC 
InsurTech Awards ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีแรก โดยทีมที่ได้รับรำงวัล ได้แก่ ทีม IOADAY ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จำก
ผลงำนเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ ทีม Farm Luck ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศ จำกผลงำน ระบบ 
Agriculture Data Analytic Planning Platform และทีมคิดถึง ได้รับรำงวัล The Rocketeer Award จำก
ผลงำน Mobile Application ส ำหรับระบบขำยประกันรถยนต์ออนไลน์ 
โครงประกวดสำรคดีสั้น ประจ ำปี 2561 ภำยใต้ธีม “พ.ร.บ.เคยีงข้ำง...ทุกกำรเดินทำง” 

 ส ำนักงำน ได้จัดโครงกำรประกวดสำรคดีสั้น ควำมยำว ๗ - ๑๒ นำที ประจ ำปี 2561 ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 9 ภำยใต้แนวคิด “พ.ร.บ. เคียงข้ำง..ทุกกำรเดินทำง” โดยปีนี้ไดบู้รณำกำรควำมร่วมมือกับ จส. 100 เพ่ือเป็น
กำรยกระดับกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัย พ.ร.บ. ให้สำมำรถเข้ำถึงประชำชนในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น
และสำมำรถสื่อสำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรประกวดจำกเดิมที่ก ำหนดให้เฉพำะกลุ่มนิสิต นักศึกษำสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดสำรคดีสั้น ได้ขยำยไปถึง
ประชำชนทั่วไปด้วย โดยมีผู้สนใจส่งผลงำนเข้ำประกวด 71 ทีม จำกทั่วทุกภำคของประเทศ ซึ่งกำรประกวดครั้งนี้
ได้รับเกียรติจำกอำจำรย์เชิดพงษ์ เหล่ำยนตร์ และอำจำรย์บัณฑิต ทองดี สองผู้ก ำกับภำพยนตร์ โฆษณำ สำรคดี รวมถึง
ละครทีวี ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินผลงำนเข้ำสู่รอบแรกจ ำนวน 22 ทีม โดยหลักเกณฑ์กำรประกวดพิจำรณำจำก
ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหำ รูปแบบกำรน ำเสนอ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ จำกนั้นได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันภัยรถตำม พ.ร.บ. และเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนสำรคดี แล้วจึง
ให้แต่ละทีมน ำเสนอผลงำนกำรประกวดเพ่ือคัดเลือกทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ทีมสุดท้ำย โดยได้จัดงำนประกำศ
ผลรำงวัลฯ รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ. ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรสถำบัน
วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง โดยทีมที่ได้รับรำงวัล ได้แก ่ทีมสวัสดีนี่เรำเอง รับรำงวัลชนะเลิศ จำกเรื่อง Second 
Change ทีมรำหูฟิล์ม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกเรื่อง ชีวิตหลังเฉียดตำย ทีม Fuse to Feel ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำกเรื่อง 3 ทริปเสี่ยงตำย ไม่รู้ตัวมี พ.ร.บ. ไว้อุ่นใจชัวร์ ทีม Insure info team และทีม Minon 
ได้รับรำงวัลชมเชย จำกเรื่อง เชื่อหรือชัวร์ และเรื่อง ปลอดภัย Safety ส่วนรำงวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Minon 
จำกเรื่อง ปลอดภัย Safety ส ำหรับผลงำนที่ได้รับรำงวัล ส ำนักงำน คปภ. จะน ำไปต่อยอดในกำรประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ผ่ำนสื่อต่ำงๆ และน ำใช้ในกำรรณรงค์ในเทศกำลต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรท ำประกันภัยรถตำม พ.ร.บ. ต่อไป 
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๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีควำมหลำกหลำย สอดคล้องกับสภำพควำมเสี่ยงและควำมต้องกำรของ
ประชำชนที่ทันต่อสถำนกำรณ์ ส ำนักงำน คปภ. จึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยส ำหรับ
ประชำชน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสที่มีควำมต้องกำรควำมคุ้มครองจำกกำร
ประกันภัย ทั้งยังช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมอีกทำงหนึ่ง จึงได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่ำงๆ ดังนี้  

๑) การประกันภัยส าหรับรายย่อย (Micro insurance) ส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
กรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับรำยย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำง 

สำมำรถเข้ำถึงระบบประกันภัยได้อย่ำงทั่วถึง และช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้ำง
หลัง รวมทั้งส่งเสริมให้กำรประกันภัยมีส่วนช่วยเหลือประชำชนและสังคมมำกขึ้น ลักษณะส ำคัญของกรมธรรม์
ประกันภัยส ำหรับรำยย่อย คือ เบี้ยประกันภัยไม่สูง เงื่อนไขควำมคุ้มครองเข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อนและมีจ ำนวนเงิน
คุ้มครองไม่สูงมำก กรมธรรม์ประกันภัยเขียนด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย กำรจ่ำยเบี้ยประกันภัยตำมลักษณะของรำยได้ 
(รำยวัน/รำยเดือน/รำยปี) ขั้นตอนกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยำก มีเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด โดยในปีนี้ 
ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

• พัฒนำกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรท ำ
ประกันภัยรำยย่อยอย่ำงแพร่หลำย ขยำยตัวในวงกว้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ เลขำธิกำร คปภ. จึงมีด ำริให้ประสำน
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ซึ่งมีประชำชนใช้บริกำรจ ำนวนมำก เพ่ือน ำกำรประกันภัยอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์
ไปเชื่อมต่อกับภำคธุรกิจดังกล่ำว พร้อมให้มีกำรพัฒนำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุขึ้น คือ กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุสงกรำนต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บำท) (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัย 10 บำท โดยจ ำหน่ำยในช่วงระยะเวลำ
สั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2561  โดยเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บำท ให้ควำมคุ้มครองระยะเวลำ 30 วัน 
ส ำหรับ 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้ำ สูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง เนื่องจำก
อุบัติเหตุ ไม่รวมกำรถูกฆำตกรรม ลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ จะได้รับ
ควำมคุ้มครอง 100,000 บำท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้ำ สูญเสียสำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง จำก
กำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ จะได้รับควำม
คุ้มครอง 50,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำก
กำรเจ็บป่วยภำยใน 15 วันแรก นับจำกวันเริ่มต้นระยะเวลำประกันภัย) จ ำนวน 5,000 บำท นอกจำกนี้ กรมธรรม์
ประกันภัย 10 บำท ยังได้มีกำรปรับปรุงในส่วนอำยุของผู้เอำประกันภัยที่แตกต่ำงไปจำกกรมธรรม์ประกันภัยรำยย่อยอ่ืน  ๆ 
โดยขยำยอำยุของผู้เอำประกันภัยจำก 20 - 60 ปี เป็น 20 - 70 ปี เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำระบบประกันภัย
ได้มำกขึ้น ทั้งนี้ ระหว่ำงวันที่ 1- ๓๐ เมษำยน 2561  มีกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรำนต์อุ่นใจ 
รวม 1,327,712 รำย    
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 • ขยำยระยะเวลำกำรเสนอขำยจำกเดิมท่ีจ ำหน่ำยเฉพำะในช่วงเทศกำลหยุดยำว (เทศกำล
ปีใหม่หรือเทศกำลสงกรำนต์) ให้เสนอขำยได้ตลอดเวลำ และเปลี่ยนชื่อกรมธรรม์ประกันภัย จำกกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเทศกำลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกำลสงกรำนต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์) 
หรือประกันภัย 100 และจำกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุสงกรำนต์สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 
เป็นกรมธรรม์ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัย 222 ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ให้ควำมคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับในปีนี้ ประชำชนสำมำรถซ้ือกรมธรรม์ดังกล่ำว
ได้ตลอดทั้งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป โดยสำมำรถหำซื้อได้ที่ช่องทำงจ ำหน่ำยต่ำงๆ เช่น 
เคำน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่น  เทสโก้โลตัส  ไปรษณีย์ไทย และทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ รวมถึง
ตัวแทนหรือนำยหน้ำของบริษัทประกันภัยที่เข้ำร่วมโครงกำร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ มีกำรจ ำหน่ำย
กรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) รวม ๔,๙๗๖,๖๒๒ กรมธรรม ์ 

•  พัฒนำต่อยอดจำกกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัย 
100 และกรมธรรม์ประกันภัย 222 เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 บำท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยที่ลดลงจำก 
10 บำท เป็น 7 บำท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บำทพลัส ซึ่งมีควำมคุ้มครองในส่วนของ
ค่ำรักษำพยำบำลด้วย โดยกรมธรรม์ทั้งสองแบบคุ้มครองเป็นระยะเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท ำประกันภัยในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2562 โดยผู้ที่มีสิทธิเอำประกันภัยต้องมีอำยุตั้งแต่ 
20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย 7 บำท จะให้ควำมคุ้มครองเหมือนกับประกันภัย 10 บำทเดิม 
โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้ำ สูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง
เนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่รวมกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์ จะได้รับควำมคุ้มครอง 100,000 บำท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้ำ สูญเสียสำยตำหรือ
ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง จำกกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำร
รถจักรยำนยนต์ จะได้รับควำมคุ้มครอง 50,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำร
เจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 15 วันแรก นับจำกวันเริ่มต้นระยะเวลำประกันภัย) จ ำนวน 
5,000 บำท ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บำทพลัส นอกจำกจะให้ควำมคุ้มครองเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 
7 บำทแล้ว  ยังเพ่ิมเติมควำมคุ้มครองในส่วนของค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุจ่ำยตำมจริงไม่เกิน 5,000 บำท 
ทั้งสองแบบคุ้มครองเป็นระยะเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท ำประกันภัย ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 
2561  ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2562 โดยผู้ที่มีสิทธิเอำประกันภัยต้องมีอำยุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ 
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๒) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยล าไย 
 เพ่ือเป็นกำรพัฒนำต่อยอดกรมธรรม์ประกันภัยสินค้ำเกษตรให้หลำกหลำยและสอดคล้อง
กับกำรประกอบอำชีพของเกษตรกรไทย ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงและควำมสูญเสียทำงรำยได้เมื่อเกิดควำม
เสียหำยของผลผลิต ส ำนักงำน คปภ. จึงให้กำรสนับสนุนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยำกรณ์ทำงกำรเกษตร คณะ
เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ด ำเนินกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรประกันภัยพืชผลทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม
ในล ำไยของประเทศไทย” และได้ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยและอัตรำเบี้ยประกันภัย 
กำรประกันภัยพืชผลล ำไย ประกอบด้วยผู้แทนจำกส ำนักงำน คปภ. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และส ำนักงำน 
อัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย เพ่ือร่วมกันศึกษำแบบควำมคุ้มครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยกำรประกันภัยที่เหมำะสมกับ 
พืชผลล ำไย ซึ่งคณะท ำงำนฯ ได้ลงพ้ืนที่ศึกษำและส ำรวจพ้ืนที่เพำะปลูกจริง พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรผู้เพำะปลูก 
ล ำไยในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับคณะผู้วิจัยเพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับงำนวิจัย อำทิ เช่นด้ำน
กำรผลิต กำรตลำด ภัยพิบัติจำกภัยธรรมชำติ ปัญหำอุปสรรคในกำรแจ้งควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เมื่อวันที่ 
๒๐-๒๑ มีนำคม ๒๕๖๑ มำประกอบกำรจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยล ำไย โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 

พ้ืนที่ให้ความคุ้มครองในเบื้องต้นจะเริ่มใน ๒๔ อ าเภอของจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีพ้ืนที่เป้าหมายประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ (จากพ้ืนที่
เพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ทั ้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่) 
ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒ 
เนื่องจากพืชผลล าไยเป็นพืชยืนต้นและต้องการน้ าในช่วงของการ
ออกดอกเพ่ือเกิดผลที่สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งช่วงของการออกดอกของ
พืชผลล าไยคือช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

เกษตรกรผู้เพาะปลูกล าไยที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยผ่าน ธ.ก.ส. 
ซึ่งเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยผู้ขอเอาประกันภัยที่มีวงเงินกู้กับธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกๆ ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถ
ขอเอาประกันภัยได้ ๑ หน่วย ในอัตราเบี้ยประกันภัย ๒๙๙ บาท โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด ๒,๑๐๐ บาท โดย
ความคุ้มครองแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) หากเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) 
เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย ๙๐๐ บาท ต่อหน่วยความคุ้มครอง ๒) หากเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่า 
ค่าดัชนีฝนแล้งขั้นสูง เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย ๑,๒๐๐ บาท ต่อหน่วยความคุ้มครอง ซึ่งจ ำนวนเงินชดเชย
ข้อ ๑) รวมกับข้อ ๒) จะไม่เกินจ ำนวนเงินชดเชยสูงสุดที่ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ ใบรับรอง
กำรประกันภัย หรือ ๒,๑๐๐ บำท ต่อหน่วยควำมคุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร
ผ่านทางบัญชี ธ.ก.ส. ส าหรับการจ่ายเงินชดเชยจะพิจารณาจากข้อมูลตามพ้ืนที่ที่ก าหนดว่าเกิดภาวะฝนแล้งหรือ 
มีจ านวนวันที่ฝนไม่ตกหรือฝนตกน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตรต่อวันติดต่อกันเกินกว่าจ านวนวันที่ก าหนดเป็นดัชนีฝน
แล้งหรือดัชนีฝนแล้งขั้นสูง ซ่ึงข้อมูลภาวะฝนแล้งดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. เพื่อให้
เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ดัชนีฝนแล้งและดัชนีฝนแล้งขั้นสูง หมายถึง “เกณฑ์วัดระยะเวลา    
ที่ต่อเนื่องของภาวะฝนแล้ง เพ่ือจ่ายเงินชดเชย” และ “เกณฑ์วัดระยะเวลาที่ต่อเนื่องของภาวะฝนแล้ง เพ่ือจ่ายเงิน
ชดเชยสูงสุด”ตามล าดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากระบบดาวเทียม GSMaP ของ The Remote Sensing Technology 
Center of Japan (RESTEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่น โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ
กรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยพืชผลล าไยจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) ส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และจะมีการแถลงข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ซึ่งบริษัทประกันภัยมีแผนการจ าหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
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 กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลเรื่องกำรประกันภัยกำรเกษตร เลขำธิกำร คปภ. ในฐำนะนำยทะเบียน 
ได้ให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำม กรมธรรม์ประกันภัยโคนม และอัตรำเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2561 
และมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งให้ควำมคุ้มครองแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ผู้เอำประกันภัย) 
ที่ได้รับควำมสูญเสียหรือเสียหำยใน 4 กรณี ได้แก่ ๑) โคนมตำยเนื่องจำก อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ น้ ำท่วม ดินถล่ม 
พำยุ แผ่นดินไหว จ ำนวนเงินเอำประกันภัยตั้งแต่ 16,500 - 18,000 บำท ๒) โคนมตำยเนื่องจำกเจ็บป่วย จ ำนวนเงิน
เอำประกันภัยตั้งแต่ 16,500 - 18,000 บำท ๓) ควำมสูญเสียที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วยของโคนมด้วยโรคปำกและเท้ำเปื่อย
จนไม่สำมำรถให้น้ ำนมได้ จ ำนวนเงินเอำประกันภัยตั้งแต่  3,300- 3,600 บำท และ ๔) ควำมสูญเสียที่เกิด
จำกกำรเจ็บป่วยของโคนมด้วยโรคเต้ำนมอักเสบจนไม่สำมำรถให้น้ ำนมได้ จ ำนวนเงินเอำประกันภัยตั้งแต่ 1,650 - 
1,800 บำท ส ำหรับกรณีที่ ๒-๔ มีระยะเวลำรอคอย 30 วัน นับจำกวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ     
ซึ่งกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจะจ่ำยตำมจ ำนวนที่ตกลงกันไว้ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่อตัวต่อปี 
และเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่ำง 600-1,257 บำท ส ำหรับโคนมที่ เอำประกันภัย ต้องมีอำยุตั้งแต่ 18 เดือน แต่ไม่เกิน 
8 ปี และทุกตัวที่อยู่ในฟำร์มจะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ และมีใบรับรองสุขภำพจำกสัตว์แพทย์ และเพ่ือแบ่งเบำภำระ
ของผู้เอำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสำมำรถแบ่งช ำระเป็นรำยงวดได้อีกด้วย  

 กำรจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยประมง จำกเหตุกำรณ์พำยุโซนร้อนปำบึกที่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับ
ประชำชนและชำวประมงเป็นอย่ำงมำก ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี จึงได้มีนโยบำยให้ส ำนักงำน คปภ. จัดท ำรูปแบบ
กำรประกันภัยเพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติให้กับชำวประมง ทั้งควำมเสียหำยต่อตัวเรือประมงและ
กำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตของชำวประมงและลูกเรือประมง ส ำนักงำน คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือหำรือ
แนวทำงกำรจัดท ำประกันภัยประมง โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และได้มีกำรประชุมหำรือ
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2562  ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีกำรคุ้มครองเรือประมง ชำวประมงและลูกเรือประมง
เพ่ิมเติมจำกระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหรือชำวประมงที่ประสบภัย
ธรรมชำติ พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  โดยจะคุ้มครองตัวเรือทั้งกรณีเรือเสียหำย กรณีเรือจมและกู้ขึ้นมำ กรณีเรือสูญหำย/เสียหำย
หมด และชดเชยเจ้ำของเรือหรือลูกเรือประมงกรณีเสียชีวิตหรือบำดเจ็บ กำรให้ควำมคุ้มครองโดยอ้ำงอิงระเบียบ
ดังกล่ำวจะท ำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินค่ำเสียหำยของบริษัทประกันภัยและส่งผลให้อัตรำเบี้ยประกันภัย 
ลดต่ ำลงได้ ซ่ึงส ำนักงำน คปภ. สมำคมประกันวินำศภัยไทย และบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) อยู่
ระหว่ำงจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของกำรประมงไทย และประสำนข้อมูลสถิติควำม
เสียหำยที่เกิดกับเรือประมงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือน ำไปวิเครำะห์และใช้ในกำรค ำนวณเบี้ยประกันภัย
ให้เหมำะสมกับสภำพควำมเสี่ยงต่อไป  
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๓. ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีมาตรการในการด าเนินงานเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ และเลือกซื้อประกันภัยเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงไว้รองรับการด ารงชีวิตภายหลังการเกษียณ โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้   

 จัดจ้ำงวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำวิจัยกำร
ประกันภัยเพ่ือรองรับสังคมสูงอำยุ เพ่ือน ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรประกันภัย 
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2561 ที่ปรึกษำโครงกำรฯ ได้มีข้อเสนอรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 3 แบบ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยกำรดูแลระยะยำว ซึ่งจะจ่ำย
ผลประโยชน์เมื่อผู้เอำประกันภัยเกิดภำวะทุพพลภำพ 2) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบ ำนำญเป็นกำรประกันชีวิตที่
บริษัทประกันชีวิตสัญญำจะจ่ำยรำยปีตำมกำรทรงชีพของผู้รับเงินรำยปี 3) กำรจ ำนองแบบย้อนกลับ (Reverse 
Mortgage) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของกำรจ ำนองโดยที่เจ้ำบ้ำนสำมำรถกู้เงินเท่ำกับมูลค่ำบ้ำน ทั้งนี้ เลขำธิกำร คปภ.      
ได้ให้ข้อแนะน ำกับที่ปรึกษำในกำรเสนอผลกำรวิจัยเพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดกรอบ    
กำรท ำงำนเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยำว พร้อมล ำดับควำมส ำคัญ ก ำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมและ
เป็นไปได้ส ำหรับประเทศไทย รวมทั้งกำรระบุหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้บูรณำกำรกำรท ำงำนต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกษำ
ได้เสนอให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) ระยะสั้น เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบบ ำนำญ แบบเงินรำยงวดตลอดชีพและประกันภัย
กำรดูแลระยะยำว (Long Term Care Insurance) สิทธิประโยชน์เสริม 1 

๒) ระยะยำว เสนอผลิตภัณฑ์แบบบ ำนำญเงินรำยงวดตลอดชีพแบบ 65- 5 หรือ CPI Indexed 
Annuity และประกันภัยกำรดูแลระยะยำว (Long Term Care Insurance) สิทธิประโยชน์เสริม 2 

 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุงแบบและข้อความมาตรฐานส าหรับสัญญาประกันภัยสุขภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๐) 
ก่อนน าไปรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจ 
๔. ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ซึ่งช่องทำงกำรขำยประกันภัยทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ช่องทำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชำชน  ดังนั้น เพ่ือให้กำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เอำประกันภัยหรือประชำชนโดยตรง ประกอบด้วย  กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Online) กำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย  กำรออกกรมธรรม์
ประกันภัย (e-policy)  กำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (e-claim)   มีลักษณะที่เชื่อถือได้
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
ในระดับเคร่งครัด อันจะเป็นกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีควำมน่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนเพียงพอใน
กำรคุ้มครองประชำชน โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้  
 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรขึ้นทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรให้
ควำมเห็นชอบกำรใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ได้มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ  
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กำรขอขึ้นทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัท
ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย (e-policy) และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย (e-claim) ของบริษัทประกันภัย  นำยหน้ำประกันภัย และธนำคำร ให้เป็นไปตำมประกำศ คปภ. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหม
ทดแทนตำมสัญญำประกันชีวิต/สัญญำประกันภัย โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 (ประกันชีวิตและ
ประกันวินำศภัย) และประกำศส ำนักงำน คปภ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนกิจกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ กำรขอควำมเห็นชอบกำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอกและกำรรับรองระบบสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยข้อมูล 
(ประกันชีวิตและประกันวินำศภัย) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียด ดังนี้  
 ๑)  บริษัทยื่นขอขึ้นทะเบียน จ ำนวน ๑๑๒ บริษัท และได้รับกำรขึ้นทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน ๘๒ บริษัท ดังนี้ 
     (๑) บริษัทประกันวินำศภัย ยื่นขอขึ้นทะเบียน ๔๘ บริษัท ได้รับกำรขึ้นทะเบียน ๓๕ บริษัท 
  (๒) บริษัทประกันชีวิต ยื่นขอขึ้นทะเบียน ๑๗ บริษัท ได้รับกำรขึ้นทะเบียน ๑๖ บริษัท 
  (๓) นำยหน้ำประกันภัย/ธนำคำร ยื่นขอขึ้นทะเบียน ๔๗ บริษัท ได้รับกำรขึ้นทะเบียน ๓๑ บริษัท 
     โดยมีบริษัทที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ท่ีต้องขึ้นทะเบียนจ ำนวน 14 บริษัท อยู่ระหว่ำงบริษัทแก้ไขเอกสำร 
10 บริษัท รอกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียน 3 บริษัท และยกเลิกกำรข้ึนทะเบียน 3 บริษัท 

๒) กิจกรรมที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ จ ำแนกได้ ดังนี้  
    (๑) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จ ำนวน ๖๓ รำย 
     (๒) กำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย จ ำนวน ๓๑ รำย 
    (๓) การออกกรมธรรม์ประกันภัย (e-policy) จ ำนวน 3๙ รำย 
    (๔) การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย (e-claim) จ ำนวน ๑๕ รำย   

    ทั้งนี้ หนึ่งบริษัทอำจขอขึ้นทะเบียนมำกกว่ำหนึ่งกิจกรรม 
3) กำรยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบสำรสนเทศ 

จ ำนวน 21 บริษัท มีผลกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
   (1) ได้รับกำรพิจำรณำแล้ว   จ ำนวน  13 บริษัท  

 (2) อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  จ ำนวน   8 บริษัท 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยให้กับประชำชนอย่ำง
ต่อเนื่อง และผลส ำรวจอัตรำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนประกันภัยของประชำชนอยู่ในระดับดีมำโดยตลอด แต่ประชำชน
บำงส่วนยังไม่ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรท ำประกันภัย ประกอบกับประชำชนบำงส่วนมีทัศนคติและ
ประสบกำรณ์ที่ไม่ดีจำกกำรประกันภัย จึงท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นต่อกำรท ำประกันภัย อำทิ โดยหลอกขำย 
หรือตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนกับประชำชน เป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยปฏิเสธกำร
จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน หรือกระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนค่อนข้ำงยุ่งยำก 

- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยบำงประเภทมีควำมซับซ้อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ
ควบกำรลงทุน ซึ่งเนื้อหำค่อนข้ำงมีควำมซับซ้อนและเป็นข้อมูลทำงด้ำนเทคนิค อำทิ Unit Linked Universal Life   
จึงเป็นข้อจ ำกัดหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน รวมถึงหำกสื่อสำรข้อมูลไม่ครบถ้วน อำจเกิด  
ควำมเข้ำใจผิดหรือคลำดเคลื่อนได้ 
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-  กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงก้ำวกระโดดในปัจจุบัน ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เพรำะผู้บริโภคมีโอกำสในกำร
เข้ำถึง สืบค้นหรือค้นหำข้อมูล รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้ตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพควำมเสี่ยงของตนเองผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ง่ำยขึ้น แต่ช่อง
ทำงกำรขำยประกันภัยผ่ำนระบบออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมกังวลเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

- สภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีควำมผันผวน จึงท ำให้ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยมี
ข้อจ ำกัดในกำรตัดสินใจซื้อผลิภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ ประชำชนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ มีรำยได้อยู่ในระดับปำนกลำง-ต่ ำ ถึง
รำยได้ต่ ำ (มีรำยได้ต่อเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บำท) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐ ของประชำกรทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 

เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันพร้อมรับสภำพแวดล้อมที่มีควำมเป็น   
พลวัตรสูง โดยด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ๓ ประกำร ดังนี้ 

 

๑. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลำยกรอบกำรก ำกับรำคำ
และผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีควำมยืดหยุ่นและอิงกลไกตลำดมำกขึ้น (Detariffication) เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ประโยชน์จำกรำคำและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตำมควำมเสี่ยงและควำมเชี่ยวชำญของตนเอง โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย  โดยส ำนักงำน คปภ. ได้จัดประชุม
รับฟังควำมคิดเห็นจำกทั้งภำคธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินำศภัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งภำคธุรกิจ
เห็นด้วยกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำน คปภ. จัดท ำขึ้น และพร้อมที่จะร่วมกันด ำเนินกำรไปสู่กำรปฏิบัติ
เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งคณะกรรมกำร คปภ. ได้เห็นชอบแผนงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๑ โดยจะด ำเนินกำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรพิจำรณำ
ตำมควำมมั่นคงและระดับควำมเสี่ยงของบริษัท  กำรเพ่ิมบทบำทควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท  กำรก ำหนดให้
บริษัทมีคณะกรรมกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Product Committee) กำรส่งเสริมบทบำทของนักคณิตศำสตร์
ประกันภัย กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

๒) ผ่อนคลำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยจัดจ้ำงบริษัท อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกัด 
เป็นบริษัทที่ปรึกษำ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษำได้น ำส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final report) เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 
ประกอบด้วยข้อมูลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรผ่อนคลำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
รวมถึงกระบวนกำรต่ำงๆ ที่สนับสนุน เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเปิดเสรีประกันภัย พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Road Map) ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่ำงเป็นขั้นตอน รวมทั้งกำร
วิเครำะห์โอกำสในกำรพัฒนำ (Gap Analysis) ที่ครอบคลุมถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พร้อมกรอบระยะเวลำ 
กำรเตรียมควำมพร้อม และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของส ำนักงำน คปภ. และธุรกิจประกันชีวิตใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ส ำนักงำน คปภ. ได้พิจำรณำข้อเสนอแนะจำกบริษัทที่ปรึกษำประกอบกับข้อเท็จจริงในกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ จึงได้ด ำเนินกำรร่ำงกรอบแนวทำงกำรให้ควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่  
ซึ่งจะเป็นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้มีควำมยืดหยุ่นและรวดเร็วมำกขึ้น  โดยจะมี
กำรพิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทและกระบวนกำรเสนอขำยประกอบด้วย รวมถึงจะมีมำตรกำรติดตำมและ
ก ำหนดบทลงโทษเพ่ิมข้ึน  

๓) ด าเนินโครงการ “Insurance Regulatory Sandbox” เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
ซึ่งปีนี้ส านักงาน คปภ. ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัย รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี 
Fintech Firm หรือ Technology Firm เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมประกันภัย โดยมีผู้ที่สนใจจะเข้ำร่วม
โครงกำรและขอปรึกษำเกี่ยวกับโครงกำรทั้งก่อนกำรสมัครและระหว่ำงอยู่ในโครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๕ โครงกำร 
และมีโครงกำรเข้ำทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox จ ำนวน ๖ โครงกำร ดังนี้ 

    (1) โครงกำรที่ด ำเนินกำรทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร Muang Thai i-Drive 
เป็นกำรทดสอบ mobile application เพ่ือน ำข้อมูลสถิติที่ได้มำจัดกลุ่มลูกค้ำให้เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งจำกกำรทดสอบบริษัทสำมำรถน ำข้อมูลมำก ำหนดสมมติฐำนส ำหรับกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีควำมเหมำะสมตำมพฤติกรรมกำรขับขี่ของแต่ละคน เบี้ยประกันภัยมี ควำม
เหมำะสมและยุติธรรม อีกทั้ง กำรน ำ application มำใช้เก็บพฤติกรรมกำรขับขี่ ยังจะช่วยให้ผู้เอำประกันภัยได้รับรู้
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พฤติกรรมกำรขับขี่ของตน ลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่รถยนต์ และเป็นกำรควบคุมอัตรำ
ควำมเสียหำยได้ดียิ่งข้ึน 

 (2) โครงกำรทดสอบกรมธรรม์ประกันสุขภำพที่มีอัตรำเบี้ยประกันภัยแปรผันตำมควำมเสี่ยง
ของผู้เอำประกันภัย (Dynamic Pricing) เพ่ือให้เบี้ยประกันภัยมีควำมยุติธรรม และช่วยให้ผู้เอำประกันภัย
ตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพของตนเองด้วย   

 (3) โครงกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัยรถยนต์ 4 โครงกำร โดย 2 โครงกำรเป็นกำรทดสอบ
เกี่ยวกับกระบวนกำรพิจำรณำรับประกันภัยรถยนต์ผ่ำน Social Platform ร่วมกับกำรใช้ AI Engine ส่วนอีก 
2 โครงกำรจะเป็นกำรเก็บข้อมูลพฤติกรรมกำรขับขี่รถยนต์ผ่ำนเทคโนโลยี Telemetric  โดยจะมีกำรท ำ Big Data 
Analysis เพ่ือน ำข้อมูลไปค ำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัยต่อไป 

 

๒. พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและควำมล่ำช้ำในกำรให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
       ด้ำนประกันวินำศภัย 

๑) ออกค ำสั่งนำยทะเบียนเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรประกันภัยกำรขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศ กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ กำรประกันภัยตัวเรือ และกำรประกันภัย
ควำมรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรขนส่งทำงทะเลและโลจิสติกส์ ให้ได้รับควำมเห็นชอบทันทีที่ยื่นต่อส ำนักงำน คปภ. 
และกรณีท่ีเป็นกำรประกันภัยเฉพำะรำยได้รับควำมเห็นชอบภำยในระยะเวลำ ๓๐ วันนับแต่วันที่ยื่น ได้แก ่

- ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 54/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำม
กรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยเฉพำะรำย 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 

- ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 53/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์
ประกันภัย เอกสำรประกอบ เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ กำรประกันภัยตัวเรือ และกำรประกันภัยควำมรับผิด
ที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรขนส่งทำงทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)  ลงวันที่ 
2 พฤศจิกำยน 2561  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรรองรับควำมต้องกำรของตลำดประกันภัยที่มรีูปแบบกรมธรรมป์ระกันภัยที่หลำกหลำย 
มำกขึ้น สนับสนุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรควำมคุ้มครองที่เป็นสำกล ตลอดจนเพ่ือให้
เกิดควำมคล่องตัวในกำรขอรับควำมเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

๒) จัดท ำและปรับปรุงแบบและข้อควำมให้เป็นมำตรฐำน มีเงื่อนไขที่เหมำะสมชัดเจนและบริษัทสำมำรถ
น ำไปใช้ได้โดยทั่วกัน โดยกำรออกค ำสั่งนำยทะเบียน เช่น 
 - ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 38/2561  เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อควำมและอัตรำเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจำกภัยที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน) และเอกสำรแนบท้ำย ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 
 - ค ำสั่งนำยทะเบียนที่  ๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง  ให้ใช้แบบ ข้อควำม และอัตรำเบี้ยประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่ำและกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบควำมเสียหำยส่วนแรก ลงวันที่ 
21 ธันวำคม 2561 
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 - ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 73/๒๕๖๑ เรื่อง ให้แก้ไขแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยควำม
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน ลงวันที่ 27 ธันวำคม ๒๕๖๑ 
 นอกจำกนี้ ได้ด ำเนินกำรร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัยไทยในกำรปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และอัตรำเบี้ยประกันภัยแบบอัตโนมัติ (File & Use) กรมธรรม์ประกันภัยเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
แบบอัตโนมัติ (File & Use) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส ำหรับธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งได้หำรือ
เรียบร้อยแล้ว และจะออกค ำสั่งนำยทะเบียนเพ่ือประกำศใช้ต่อไป 

ด้ำนประกันชีวิต 
1) จัดท ำค ำนิยำมโรคร้ำยแรง 50 โรค ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมถูกต้องทำงกำรแพทย์

และสอดคล้องกับกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขทั่วไปสัญญำเพ่ิมเติมโรคร้ำยแรง เพ่ือให้กำรขอรับ
ควำมเห็นแบบและข้อควำมเงื่อนไขทั่วไปฯ ที่แนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสำมัญ มีควำมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ออกค ำสั่งนำยทะเบียน 2 ฉบับ ดังนี้ 

- ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 55/๒๕๖1 เรื่อง ค ำนิยำมโรคร้ำยแรง ๕๐ โรค แบบมำตรฐำน และ
หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบ ส ำหรับบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 

- ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 56/๒๕๖1 เรื่อง แบบและข้อควำมเงื่อนไขทั่วไปสัญญำเพ่ิมเติมโรค
ร้ำยแรง ระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปี และระยะเวลำเอำประกันภัยมำกกว่ำ 1 ปี ประเภทสำมัญ แบบมำตรฐำน 
และหลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบ ส ำหรับบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 

2) ออกค ำสั่งให้บริษัทเพ่ิมเงื่อนไขสิทธิในกำรขอยกเลิกกำรประกันภัย (Free Look Period) 
ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยและหนังสือรับรองกำรประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภทกลุ่ม ดังนี้ 

- ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 72/2561 เรื่อง ให้ใช้เงื่อนไขสิทธิในกำรขอยกเลิกกำรประกันภัย
ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัย และหนังสือรับรองกำรประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภทกลุ่ม และให้ใช้
เอกสำร “ข้อมูลส ำคัญก่อนตัดสินใจท ำกรมธรรม์ประกันภัย แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภทกลุ่ม กรณีจ ำนวนเงิน
เอำประกันภัยไม่สอดคล้องกับหนี้สินคงค้ำง” ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2561  

๓. ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือให้ธุรกิจประกันภัยไทย มีบทบำทต่อกำร
รวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน มีควำมสำมำรถพร้อมรองรับกำรแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้ และ
เป็นศูนย์กลำงกำรประกันภัยที่ส ำคัญในภูมิภำคอำเซียน โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑) กำรเข้ำร่วมพิธีลงนำม ร่วมกับ Financial Regulatory Department, Ministry of Planning 
and Finance ของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเนปิดอว์ สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพ เมียนมำร์ 
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               กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. 
กับ Financial Regulatory Department, Ministry of Planning and Finance ในวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๑ 
ณ กรุงเนปิดอว์ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  มีสำระส ำคัญในกำรลงนำม ดังนี้ 
 ๑.๑ เลขำธิกำร คปภ. ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจกับ Mr. Zaw Naing, Director General, 
Financial Regulatory Department, Ministry of Planning and Finance สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
โดยมี Mr. Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงแผนงำนและกำรเงินแห่งสำธำรณรัฐเมียนมำร์               
ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยำน ซึ่งกำรลงนำมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือและเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้ง
สองประเทศ รวมทั้งร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงด้ำนประกันภัยภำยใต้กรอบของกฎหมำย                   
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพ่ือส่งเสริมให้กำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
มีประสิทธิภำพ รักษำตลำดประกันภัยให้มีเสถียรภำพ และมีควำมยุติธรรมมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรคุ้มครอง    
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนของทั้งสองประเทศ  

 กำรลงนำม MoU ในครั้งนี้ นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
หน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นกำรเพ่ิมโอกำสที่ส ำนักงำน คปภ. จะให้กำร
สนับสนุนบริษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภำพและมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินในกำรขยำยธุรกิจประกันภัย  ไปยัง
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนในเมียนมำร์ โดยสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
ถือเป็นตลำดส ำคัญที่ภำคธุรกิจประกันภัยของไทยให้ควำมสนใจเข้ำไปลงทุน เพรำะมีอัตรำเติบโตทำงเศรษฐกิจสูง 
และประชำชนมีควำมต้องกำรระบบประกันภัยมำช่วยบริหำรควำมเสี่ยง    
 ในโอกำสนี้เลขำธิกำร คปภ. ยังได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงแผนงำนและกำรเงินฯ 
และอธิบดีของ FRD เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำม
บันทึกควำมเข้ำใจฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงเรื่องกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรของ FRD และ
กำรสนับสนุน FRD ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเสรี
ด้ำนประกันภัย ซึ่งจำกกำรหำรือทรำบว่ำทำงเมียนมำร์
ก ำลังจะเปิดเสรีด้ำนประกันภัยในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะท ำให้
บริษัทประกันภัยที่มีศักยภำพของประเทศไทย มีโอกำส
ขยำยกำรลงทุนในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ใน
อนำคตอันใกล้นี้ 
 ๑.๒ เลขำธิกำร คปภ. ได้ลงนำมในบันทึกควำมกับ Mr. Clement Cheung Wan- ching, Chief 
Executive Officer ของ Insurance Authority ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลภำคประกันภัยของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง

แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และอุตสำหกรรม
ประกันภัยระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสอง
ประเทศ รวมทั้งร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงด้ำน
ประกันภัยตำมกรอบของกฎหมำยเพ่ือส่งเสริมตลำดประกันภัยให้มีควำม
มั่นคงอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 
2561 ณ เขตกำรปกครองพิเศษฮ่องกง 
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 ๒) การหารือระหว่างเลขาธิการ คปภ. และสถาบัน FALIA ประเทศญี่ปุ่น  
  เลขาธิการ คปภ. ได้ประชุมหารือกับ Mr. Toru Nagashima, Director General, FALIA  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต และแนะน าหลักสูตรในปี ๒๐๑๘ รวมทั้งมีการหารือในประเด็น
ต่างๆ ที่ส าคัญ คือ การส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ. เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรของ FALIA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการให้ความรู้ด้านพัฒนาการในภาคประกันชีวิตของประเทศญี่ปุ่น โดย Mr. Toru 
ได้แจ้งตารางการจัดสัมมนาของสถาบัน FALIA ในปี ๒๕๖๑  ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ได้แก่ Asset Management 
& IFRS Course, IT Course, Channel Strategy & Product Development Course และ Risk Management 
Course  รวมทั้งหลักสูตร Asset Management & IFRS โดยจะมีการสัมมนาในเรื่องมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินฉบับที่ ๑๗ หรือ IFRS 17 (Insurance Contracts)  
นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น และประโยชน์จาก
การใช้ Insurance Technology (InsurTech) ของประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ส านักงาน คปภ. 
 
 
 
 
 
 
 

๓) ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยกับหน่วยงานของ
ต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าในธุรกิจประกันภัย อาทิ China Insurance Regulatory Commission (CIRC) เซี่ยงไฮ้ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเขตปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้  
โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับ
ธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจประกันภัยและการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ ยังได้มี
การหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท eBaoTech ซึ่งเป็นบริษัท
พัฒนาเทคโนโลยีชั้นน าของประเทศจีนที่ได้น า เทคโนโลยีมา
ช่วยพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท ZhongAn ซึ่ง
เป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ขายประกันภัยผ่าน
ช่องทางออนไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศจีน และกลุ่มบริษัท Alibaba เป็นต้น ในระหว่ำงวันที่ ๒- ๔ เมษำยน ๒๕๖๑   
ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีนในเขตปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ 
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 ๔) ร่วมการประชุม Asia-Pacific High Level Meeting on Insurance Supervision จัดโดย 
Insurance Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย        
และการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงทางภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AXA และบริษัท Swiss Re เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการประกันภัยต่อเพ่ือการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัย   
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และแนวโน้มทางด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงทิศทางของธุรกิจประกันภัยในเอเชีย
และพัฒนาการของธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๕- ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
การเปิดงานสัมมนา Asia Distribution Conference 2018  
 เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Asia Distribution Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ 
2020 Vision : The future of CX จัดโดย LIMRA and LOMA  ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและส่งเสริมความรู้ 
ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันภัยในระดับนานาชาติ โดยงานสัมมนาดังกล่าวเป็นงานสัมมนาวิชาการท่ี 
รวบรวมผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจากหลายประเทศทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการประกันภัย  
นอกจากนี้เลขาธิการ คปภ. ยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในห้อข้อ “Regulatory Transformation 
and future governance issues relate to insurance, 
distribution and future customer experience” ซึ่งได้
มีการกล่าวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า (customer experience) 
ของธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัล โดยจะเน้นไปที่การบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่ายเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ 
การประชุมหารือระหว่างส านักงาน คปภ. กับผู้บริหารระดับสูงของ Financial Services Agency (FSA) ประเทศญี่ปุ่น 
  เลขาธิการ คปภ. ได้ประชุมหารือกับ Mr. Mori Nobuchika, Commissioner, Financial 
Services Agency (FSA) ประเทศญี่ปุ่น และผู้บริหำระดับสูงของ FSA เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ

ประสบกำรณ์เกี ่ยวกับกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยในเชิงป้องกันระหว่ำงสองประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรก ำกับดูแลด้ำนประกันภัยเพ่ือรับมือกับ
กำรฉ้อฉลประกันภัยยุคดิจิทัล และกำรคุ้มครองผู ้ถ ือ
กรมธรรม์ประกันภัยอย่ำงเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนำยน 
๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำน คปภ.  
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จัดงำนสัมมนำแนวทำงกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในระดับสำกล 
ส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับสมำคมนำยทะเบียนประกันภัย ประเทศสหรัฐอเมริกำ (National 

Association of Insurance Commissioners : NAIC) จัดงำนสัมมนำ เรื่อง แนวทำงกำรก ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยในระดับสำกล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดเห็นและ
ประสบกำรณก์ำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ทันสมัย  ซึ่งมีหัวข้อบรรยำยที่ส ำคัญ อำทิ กำรก ำกับดูแลกำรฉ้อ
ฉลทำงด้ำนประกันภัย ควำมร่วมมือด้ำนกำรก ำกับดูแลข้ำมพรมแดนส ำหรับกำรจัดกำรภำวะวิกฤต กำร
ประกันภัยต่อส ำหรับกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และควำมเสี่ยงทำงด้ำนไซเบอร์และเทคโนโลยีทำงด้ำน
ประกันภัย เป็นต้น โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวนกว่ำ ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจำกสมำคมนำยทะเบียน
ประกันภัย ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้แทนจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในเอเชีย เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพมหำนคร 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก ากับดูแลพฤติกรรมตลาดและการปฏิบัติตำมกฎหมำย 
 ส านักงาน คปภ. ร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัยแห่งอาเซียน (The ASEAN 
Insurance Training & Research Institute : AITRI) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก ากับดูแลพฤติกรรมตลาด
และการปฏิบัติตำมกฎหมำย ระหว่ำงวันที่ 24-26 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ เซ็นทรัล ลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลพฤติกรรมตลำดและกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ควำมเสี่ยงพฤติกรรมตลำด กำรก ำกับดูแลพฤติกรรมตลำดตำมหลักมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Core Principle : ICPs) หลักกำรที่ 9 เรื่อง กำรตรวจสอบและกำรรำยงำน (Supervisory review and 
reporting) หลักกำรที่ 18 เรื่อง คนกลำงประกันภัย (Intermediaries) หลักกำรที่ 19  เรื่อง พฤติกรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 
(Conduct of Business) และหลักกำรที่ 21 เรื่อง กำรต่อต้ำนกำรฉ้อฉลในประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมท้ำทำยอันเนื่องมำจำกพฤติกรรมตลำดในภูมิภำค และพฤติกรรมตลำดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทำงด้ำนประกันภัย โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นผู้แทนหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน
ประมำณ 40 คนจำก 12 ประเทศ คือ กัมพูชำ มำเลเซีย สปป. ลำว อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บังกลำเทศ 
คำซัคสถำน เนปำล ปำปัวนิวกินี มัลดีฟส์ และไทย   

 
กำรเสริมศักยภำพธุรกิจประกันภัยไทยในเวที Asian Insurance Forum  
 เลขำธิกำร คปภ. ได้เข้ำร่วมประชุม Asian Insurance Forum ณ เขตกำรปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อ
วันที่ 11 ธันวำคม 2561 ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบกำรธุรกิจ ผู้แทนจำกหน่วยงำนก ำกับดูแล 
ธุรกิจประกันภัยของประเทศต่ำงๆ รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญ ผู้บริหำรระดับสูงจำก บริษัทประกันภัย และหน่วยงำน/
องค์กรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ประมำณ 200 คน กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำก 
ผู้เชี่ยวชำญ และผู้บริหำรระดับสูงทั้งในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยหัวข้อกำรประชุมครอบคลุมควำม 
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ท้ำทำยและโอกำสที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของธุรกิจประกันภัยในภูมิภำคเอเซีย ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ำ
นอกเหนือจำกกำรบ่งชี้โอกำสและช่องทำงที่ธุรกิจประกันภัยสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำรอื่นในแต่ละประเทศแล้ว หน่วยงำนก ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยและภำคธุรกิจประกันภัยของเอเซียควร
ผนึกก ำลังในกำรสร้ำงฐำนเสียงที่หนักแน่นในเวทีโลก 
อำทิ มำตรฐำนกำรก ำกับธุรกิจประกันภัยสำกล (International 
Association of Insurance Supervisors) และมำตรฐำน
บัญชีสำกล (International Financial Reporting Standards) 
เป็นต้น เพ่ือให้มำตรฐำนดังกล่ำวนั้นเหมำะสมกับบริบทและ
ระดับกำรพัฒนำกำรของอุตสำหกรรมประกันภัยของเอเชีย 

ต่อมำในวันที่ 12 ธันวำคม 2561 เลขำธิกำร คปภ. และคณะผู้บริหำรรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของ  
ส ำนักงำน คปภ. เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนมำตรฐำนบัญชี หัวข้อ “Workshop on IFRS 17 for the Asian 
Forum of Insurance Regulators” โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนก ำกับรวมทั้งหมด 15 ประเทศ เข้ำร่วมรวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชำญ และผู้บริหำรระดับสูงจำกกลุ่มบริษัท
ประกันภัยในระดับสำกล ในกำรสัมมนำมีกำรแสดง
มุมมองและข้อเสนอแนะจำกกำรทดสอบกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชี IFRS 17 จำกบริษัทให้
ค ำปรึกษำ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน
วินำศภัย โดยผู้เชี่ยวชำญระบุว่ำ ภำยใต้มำตรฐำน
บัญชีใหม่ จะท ำให้กำรรับรู้รำยได้ของผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีควำมสอดคล้องระหว่ำงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภท และมำตรฐำนบัญชีอ่ืน อำทิ IFRS 15 เป็นต้น  

กำรประชุมวิชำกำร “Health Insurance Innovation Congress Asia Pacific 2018 
 เลขำธิกำร คปภ. ได้เข้ำร่วมประชุม The Organizing Committee of Health Insurance Innovation 
Congress Asia Pacific 2018 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ณ เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมประกันภัยสุขภำพในยุคดิจิทัล 
ระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลภำคกำรเงิน สมำคมประกันภัย สถำบันทำงด้ำนประกันภัย บริษัทประกันภัย บริษัท
ประกันภัยต่อ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้ประชุมหำรือกับผู้บริหำรระดับสูงของ Insurance Authority 
(AI) ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือหำรือ
ถึงควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและอุตสำหกรรมประกันภัย ซึ่งจะได้มีกำรลงนำมบันทึก
ควำมเข้ำใจควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. และ Insurance Authority (IA) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑  
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กำรประชุมหำรือควำมรว่มมือในอนำคตกับหนว่ยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์
 เลขำธิกำร คปภ. และ H.E. U Maung Maung Win, Deputy Minister, Ministry of Planning 
and Finance ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง Chairman, Insurance Business Regulatory Board (IBRB) และเป็นประธำน
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  และผู้บริหำรระดับสูงของ 
Financial Regulatory Department, Ministry of Planning and Finance ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ผู้บริหำรระดับสูงของ Myanmar Insurance และ Myanmar 
Insurance Association ได้ประชุมหำรือเรื่องควำมร่วมมือในอนำคต นอกจำกนี้ ผู้บริหำรระดับสูงทำงด้ำน
ประกันภัยของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ได้เข้ำร่วมรับฟังบรรยำยจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. เกี่ยวกับ
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ  กำรตรวจสอบ ณ ที่ท ำกำรประกันภัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลบริษัทประกันภัย และ
ประสบกำรณ์กำรเปิดเสรีทำงด้ำนประกันภัยของไทย เพ่ือน ำไปปรับใช้ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์อย่ำง
เหมำะสม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำน คปภ. 

 

การผลักดัน ASEAN micro insurance product  
  ส ำนักงำน คปภ. ได้น ำเสนอแผนงำน ASEAN micro insurance product เป็นข้อเสนอที่ต้องกำร
ผลักดันในกำรประชุมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังอำเซียน ครั้งที่ ๒๓ ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “การเสริมสร้าง
หุ้นส่วนเพ่ือความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
จัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุแผนงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และส ำนักงำน คปภ. ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำร คปภ. ทรำบแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ โดยสรุปสำระส ำคัญ คือ เป็นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยมำตรฐำน ส ำหรับ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน โดยมีเงื่อนไขควำมคุ้มครองเดียวกันและเบี้ยประกันภัยเท่ำกัน สำมำรถเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทนได้สะดวกในภูมิภำคอำเซียน รวมทั้งพัฒนำช่องทำงกำรเสนอขำยที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
โดยสะดวกและทั่วถึง เช่น Mobile Application และช่องทำงออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งแผนงำนดังกล่ำว สอดคล้อง
กับ AEC Blueprint 2025 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ A4: กำรรวมตัวภำคกำรเงิน ประโยชน์ที่ภูมิภำคอำเซียนคำดว่ำ
จะได้รับ ได้แก่ (๑) เพ่ิมมูลค่ำเบี้ยประกันภัยรับรวม และอัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(penetration rate) แก่ประเทศในภูมิภำคอำเซียน  (๒) ขยำยเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงระบบกำรประกันภัย
และกำรประกันภัยต่อระหว่ำงกันในภูมิภำคอำเซียน (๓) ยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อย 
ให้มีควำมสำมำรถในกำรรองรับและบรรเทำควำมสูญเสียแก่บุคคลในครอบครัว  และ (๔) ยกระดับควำมร่วมมือ
และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์ประกันภัยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้            
ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในการประชุมครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบ
ในหลักกำรแล้ว 
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 ๔๖ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
- กำรผ่อนคลำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องด ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ตำมควำมพร้อม

ของบริษัทประกันภัย เนื่องจำกธุรกิจประกันภัยมีควำมแตกต่ำงทำงขนำดค่อนข้ำงมำก 
- แต่และประเทศในภูมิภำคอำเซียนมีข้อกฎหมำย แนวทำงในกำรก ำกับดูแล และข้อจ ำกัดด้ำน

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของตลำดประกันภัยที่แตกต่ำงกัน จึงต้องมีกำรหำรือและประสำนงำนกับหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลและภำคธุรกิจ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมำะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย 
 

เพ่ือให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัย โดยผ่ำนกลยุทธ์        
ที่ส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
๑. พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ระบบประกันภัยมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ      
อย่ำงเพียงพอในกำรขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยด ำเนินกำร ดังนี้  
กำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภายใน
และภายนอก ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

๑) หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program) เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจประกันภัยและผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีวิสัยทัศน์ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเชิงสร้างสรรค์น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของโลก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนให้ประสานงานได้อย่าง
สอดคล้องและพัฒนาการประกันภัยให้เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตร วปส. รุ่นที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีนักศึกษาจ านวน ๙๙ คน เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง โดยได้รับเกียรติจำกนำยประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
เป็นประธำนพร้อมปำฐกถำพิเศษหัวข้อ “นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศกับบทบำทของประกันภัยใน 
ยุคไทยแลนด์ 4.0”  

 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๘ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ดังนี ้ 

  (๑) กิจกรรมบรรยำยและกำรเสวนำ  
              กำรบรรยำย กำรเสวนำ กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ตรงจำกวิทยำกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ำรับกำรอบรมในชั้นเรียน โดยหลักสูตรจะเน้นให้มีส่วนร่วมในกำรซักถำม กำรแสดงควำมคิดเห็น
และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรม ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
แบ่งเป็น ๘ หมวด คือ 

  หมวดที่ ๑ : ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ 
  หมวดที่ ๒ : นโยบายการเงิน การลงทุน ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสของ

ธุรกิจไทยในอาเซียน 
 หมวดที่ ๓ : ยกระดับการประกันวินาศภัยไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือชาติ 
 หมวดที่ ๔ : นวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล ( FinTech & InsurTech) 
 หมวดที่ ๕ : ความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
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 หมวดที่ ๖ : การสร้างกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ผู้น ายุคดิจิทัล 
 หมวดที่ ๗ : การสร้างบรรษัทภิบาลกับการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 หมวดที่ ๘ : ประเด็นร่วมสมัย 

 (๒) กิจกรรมวิชำกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำกลุ่ม (Group Project)  
 หลักสูตรได้ก ำหนดให้นักศึกษำจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำกล  ุ่มในหัวข ้อกำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันภัย ด้ำนควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน และนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัย โดยแบ่งแนวคิด
ออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม ๑ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์บัตรสวสัดิการแห่งรฐัโดยให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้นอ้ย
ของสังคมได้มีโอกาสและมีสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแบบรายย่อย 
 กลุม่ ๒ การใช้ Blockchain เพ่ือป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
 กลุม่ ๓ แนวทางการส่งเสริมสินเชื่อที่อยู่อาศัยในยุค ๔.๐ โดยใช้นวัตกรรมด้านประกัน
สินเชื่อผู้อยู่อาศัย 
 กลุ่ม ๔ แนวคิดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 กลุม่ ๕ ระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จากกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Private Health 
Insurance Benefits Bureau) 
 กลุม่ ๖ การประกันสุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศ 
 กลุม่ ๗ การพัฒนา Mobile Application เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักในการท าประกันภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน 
 และได้มีการน าเสนอผลการศึกษากลุ่ม เมื่อวันที ่๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จงัหวัดกาญจนบุรี  

 (๓) กิจกรรมศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
      ศึกษำดูงำนในประเทศ จ านวน ๕ ครั้ง คือ (๑) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (๒) จังหวัดชลบุรี โดยศึกษำดูงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย กำรรับฟังกำรบรรยำยจำกบริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) กำรรับฟังกำรบรรยำย
ของสถำนีควบคุมแลรับสัญญำณดาวเทียมไทยโชต (GISTDA THEOS Control & Receiving Station) ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเยี่ยมชม
และกำรรับฟังกำรบรรยำยพิเศษของหน่วยรบพิเศษท ำลำยใต้น้ ำจู่โจม กองเรือยุทธกำร ภำรกิจด้ำนกำรช่วยเหลือ  
13 หมูป่ำ ณ วนอุทยำนถ้ ำหลวง-ขุนน้ ำนำงนอน ในระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๓) รับฟังการบรรยาย
ประเด็นร่วมสมัย “ต้นทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ : ย้อนรอยรัตนโกสินทร์กับอาจารย์
เผ่าทอง” ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั พิพิธภัณฑ์บางล าพู และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (๔) สมาคมประกันชีวิตไทย
และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ (๕) โรงงานบริษัท หยั่น 
หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ลี้ กิจเจริญแสง 
จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ  ณ สมำพันธรฐั
สวิส และสหพันธส์ำธำรณรฐัเยอรมนี ระหว่ำงวันที ่๑๒ - ๑๙ 
กันยำยน ๒๕๖๑  
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รายงานผลการด าเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่ส าคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๑                  
 ๔๙ 

 

  (๔) กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  
      กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง และกิจกรรม “วปส. ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหม้อแกง จังหวัดกาญจนบุรี 
และโครงการ “คปภ. ร่วมใจ อุตสาหกรรมประกันภัยมอบรถพยาบาลเพ่ือสังคมให้โรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่
ขาดแคลน” โดยมอบรถพยำบำลพร้อมอุปกรณ์ให้ควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็นให้กับโรงพยำบำลมำยอ จังหวัดปัตตำนี 
โดยมี ทพ.อภินันท์ เจ๊ะอำบู ทันตแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 ณ ส ำนักงำน คปภ.  

๒) หลักสูตรส าหรับผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum : ISC)           
    มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการประกันภัย รวมถึงจรรยาบรรณให้กับผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้มีการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ  

(๑) ด้ำน Technical Skill   
 (๑.๑) โดยจัดอบรมหลักสูตรส าหรับผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ISC)  ดังนี้          
          - ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประเมินภำคกำรเงิน (FSAP) 
ประกอบด้วย หัวข้อวิชำ ICPs 13 เรื่อง กำรประกันภัยต่อและกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๑ 
หัวข้อวิชำ ICPs 21 เรื่อง กำรต่อต้ำนกำรฉ้อฉลในกำรประกันภัย ในวันที่ ๑๙ และ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑  และ
หัวข้อวิชำ ICP 17 เรื่อง ควำมเพียงพอของเงินกองทุน และหลักสูตรควำมรู้ด้ำนเทคนิคท่ีน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ในหัวข้อวิชำกำรอ่ำนและวิเครำะห์งบกำรเงินและบัญชีของภำคธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑  

 - ด ำเนินกำรจัดอบรมเรื่อง “Retrospective Reinsurance Solution” ให้กับพนักงำน
ระดับอ ำนวยกำรถึงระดับบริหำร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

(๒) ด้ำน Soft Skill   
    ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้และจัดอบรมควำมรู้ในหลักสูตรต่ำงๆ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 (๒.๑) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับพนักงำนแรกเข้ำและพนักงำน

ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค     
  - ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโต้ตอบหนังสือเพ่ือการปฏิบัติงาน” 
ให้กับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๖ รุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 - หลักสูตร “กำรปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำน” (Work Improvement) เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละสำยงำนให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น โดยมีกำรฝึกอบรมให้แก่พนักงำนระดับช ำนำญงำนขึ้นไป จ ำนวน 221 คน จ ำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่เดือน
สิงหำคม- พฤศจิกำยน 2561  

     - ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพให้แก่พนักงำนด้วยโปรแกรมกำรพัฒนำและฝึกอบรมระยะสั้น 
ให้แก่พนักงำนใหม่จ ำนวน 71 คน ดังนี้ 

   1) โปรแกรมเตรียมควำมพร้อมส ำหรับพนักงำนเข้ำใหม่ (Induction Program) ให้มี
ควำมพร้อมในกำรท ำงำน สำมำรถปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร คือ อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ 
พัฒนำ ประกอบด้วย กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจแต่ละสำยงำน และ
ภำพรวมของส ำนักงำน คปภ. ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2561 - มกรำคม 2562  

 2) กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพผ่ำนกำรฝึกอบรม ได้แก่ 
        หลักสูตร “กำรปลดปล่อยศักยภำพพัฒนำตนเองและกำรสื่อสำรสู่ควำมส ำเร็จ 

(Leading yourself : Be Proactive , Effective Time Management and Winning Communication)”        
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เพ่ือพัฒนำควำมคิดเชิงบวกและกำรท ำงำนเชงิรุก สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยทั้งในเรื่องงำน เรื่องส่วนตัว รวมถึงจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรวำงกลยุทธ์กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำนร่วมกัน โดยพนักงำนใหม่เข้ำรับกำรอบรมเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๒ รุ่น 
ดังนี้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 และ 27 ธันวำคม 2561 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 - 25 มกรำคม 2562  
 (๒.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นเพ่ือเตรียมควำมพร้อมพนักงำนก้ำวสู่
ต ำแหน่งผู้บริหำร 

    - ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการบังคับบัญชาและการสอนงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะส าหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน ให้มีความพร้อม เพ่ือ
เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนาคนและพัฒนางาน สร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และน าพา
ส านักงาน คปภ. ไปสู่องค์กรศักยภาพสูง จ านวน ๒ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่  ๔- ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร  

  - หลักสูตร “Digital Leader Program” เพ่ือพัฒนำควำมพร้อมในกำรเป็นผู้น ำให้แก่
ผู้บริหำรระดับกลำงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยมีกำร
ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน จ ำนวน 25 คน ตั้งแต่เดือนกันยำยน-
ตุลำคม 2561 

(๒.๓) หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตก่อนพนักงำนเกษียณ 
        - ด ำเนินกำรจัดบรมโครงกำร “ออกแบบชีวิตวัยเกษียณ” ประจ ำปี ๒๕๖๑ ให้แก่พนักงำน  

ที่เกษียณอำยุในปี ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  
การให้ทุนกำรศึกษำ  

-  มอบทุนให้กับพนักงำนของส ำนักงำน คปภ. จ ำนวน 1 รำย เพ่ือศึกษำต่อในสำขำกฎหมำยด้ำน 
Masters of Laws (LLM) in Insurance Law มหำวิทยำลัย Queen Mary University of London ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 

- ปรับปรุงประกำศให้ทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกแก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 
2 ทุน ได้แก่ ทุนระดับปริญญำโท จ ำนวน 1 ทุน ในสำขำกำรประกันภัยหรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง และทุนระดับ
ปริญญำเอก จ ำนวน 1 ทุน ในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering/Cyber Security/IT 
Security/Data Analytics/Data Architecture/IT Architecture/Innovation Management) ซ่ึงมีผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกให้ได้รับทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 1 รำย ได้แก่ นำงสำวพรชนก พิเรนทร ศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 
๒ สถำบัน  Dual Degree ณ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ประเทศไทย และ University Grenoble Alpes ประเทศ
ฝรั่งเศส สำขำ Knowledge and Innovation Management  
 ๓) สร้ำงมำตรฐำนวิชำชีพของบุคลำกรประกันภัย โดยจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนหน้ำ
เว็บไซต์ของส ำนักงำน คปภ. รวมทั้งยังได้จัดอบรมให้กับ
วิทยำกรหน่วยงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบให้จัดอบรม
หลักสูตรตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย  เพ่ือให้วิทยำกร
ได้รับควำมรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยในส ำนักงำน คปภ. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เกี่ยวกับหัวข้อวิชำ สำระส ำคัญของ
กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2535 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม วิชำบทบำทกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตำม
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กฎหมำยเกี่ยวกับประกันภัย วิชำมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย วิชำกำรวำงแผนทำงกำรเงิน วิชำควำม
เสี่ยงจำกภัยคุมคำมทำงไซเบอร์ และวิชำกำรวำงแผนธุรกิจประกันภัยส ำหรับตัวแทนและนำยหน้ำประกันภัย ซึ่งได้
ด ำเนินกำรจัดอบรมเมื่อวันที ่๑๔ – ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑    ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหำนคร 
 ๔) จัดสัมมนำผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำทักษะและถอดบทเรียนกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัย และมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนกำรไกล่เกลี่ยด้ำนกำรประกันภัยให้กับผู้ไกล่เกลี่ยและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำน คปภ. เพ่ือให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้มีโอกำสน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ  
ที่ได้ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงระดม
ควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ปัญหำเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำที่พบในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เช่น ประเด็นองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรประกันภัยของผู้ไกล่เกลี่ยที่จะต้องมีกำรปรับตัวให้ก้ำวทัน
พัฒนำกำร ต่ำงๆ ทำงด้ำนประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ประเด็นปัญหำที่ผู้แทนบริษัทประกันภัยซึ่งเข้ำร่วมกำรไกล่เกลี่ย 
ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจและประเด็นปัญหำเรื่องผู้ร้องเรียน
ขำดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรไกล่เกลี่ย เป็นต้น นอกจำกนี้ได้จัดให้มี Workshop เรื่องกำรสื่อสำร เพ่ือแก้ไข
ปัญหำเรื่องร้องเรียน กำรบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์และผลิตภัณฑ์ประกันภัย เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2561 
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดเพชรบุรี 
 ๕) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนกำรสอบสวน กำรวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนทำงคดี ซึ่งเป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่เน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะและให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนในคดีอำญำและคดีปกครองแก่ผู้บริหำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน คปภ. ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยมีกำรฝึกอบรมทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนฝึกปฏิบัติ (workshops) 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และเกิดทักษะเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนและกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน 
และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริงได้ ในระหว่ำงวันที่ 22 - 23  สิงหำคม 2561 
ณ ห้องประชุมเลอโลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพมหำนคร   

 

 

กำรสัมมนำคณะกรรมกำรสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน ประจ ำ ปี ๒๕๖๑ 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำคณะกรรมกำรสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำ
กำรเงิน ประจ ำปี ๒๕๖๑ และได้บรรยำยพิเศษในหัวข้อ “ทิศทำงกำรก ำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิต ในยุค 4.0” 
ให้กับคณะกรรมกำรและสมำชิกสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน (THAIFA) จ ำนวนกว่ำ 370 คน 
ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ว่ำ ตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นผู้ที่ต้องท ำงำนใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด จึงถือเป็นก ำลัง
ส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ภำพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตไทยเติบโตขึ้นอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน จึงขอควำมร่วมมือให้
สมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน รวมทั้งตัวแทนประกันชีวิตช่วยกันสร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจต่อ
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ธุรกิจประกันภัยและยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลำง เพรำะหำกผู้บริโภคขำดควำมเชื่อมั่น ธุรกิจประกันภัยย่อมพัฒนำ
ต่อไปไม่ได ้เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมำริไทม์ ปำร์ค แอนด์ สปำ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
กำรสัมมนำนักคณิตศำสตร์ประกันภัยนำนำชำติประจ ำปี 2561 (IFoA Asia Conference 2018)    
 เลขำธิกำร คปภ. ได้ให้เกียรติเป็นประธำนและกล่ำวปำฐกถำในกำรสัมมนำนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยนำนำชำติประจ ำปี 2561 (IFoA Asia Conference 2018) ซึ่งงำนนี้จัดขึ้นโดยควำมร่วมมือระหว่ำง
สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งสหรำชอำณำจักร (Institute and Faculty of Actuaries : IFoA) และ
สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (The Society of Actuaries of Thailand : SOAT) เพ่ือเป็น
เวทีให้ผู้บริหำรบริษัทประกันภัยและนักคณิตศำสตร์ประกันภัยจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็นเชิงวิชำกำรด้ำนกำรประกันภัย รวมถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล กำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยท ำงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรบริหำรธุรกิ จ 
ประกันภัยในภูมิภำคเอเชีย เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเทล กรุงเทพมหำนคร      

 

 

 

 

 

 
 

กำรสัมมนำวิชำกำร “ไทยรวมเป็นหนึ่ง : Thais as One 2018” 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนกิตติมศักดิ์เปิดกำรสัมมนำวิชำกำร “ไทยรวมเป็นหนึ่ง : Thais as 
One 2018” จัดขึ้นโดยควำมร่วมมือของสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน สมำคมผู้จัดกำรและ
เจ้ำของส ำนักงำนตัวแทนประกันชีวิต (GAMA) และสโมสร Million Dollar Round Table (MDRT) และได้กล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของ CSV (Creating Shared Value) ซึ่งจะท ำให้สมำชิกในอุตสำหกรรมประกันภัยอยู่ด้วยกันได้อย่ำง
สำมัคคีกลมกลืน เพื่อรวมพลังกันสร้ำงคุณค่ำให้ทุกภำคส่วนของสังคม ในขณะที่ CSR (Corporate Social 
Responsibility) ก็ขำดไม่ได้เช่นกันเพรำะจะท ำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่นและยั่งยืน นอกจำกนี้ ได้ร่วม
มอบรถพยำบำลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้แก่โรงพยำบำลบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมกำรกุศลที่จัดขึ้น
เนื่องในโอกำสครบรอบ 50 ปี กำรก่อตั้งสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 
2561 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 
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กำรอบรมหลักสูตรควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Insurance 
 ส ำนักงำน คปภ. ได้จัดกำรอบรมหลักสูตรควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Insurance  ในหัวข้อ 
“Innovation & Ecosystem for Thailand digital development plan” เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมต่ำง ๆ ด้ำนกำรประกันภัย ร่วมกับสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัย       
แห่งประเทศไทย และ AXA Group Innovation เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำร
ประกันภัยระดับสูง  ชั้น ๒ ส ำนักงำน คปภ. 
กำรมอบทุนและรำงวัลกำรศึกษำ ประจ ำปี 2560 สำขำวิชำกำรประกันภัย และวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันชีวิต 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนในพิธีมอบทุนและรำงวัลกำรศึกษำ ประจ ำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมำคม
ประกันชีวิตไทย  พร้อมมอบทุนกำรศึกษำแก่นิสิต นักศึกษำที่เรียนสำขำวิชำกำรประกันภัย และวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกันชีวิต จ ำนวน 96 คน จำก 13 สถำบัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรม Swissôtel Le  
Concorde Bangkok ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพมหานคร  
กำรอบรม “9th ASEAN School for Young Insurance Managers (AYIM) Programme”  
 เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “9th ASEAN School for Young Insurance 
Managers (AYIM) Programme” เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรท ำงำนของผู้จัดกำรรุ่นใหม่
ในวงกำรธุรกิจประกันภัยของภูมิภำคอำเซียน โดยผลงำนที่ผ่ำนมำของ AYIM ที่เด่นชัด ได้แก่ กำรพัฒนำผู้น ำยุคใหม่
ที่สำมำรถรับมือควำมท้ำทำยต่ำงๆ ได้อย่ำงรอบด้ำน ซึ่งเลขำธิกำรได้ให้ข้อคิดว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเข้ำสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ทุกภำคส่วนต้องมีกำรปรับตัวและมีกำรก ำหนดแผนใน
กำรรับมือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนก ำกับต่ำงๆ ต้องมีกำรปรับแผนกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดควำมสมดุล 
ระหว่ำงกำรก ำกับและกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน เมื่อวันที่ 8  
ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับผู้บริหำรด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์ ประจ ำปี 2561       
       เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับผู้บริหำรด้ำนกำรประกันภัย
รถยนต์ ประจ ำปี 2561 และกล่ำวปำฐกถำพิเศษเรื่อง "นโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนภำคธุรกิจประกันภัยให้
เติบโตอย่ำงยั่งยืน : Promoting Sustainable Growth for Insurance Sector"  โดยผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
ประกอบด้วย ส ำนักงำน คปภ.และภำคธุรกิจประกันวินำศภัย เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน รวมทั้งร่วมรับฟังและท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนกำร
ประกันภัยรถยนต์ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันอันจะเกิดประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำทได้อย่ำงรวดเร็ว   
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรม The Cavalli Casa จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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การมอบรางวัลผู้ส ารวจอุบัติเหตุดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ (Best Surveyor Award 2017) 
ส านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส า รวจอุบัติเหตุดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๐ หรือ Best Surveyor Award 2017 (BSA) ให้กับพนักงานส ารวจอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัย
ที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้ส ารวจอุบัติเหตุด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

 
การมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ (e-Claim Awards 2017) 

ส านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ หรือ e - Claim Awards 2017 รวมทั้งสิ้น 
213 รางวัล ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ที่บันทึก
ข้อมูลในระบบดีเด่น ทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสินไหม
อัตโนมัติ หรือ e–Claim และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ  e–Claim ให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง  เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี 

 
กำรมอบรำงวัล “ตัวแทนคุณภำพดีเด่นแห่งชำติ ครั้งที่ ๓๕” (The 35th Thailand National Quality Awards ) 

เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงส านักงาน คปภ. ร่วมงานพิธีมอบรางวัล “ตัวแทน
คุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕” (The 35th Thailand National Quality Awards (TNQA)) จัดโดยสมาคม
ประกันชีวิตไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณภาพ ที่สมควรได้รับการยกย่อง
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ให้เป็นแบบอย่างแก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูนธเนศ  ปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลโล่กิตติคุณพร้อมเกียรติบัตรแก่ตัวแทนประกันชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย เพ่ือสนับสนุนให้ระบบประกันภัยมีการศึกษา ค้นคว้าและ
วิจัยด้านการประกันภัยใหม่ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยทั้งด้านองค์ความรู้ การ
ก ากับ ตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในอนาคต โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ส านักงาน คปภ. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยด้านการประกันภัย ซึ่งในปีนี้ ได้มีการศึกษาวิจัย
จ านวน ๘ โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการปรับโครงสร้างธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพ มาตรฐานการด าเนินงานและยกระดับ
การแข่งขันในธุรกิจประกันภัย 

๒) โครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
๓) โครงการวางกรอบแนวทางการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
๔) โครงการศึกษาแนวทางในการก ากับการประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล 
๕) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
๖) โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการบังคับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและสัญญาประกันภัย 
๗) โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 
๘) โครงการศึกษาการตรวจสอบ ก ากับ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคนกลางประกันภัย 

 จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย ได้แก่ 
 - จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย (Thailand Insurance Symposium) ประจ าปี 
๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “InsurTech Connect : Applications for Imminent Opportunities” เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย กำรพัฒนำเทคโนโลยีให้กับบุคลำกรประกันภัย หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกันภัย และเป็นเวทีกำรแลกเปลี่ยนมุมมอง
จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนประกันภัยและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย รวมทั้ง
เป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงพันธมิตรทั้งในภำคส่วนธุรกิจประกันภัยและธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร 
                        - จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ าปี ๒๕๖๑ (CEO Insurance Forum 2018) 
ภายใต้แนวคิด “Disruptive Technologies For The Future Insurance  Industry”  เพ่ือเป็นเวทีในกำร 
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 ๕๖ 

 

สื่อสำรนโยบำยกำรพัฒนำระบบประกันภัยไทย แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ ระหว่ำง
ผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน คปภ. ภำคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อระดมควำมคิดเห็น ๓ กลุ่มคือ ๑) Open Data for Insurance Industry ๒) Enhancing Insurance 
Industry Conduct of Business  และ ๓) Insurance Technology Assurance and Risk Management  
ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรประชุมนั้น สำมำรถน ำมำบูรณำกำรเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
และเป็นประโยชน์กับอุตสำหกรรมประกันภัยของไทยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวหน้ำโดยค ำนึงถึงควำมสมดุล  
ควำมยืดหยุ่น และกำรปรับตัวให้เหมำะสม รวมทั้งกำรท ำงำนในเชิงรุก เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับ
ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนต่อไป ในอนำคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหำนคร 

 
๓. เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันภัย เพ่ือให้ระบบประกันภัยมีฐำนข้อมูลกลำง
ด้ำนกำรประกันภัยที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย และกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่
สำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนก ำกับบริษัทประกันภัย หน่วยงำนเครือข่ำย และประชำชนรวมถึงมี
กำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล Big Data ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
กำรจัดตั้ง Center of InsurTech, Thailand : CIT 
 บูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยปีระกันภัยกับภำคอุตสำหกรรมประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยี 
(Startup) โดยกำรผลักดันให้มีจัดตั้ง Center of InsurTech, Thailand : CIT เป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นศูนย์กลำง
แลกเปลี่ยนควำมรู้เทคโนโลยีประกันภัยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมประกันภัย ภำยใต้ ๔ ภำรกิจหลัก คือ 

๑) ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำวิจัย และแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีประกันภัย ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ด้ำนเทคโนโลยีประกันภัย เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับอุตสำหกรรม
ประกันภัยไทย 

๒) ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีประกันภัยในกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  
๓) สนับสนุนรูปแบบกำรเข้ำถึงกำรประกันภัยของประชำชนและกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน

ด้ำนประกันภัยผ่ำนเทคโนโลยีประกันภัย 
๔) เป็นเวทีระดมควำมคิดเห็นระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยและ           

กลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech Startup) เพ่ือน ำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มำพัฒนำและต่อยอดธุรกิจ
ประกันภัยของไทย ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัย 

โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร CIT พิจำรณำจัดท ำแผนขับเคลื่อนระยะสั้นและระยะยำว เพื่อ
พัฒนำและน ำเทคโนโลยีประกันภัยมำใช้ในกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
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กระบวนกำรและช่องทำงกำรเข้ำถึงประกันภัยของประชำชนผ่ำนระบบเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และท่ัวถึง 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรประกันภัย (Insurance Bureau System) 

ศึกษำและจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรประกันภัย (Insurance Bureau System)    
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรประกันภัย สนับสนุนกำรก ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทประกันภัย พฤติกรรมทำงกำรตลำดในกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรด้ำนสินไหมทดแทน 
กำรประมำณกำรเงินส ำรองประกันภัย กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย ตำมควำม
เสี่ยงเพ่ือรองรับกำรผ่อนคลำยกำรก ำกับอัตรำเบี้ยประกันภัยในอนำคต สำมำรถยกระดับกำรด ำเนินกิจกำร  ของ
อุตสำหกรรมประกันภัยให้มีควำมมั่นคง มีกำรบริหำรงำนที่ด ี ตลอดจนเป็นที ่เชื ่อมั ่นของประชำชนและ
ภำคอุตสำหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งธุรกิจประกันวินำศภัย ให้บริษัทรำยงำนข้อมูลเข้ำ
สู่ระบบฐำนข้อมูลกำรประกันวินำศภัยตั้งแต่วันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส ำหรับธุรกิจประกันชีวิต ได้มี
กำรประชุมคณะท ำงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรประกันชีวิต ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะท ำงำนย่อย
ด้ำนโครงสร้ำงข้อมูลและกระบวนกำรจัดส่งข้อมูล 
งานสัมมนา InsurTech Roundtable 
              จัดงานสัมมนา InsurTech Roundtable สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัลขึ้นเป็น
ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย ระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล กลุ่มธุรกิจประกันภัย 
กลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย และกลุ่มผู้บริหารธุรกิจ
ด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีประกันภัยและน านวัตกรรมมาต่อยอด
สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยของ
ไทย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงจากส านักงาน คปภ. ผู้บริหารระดับนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ประกันชีว ิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคม
ประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ผู้บริหารบริษัท Start-Up ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบัน 
สมาคม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมประกันภัยและสื่อมวลชน     
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
การเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาสตาร์ทอัพด้านฟินเทค 
 เลขำธิกำร คปภ. ได้ร่วมงำนเปิดตัวโครงกำร F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนำสตำร์ทอัพด้ำนฟินเทค  
และได้แสดงปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ “อนำคตธุรกิจประกันภัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมำคมฟินเทคประเทศไทย โดยมี
สำระส ำคัญว่ำกำรเข้ำมำของพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยี จะเป็นแรงกระตุ้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสำมำรถ
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและเสริมสร้ำงโอกำสกำรท ำธุรกิจ ทั้งในส่วนของภำคประกันภัยและธุรกิจ
กลุ่มสตำร์ทอัพด้ำนฟินเทค ทั้งนี้ สิ่งแรกที่จะเห็นได้ชัดจำกกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัยคือ กำร
เข้ำถึงกำรบริกำรและผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งพัฒนำกำรของเทคโนโลยีจะช่วยลดระยะเวลำในกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงบริษัทประกันภัยและลูกค้ำ โดยลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย
และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น และบริษัทประกันภัยก็สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ได้
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อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี้ Technology Disruption ยังเพ่ิมโอกำสให้กลุ่มสตำร์ทอัพด้ำนฟินเทคของไทยสำมำรถ     
ใช้ช่องทำงของกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำธุรกิจประกันภัย พัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้กำรท ำธุรกิจ 
ประกันภัยง่ำยขึ้น หรือนวัตกรรมที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยหรือคนกลำงประกันภัยไม่ท ำผิดกฎระเบียบด้ำน  
ประกันภัยด้วย เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ อำคำร Knowledge Exchange กรุงเทพมหำนคร 
 

    
 

การเข้าร่วมงาน Bangkok FinTech Fair 2018 : SME and consumer Financial Solutions  
 เลขาธิการ คปภ. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงำน Bangkok FinTech Fair 2018 : SME and consumer 
Financial Solutions ซึ่งเป็นงำนแสดงเทคโนโลยีทำงกำรเงินของประเทศ โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนจำกหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งส ำนักงำน คปภ. ได้ร่วมจัดบูธ
แสดงนิทรรศกำรเพ่ือน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีทำงกำร
ประกันภัย (InsurTech) พร้อมกันนี้ นำยสมเกียรติ วัฒนำประสบสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร ได้ร่วมเสวนำในหัวข้อ Strengthen National and Financial Sector Cybersecurity เพ่ือให้เห็น
ภำพรวมแนวทำงกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้ำนประกันภัยของส ำนักงำน คปภ. เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2561        
ณ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

กำรเปิดตัวนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์ “ประกันรถยนต์แฟร์ดี” 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดตัวนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์ “ประกันรถยนต์แฟร์ดี” 
ซ่ึงแพลตฟอร์มแฟร์ดีเป็นนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์แบบจับกลุ่มออนไลน์ที่ถูกพัฒนำขึ้นโดยบริษัท แฟร์ดี  
อินเชอเทค จ ำกัด โดยเป็นบริษัทสตำร์ทอัพของประเทศไทยบริษัทแรกที่มีกำรน ำโครงกำร “ประกันรถยนต์แฟร์ดี”  
เข้ำร่วมทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox เป็นระยะเวลำ 1 ปี ซ่ึงส ำนักงำน คปภ. ไดใ้ห้ค ำแนะน ำและ 
สนับสนุนในกำรวำง IT architecture แก่บริษัทเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อข้อมูลผู้เอำประกันภัย ซึ่ง 
แพลตฟอร์มแฟร์ดีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ในไทย ที่มีเงื่อนไขกำรคืนเงินให้กับลูกค้ำที่ไม่มี
ประวัติกำรเคลม นับเป็นก้ำวส ำคัญของวงกำรประกันภัยไทยที่มีกำรน ำเอำเทคโนโลยีเพียร์คอมมูนิตี้เ ข้ำมำช่วย
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พัฒนำกรมธรรม์ประกันภัยและรักษำสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัยให้กับประชำชนผู้บริโภค เมื่อวันที่ 5 
กรกฎำคม 2561 ณ C-ASEAN ชั้น 10 ตึก CW Tower 

  

กำรอบรมหลักสูตร Information Security Awareness Training for Management 
เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดกำรอบรมหลักสูตร “Information Security Awareness Training 

for Management” พร้อมเข้ำรับกำรอบรมร่วมกับผู้บริหำรของส ำนักงำน คปภ. เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ. ซึ่งกำรอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีม่ีแนวทำงที่ชัดเจนสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบตำม 
มำตรฐำนสำกล และง่ำยต่อกำรตรวจสอบ รวมถึงสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศ และข้อมูลสำรสนเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ในเรื่องภัยคุกคำมทำงไซเบอร์  
กำรสัมมนำ “กำรน ำองค์กรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัล : กำรรับมือควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์” (Leading through Digital Transformation : IT Risk and Cybersecurity) 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ “กำรน ำองค์กรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัล : กำรรับมือ
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์” (Leading through Digital 
Transformation : IT Risk and Cybersecurity) และได้กล่ำวปำฐกถำพิเศษในเรื่อง “กำรน ำองค์กรเปลี่ยนผ่ำนสู่
ยุคดิจิทัล : กำรรับมือควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์” โดยกำร
สัมมนำครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทประกันภัยใน
กำรปรับตัวของธุรกิจประกันภัยเพ่ือรองรับควำมท้ำทำยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันใน
เรื่องบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมกฎหมำยของส ำนักงำน คปภ. และยกระดับกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ของธุรกิจประกันภัย
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพฯ 
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กำรอบรมหลักสูตรควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Insurance ในหัวข้อ Crisis management Technology  
ส ำนักงำน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรควำมรู้และทักษะด้ำน Digital Insurance ในหัวข้อ Crisis 

management Technology ให้กับพนักงำนระดับอ ำนวยกำรจนถึงระดับผู้บริหำรของส ำนักงำน คปภ. เพ่ือน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลภำคธุรกิจประกันภัย  เมื่อวันที่ 21 
สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหำนคร 
กำรจดังำนสัมมนำ ภำยใตห้ัวข้อ “Insurance Regulatory Sandbox  โอกำสของธุรกิจประกันภัย” 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำ ภำยใต้หัวข้อ “Insurance Regulatory Sandbox  
โอกำสของธุรกิจประกันภัย” ส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจ กลุ่ม Startup และประชำชนทั่วไป และกล่ำวปำฐกถำพิเศษ
ในหัวข้อ “Center of InsurTech : Center of Co-Creation” โดยกำรจัดสัมมนำครั้งนี้เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำง 

Center of InsurTech Thailand (CIT) กับสมำคมฟินเทคประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนรูปแบบกำรเข้ำถึงกำรประกันภัย
ของประชำชนและกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนด้ำนประกันภัยผ่ำนเทคโนโลยีประกันภัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech Startup) 
เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2561 ณ Knowledge Exchange (KX) Building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรบรรยำยให้ควำมรู้ในโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจระดับสูง  

เลขำธิกำร คปภ. ได้ให้เกียรตเิป็นวิทยำกรบรรยำยให้กับโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ
ระดับสูง (พศส.) จัดโดยสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “อินชัวร์เทค จุดเปลี่ยนอุตสำหกรรมประกันภัย” เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและตระหนักถึงควำมส ำคัญ ตลอดจนสำมำรถวิเครำะห์แนวโน้มและกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต ทั้งนี้ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับเผยแพร่สู่สำธำรณชนได้
อย่ำงถูกต้อง โดยมีสำระส ำคัญว่ำเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปท ำให้หลำยธุรกิจต้องปรับตัว 
โดยที่ผ่ำนมำธุรกิจผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนมีกำรปรับตัวหลังจำกเทคโนโลยีทำงกำรเงิน หรือ “FinTech” 
(Financial Technology) เข้ำมำมีบทบำทในอุตสำหกรรมมำกขึ้น ส ำหรับธุรกิจประกันภัยต้องมีกำรปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับกระแส “InsurTech” (Insurance Technology) หรือกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยในกำรท ำธุรกิจ
ประกันภัย พร้อมได้ยกตัวอย่ำงนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรประกันภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ที่น่ำสนใจ และได้แนะน ำภำรกิจของส ำนักงำน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัยให้กับประชำชน รวมถึงกำรส่งเสริมกำรเติบโตของ  
InsurTech ในประเทศไทย โดยมีกำรจัดตั้ง Center of InsurTech Thailand หรือ CIT เพ่ือส่งเสริมให้มีกำร
ศึกษำวิจัยและแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัย พร้อมเป็นเวทีระดมควำม
คิดเห็นระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย ( InsurTech Startup)  
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
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กำรประกวด OIC InsurTech Awards 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนในกำรประกวด OIC InsurTech Awards รอบสุดท้ำย ซึ่งกำรแข่งขัน
รอบแรกได้มีกำรคัดเลือกทีมที่เข้ำประกวดจำก 14 ทีม เหลือ 5 ทีม ให้เข้ำมำแข่งขัน โดยน ำเสนอแนวคิดและ
ผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด เพ่ือชิงต ำแหน่งสุดยอดผู้น ำนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย ใน
งำนสัปดำห์ประกันภัย 2561 เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ซึ่งผลกำรตัดสินปรำกฏว่ำ 
3 ทีมที่ได้รำงวัล ได้แก่ 1) ทีม IOADAY ได้รับรำงวัลรำงวัลชนะเลิศ OIC InsurTech Gold Award น ำเสนอผลงำน 
เทคโนโลยี IoT: ระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ Smart Car Insure Thing (SCIT)  2) ทีม Farm Luck ได้รับ
รำงวัล รองชนะเลิศ OIC InsurTech Silver Award น ำเสนอผลงำน ระบบ Agriculture Data Analytic 
Planning Platform เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงส ำหรับพืชผลทำงกำรเกษตร 3) ทีมคิดถึง ได้รับรำงวัล The Rocketeer 
Award น ำเสนอผลงำน Mobile Application ในกำรขำยกรมธรรม์ประกันรถยนต์ออนไลน์  

 

กำรสัมมนำ “TGIA HealthTech Forum 2018” 
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ “TGIA HealthTech Forum 2018” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ 
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมเฮลท์เทคไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
เชื่อมโยงธุรกิจประกันภัยกับ Startup ในกลุ่ม HealthTech และเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจประกัน
สุขภาพในอนาคต รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรประกันภัยและบุคลากร HealthTech แล้วยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการ HealthTech ได้น าเสนอผลงานและแนะน าเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถน ามาสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจประกนัภัยทั้งในด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจประกันภัยในการลดต้นทุน การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
สุขภาพผ่าน Application บน Smartphone เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 ณ Glowfish (Sathon) ถนนสาทรเหนือ   

๔. ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ภำครัฐสนับสนุนและใช้กำรประกันภัย   
เป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยง โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรประกันภัย กับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ 

ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
(กคส.) กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 โดยได้รับเกียรติจำกศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์ 
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มำร่วมลงนำม เพ่ือ
ร่วมมือกันส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตำม
พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำฯ ให้กับบุคลำกรของส ำนักงำน 
คปภ. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ หน่วยงำนเครือข่ำย และ
ประชำชนทั่วไปให้ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  และสนับสนุน
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แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิชำกำร โดยระบุประเภทของข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนภำรกิจด้วยกำร
จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย  และกำร
ช่วยเหลือเยียวยำตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
กำรบูรณำกำรระบบประกันภัยช่วยบริหำรควำมเสี่ยงของแรงงำนต่ำงด้ำว  
 เลขำธิกำร คปภ. พร้อมคณะผู้บริหำรระดับสูง ส ำนักงำน คปภ. เข้ำพบพลต ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 เพ่ือหำรือแนวทำงกำรขับเคลื่อนให้ผู้ใช้แรงงำน
เข้ำถึงและได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรท ำประกันภัย โดยเน้นที่แรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่มีกำรขึ้นทะเบียนประกันสังคม  ซึ่ง
ปัจจุบันเกิดปัญหำด้ำนสวัสดิภำพของแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย  ส ำนักงำน คปภ. ได้มีนโยบำย
ขับเคลื่อนระบบประกันภัยให้เป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงกับกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย ผ่ำนกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือกับกระทรวงแรงงำน ผ่ำนกำรจัดท ำบันทึกควำมร่วมมือ (MoU) เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนผู้ใช้
แรงงำนมีระบบกำรประกันภัยเป็นเครื่องมือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ประกันภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงแรงงำน ผู้ประกอบกำรและประชำชนผู้ใช้แรงงำน จำกกำรประชุมหำรือ
กับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน จะร่วมมือกันผลักดันให้แรงงำนต่ำงด้ำวทุกคนมีระบบ
ประกันภัย โดยจะได้รับควำมคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ เสียชีวิต 
คลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพและว่ำงงำน โดยมีข้อยกเว้นไม่รวมถึงแรงงำนต่ำงด้ำวที่มีอำชีพรับใช้ในบ้ำน 
ลูกจ้ำงของกิจกำรเพำะปลูก ประมง ป่ำไม้ และเลี้ยงสัตว์  
  

 
 

กำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ประกันภัย  
 ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. กับสภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย
และสิทธิประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยแก่ทนำยควำมและประชำชนทั่วไป โดยมีกรอบควำมร่วมมือใน 3 มิติ 
ประกอบด้วย มิติแรกคือ ส ำนักงำน คปภ. จะให้ค ำปรึกษำแนะน ำข้อมูลหรือข้อกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ทนำยควำมและประชำชนโดยทั่วไป มิติที่สองคือ สภำทนำยควำมฯ จะให้ควำมร่วมมืออ ำนวยควำมสะดวก
และให้กำรสนับสนุนส ำนักงำน คปภ. มิติที่สำมคือ ส ำนักงำน คปภ. และสภำทนำยควำมฯ จะร่วมกันจัดกิจกรรม 
เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลทำง
วิชำกำรหรือข้อกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย หรือกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพ่ือตอบสนองต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 
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โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีกำรผลิต 256๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๑ เห็นชอบกำรด ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี     
ปีกำรผลิต ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องจำกปี ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพำะปลูกข้ำวนำปี ได้มี
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ซึ่งส ำนักงำน คปภ. ได้เร่งขับเคลื่อนโครงกำรประกันภัย 
ข้ำวนำปี ปีกำรผลิต ๒๕๖๑ ตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยเมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๑ เลขำธิกำร คปภ. ในฐำนะ  
นำยทะเบียน ได้ให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำม และอัตรำเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยข้ำวนำปี     
ปีกำรผลิต ๒๕๖๑ แล้ว ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๒๒ บริษัท ซึ่งในปีกำรผลิต ๒๕๖๑  ได้
ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยกำรรับประกันภัยสูงสุดไว้ไม่เกิน ๓๐ ล้ำนไร่ โดยมีเงื่อนไขกำรรับประกันภัยคือ เกษตรกร    
ผู้เพำะปลูกข้ำวนำปีที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในปีกำรผลิต ๒๕๖๑/๖๒ โดยแบ่งกลุ่ม   
ผู้เอำประกันภัย เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้ำสินเชื่อเพ่ือกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต ๒๕๖๑ 
ของ ธ.ก.ส. ทุกรำย โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำย จ ำนวนไม่เกิน ๒๙ ล้ำนไร่ และ  ๒) กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่เพำะปลูกข้ำวนำปี 
ที่ไม่ใช่ลูกค้ำสินเชื่อ ธ.ก.ส. โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำย จ ำนวนไม่เกิน ๑ ล้ำนไร่ อัตรำเบี้ยประกันภัย คือ ๙๐ บำทต่อไร่ เป็น
อัตรำเดียวทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จะได้รับวงเงินควำมคุ้มครองสูงสุด ๑,๒๖๐ บำทต่อไร่ ส ำหรับภัยธรรมชำติทั้งหมด  
๖ ประเภท ได้แก่ น้ ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพำยุหรือพำยุไต้ฝุ่น ภัยอำกำศหนำว
หรือน้ ำค้ำงแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ และวงเงินควำมคุ้มครองสูงสุด ๖๓๐ บำทต่อไร่ ส ำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรค
ระบำด ทั้งนี้ ในส่วนของค่ำเบี้ยประกันภัย ๙๐ บำทต่อไร่นั้น รัฐบำลจะอุดหนุนให้กับเกษตรกรผู้ท ำประกันภัย ๕๔ บำท
ต่อไร่ และธ.ก.ส. อุดหนุนส่วนที่เหลือ ๓๖ บำทต่อไร่ (โดยภำครัฐยังอุดหนุนค่ำอำกรแสตมป์และภำษีมูลค่ำเ พ่ิม  
อีกด้วย) แต่ถ้ำไม่ได้เป็นลูกค้ำ ธ.ก.ส. เกษตรกรจะจ่ำยเบี้ยประกันภัยเองเพียง ๓๖ บำทต่อไร่ โดยมีระยะเวลำเริ่มต้น
โครงกำรตั้งแต่ฤดูกำลเพำะปลูก ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ยกเว้นภำคใต้ ไม่เกินวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
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โครงการประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2561/62  
ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพด

หลังฤดูท ำนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับสมดุลของปริมำณกำรผลิต กำรตลำดข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้ง
เกษตรกรมีรำยได้และอำชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จำกกิจกรรมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนำปรัง และเพ่ือให้
อุตสำหกรรมต่อเนื่องของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภำพในกำรผลิตสินค้ำลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอกประเทศ โดยใช้
กำรประกันภัยเป็นหนึ่งในมำตรกำรจูงใจเกษตรกร โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำยในเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน 
รวม 2 ล้ำนไร่ ใน 33 จังหวัด ครอบคุลมเกษตรกรผู้เอำประกันภัยประมำณ 150 ,000 รำย รวมวงเงินไม่เกิน 
130 ล้ำนบำท ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนโครงกำรสำนพลังประชำรัฐตำมมติของ ครม. ดังกล่ำว ส ำนักงำน คปภ. ได้
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมประกันภัยจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตำมโครงกำรสำน
พลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ ปีกำรผลิต 2561/62 ส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
ซึ่งจะให้ควำมคุ้มครองตำมแนวทำงเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้ำวนำปี โดยมีค่ำสินไหมทดแทน 1,500 บำทต่อไร่ 
ส ำหรับควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงลมพำยุหรือพำยุไต้ฝุ่น ภัยอำกำศ
หนำวหรือน้ ำค้ำงแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ยกเว้นควำมเสียหำยจำกศัตรูพืชและโรคระบำด ค่ำสินไหมทดแทน
จ ำนวน 750 บำทต่อไร่ โดยเบี้ยประกันภัยอยู่ท่ี 59 บำท (ไม่รวมอำกำรแสตมป์และภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ซึ่งรวมแล้ว
จ ำนวน 65 บำทต่อไร่ โดยมีบริษัทประกันภัยเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 14 บริษัท 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับกรมสรรพำกรเพ่ือขับเคลื่อนมำตรกำรทำงภำษีส่งเสริมกำรประกันสุขภำพ  

ส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับกรมสรรพำกร จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีกำรน ำส่งข้อมูลกำรประกัน
สุขภำพผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมมำตรกำรภำษีเพ่ือสิทธิประโยชน์ผู้มีเงินได้ ส ำหรับกำรประกันสุขภำพและ
แถลงข่ำว เรื่อง มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรประกันสุขภำพของผู้มีเงินได้ เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
กรมสรรพำกร ขับเคลื่อนมำตรกำรทำงภำษีส่งเสริมกำรประกันสุขภำพ เพื่อประโยชน์ของประชำชน เมื่อวันที่    
๔ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2 กรมสรรพำกร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสัมมนำโครงกำรประกันภัยโลจิสติกส์กับอุตสำหกรรมขนส่งผ่ำนแดน  
 เลขำธิกำร คปภ. เปิดงำนสัมมนำ “โครงกำรประกันภัยโลจิสติกส์กับอุตสำหกรรมขนส่งผ่ำนแดน” 
พร้อมทั้งปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณำกำรหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรณรงค์และด ำเนินกำร ตำมมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีรถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศและน ำเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว โดยเจ้ำของรถ
ไม่มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร เจ้ำของรถต้องจัดให้มีกำรประกันควำมเสียหำยส ำหรับผู้ประสบภัย ทั้งนี้
ตำมจ ำนวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งเพ่ือให้ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ 
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกระบบกำรประกันภัยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ได้อย่ำงเหมำะสมกับธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
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ประชำชน ในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและประเทศชำติเมื่อวันที่  
6 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุมด่ำนศุลกำกรช่องเม็ก อ ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี  

 

๕. เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับให้มี    
ความพร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต โดยด าเนินการ ดังนี้ 
กำรผลักดันร่ำงกฎหมำยแม่บทว่ำด้วยกำรประกันภัย 

ส ำนักงำน คปภ. ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยแม่บทว่ำด้วยกำรประกันภัย ซึ่งเป็นกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ... และพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ... ขึ้นทั้งฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ      
เพ่ือแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยในปัจจุบัน ปรับปรุงมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และปรับปรุงมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงำน
ก ำกับสถำบันกำรเงินอ่ืน ซึ่งส ำนักงำนได้น ำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำร คปภ. และได้รับควำมเห็นชอบ  
ในหลักกำรตำมที่ส ำนักงำน คปภ. เสนอ โดยกำรจัดหมวดหมู่ของประเด็นกำรแก้ไขกฎหมำย และแยกเป็น   
กำรแก้ไขกฎหมำยฉบับเพิ่มเติม เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วในกระบวนกำรตรำกฎหมำย โดยแบ่งกลุ่มตำมเนื้อหำ 
บทบัญญัติที่มีควำมเกี่ยวข้องกันออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ควำมคุ้มครองประชำชนโดยตรง  
(๑) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลประกันภัย 
(๒) เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือรองรับกำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัย 
(๓) ปรับปรุงกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันภัยและนำยหน้ำประกันภัย  

ให้เข้มข้นข้ึน รวมทั้งปรับปรุงมำตรกำรลงโทษให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
(๔) ปรับปรุงกำรประเมินวินำศภัยโดยแก้ไขบทบัญญัติให้ผู้ประเมินวินำศภัยบุคคลธรรมดำ 

ต้องกระท ำกำรในนำมนิติบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียนให้เป็นผู้ประเมินวินำศภัย รวมทั้งปรับปรุง
มำตรกำรลงโทษให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

    กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรเสริมเสถียรภำพและควำมม่ันคงของบริษัท 
(๑) กรรมกำร และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมำะสม และต้องได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน 
(๒) แหล่งที่มำของเงินทุนต้องมีควำมโปร่งใส โดยก ำหนดให้รำยงำนกำรถือหุ้น กรณีถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละห้ำ และขอรับควำมเห็นชอบกำรถือหุ้นกรณีถือหุ้นเกินร้อยละสิบ 
(๓) บริษัทต้องด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำ และคณะกรรมกำรสำมำรถก ำหนดให้บริษัทด ำรง

เงินกองทุนเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่ปรำกฏว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงสูง หรือคำดว่ำจะมีควำมเสี่ยงเพ่ิมข้ึนในอนำคต 
(๔) บริษัทมีควำมพร้อมของระบบงำนและบุคลำกร โดยก ำหนดให้อ ำนำจคณะกรรมกำรก ำหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ใหบ้ริษัทปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมของบริษัทและในส่วนบุคลำกรก ำหนด 
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ให้มีนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน 
(๕) ปรับปรุงมำตรกำรก ำกับดูแลบริษัทที่มีปัญหำให้เป็นรูปธรรม ลดกำรใช้ดุลยพินิจ เพ่ือให้เกิด

ควำมชัดเจนต่อภำคธุรกิจในกำรใช้อ ำนำจของรัฐ 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรควบโอนกิจกำรและควำมรับผิดของกรรมกำร

และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ในกรณีแสวงหำประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ และส่งผลกระทบ
ต่อบริษัท ผู้เอำประกันภัยหรือประชำชน 

  ซึ่งขณะนี้สถำนะควำมคืบหน้ำของร่ำงกฎหมำยในแต่ละกลุ่มมี ดังนี้ 
 (๑) ร่ำงกฎหมำย กลุ่มที่ ๑ ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยประกันชีวิตและกฎหมำย
ประกันวินำศภัยในปัจจุบันใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลคนกลำง
ประกันภัยและผู้ประเมินวินำศภัยให้มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๒) กำรเปิดช่องให้คณะกรรมกำร 
คปภ. สำมำรถก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับกำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรเฉพำะส ำหรับธุรกิจ
ประกันภัย และ ๓) กำรก ำหนดให้กำรฉ้อฉลประกันภัยเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันภัย 

 (๒) ร่ำงกฎหมำย กลุ่มที่ ๒ คณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
  (๓) ร่ำงกฎหมำย กลุ่มที่ ๓ อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอกระทรวงกำรคลังเพ่ือพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร 
การจัดท าพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล 

ส านักงาน คปภ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ คปภ. ในปี ๒๕๕๙ และได้แก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบร่างกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทาง
ทะเล ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง กล่าวคือ แก้ไขปรับปรุงบันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบ
ร่างกฎหมาย หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ รวมทั้งสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว  และน าเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ก่อนน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อ พิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
การแก้ไขมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  
 คณะกรรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบหลักการการแก้ไขมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
เพ่ือเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย โดยยึดหลักการให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ด้วยเงื่อนไข
เดียวกัน และให้อ านาจในการพิจารณาผ่อนผันสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในระดับคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้
กรอบกติกากลางที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และให้ส านักงาน คปภ. ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ และเป็นไปตามหลักการสากล (Insurance Core Principle : ICP 2) ที่ก าหนดให้
หน่วยงานก ากับดูแลต้องมีความเป็นอิสระ และมีความโปร่งใสเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง
ส านักงาน คปภ. ได้น าร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าว   
ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงยังไม่มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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กำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 
(Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) 
  ส ำนักงำน คปภ. ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำก
สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand)  : MASCI) 
ส ำหรับขอบข่ำยกำรบริกำรออกใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันชีวิต
และนำยหน้ำประกันวินำศภัย ทั้งนี้ ส ำนักงำน คปภ. ได้รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งขณะนั้น
เป็นมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส ำหรับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 มีระยะเวลำ 3 ปี  ซึ่งจะมีผล
ถึงวันที่ 10 สิงหำคม 2563 โดยสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI) มีกำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำ
ระบบบริหำรงำนคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งผลกำรตรวจติดตำมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561  ที่ผ่ำนมำ 
ส ำนักงำน คปภ. ได้รับกำรประเมินผลว่ำมีระบบบริหำรงำนคุณภำพที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนดไว้ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบบริหำรงำนคุณภำพ และมีจุดแข็ง (Strengths) ที่ผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกระดับมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำระบบกำรจัดกำรมำปฏิบัติ ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมี
คุณภำพ และต่อเนื่อง รวมถึงสำมำรถน ำหลักกำรที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โครงการ คปภ. คุณธรรม 

ส ำนักงำน คปภ. ได้เปิดตัวโครงกำร คปภ. คุณธรรม เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงสังคมคุณภำพ โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 
ส ำนักงำน คปภ. ได้รับเกียรติจำกศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธำน
มูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และอำจำรย์ปรำโมทย์ โชติมงคล  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรมและปัจจัย 
สู่ควำมส ำเร็จ ส ำนักงำน คปภ. ในฐำนะที่เป็น
หน่วยงำนของรัฐ มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งใน
กำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และกำร
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยและ
ประชำชนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชำติ 
ธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นกลำงและควำมเที่ยงธรรม 
ยึดหลักธรรมำภิบำล โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรส่งเสริมคุณธรรม พร้อมจะเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชำชน จึงได้ขับเคลื่อน
โครงกำร “คปภ. คุณธรรม” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนส ำนักงำน คปภ. มีคุณธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน ยึดมั่นคุณธรรม 4 ประกำรคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อำสำ” ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  ณ ห้องประชุมสถำบันวทิยำกำรระดับสงู ชัน้ 2 
ส ำนักงำน คปภ. โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยได้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนในส่วนกลำงของส ำนักงำน คปภ. 
จ ำนวน 100 คน 
กำรเข้ำร่วมเป็นจิตอำสำในโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ” 
 เลขำธิกำร คปภ. น ำคณะผู้บริหำรและพนักงำนส ำนักงำน คปภ. จ ำนวน 100 คน ไปยังศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่ 
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำร ิเพ่ือสมัครเป็นประชำชนจิตอำสำ ในโครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำ
ควำมดี ดว้ยหวัใจ" เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ณ อำคำร 606 ส ำนักพระรำชวัง สนำมเสือป่ำ กรุงเทพมหำนคร  
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย 
   

ประเภท 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
ยุต ิ ร้อยละ 

ศูนย์บริการประชาชนด้านประกันภัย (ISC) 15,943 12,958 81.28 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย 248 210 84.68 

อนุญาโตตุลาการ* 1,136 ๑,๑๐๗ ๙๗.๔๕ 

รวม 17,327 ๑๔,๒๗๔ ๘๒.๓๙ 
      ข้อมูล : ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม๒๕๖๑ 

          หมำยเหต*ุ  จ ำนวนเรื่องร้องเรียนในขั้นตอนอนุญำโตตุลำกำร มีทั้งหมด 1,136 เรื่อง เป็นเรื่องที่เป็นข้อพิพำทที่รับปี ๒๕๖๑  จ ำนวน 711 เรื่อง 
และเป็นเรื่องกำรยกมำจำกปีก่อนจ ำนวน 425 เรื่อง ทั้งนี้ เรื่องที่ยุติกำรด ำเนินกำร ได้แก่ เรื่องที่มีค ำชี้ขำดแล้ว รวมถึงกรณีคู่พิพำทประสงค์จะเจรจำ 
ก่อนตั้งอนุญำโตตุลำกำร รอผลคดีจำกศำล หรืออยู่ระหว่ำงกำรสืบสวน เป็นต้น 
 

การอบรมผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ช านาญการ เพ่ือท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย รุ่นที่ ๒ 
เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ขึ้นทะเบยีนรายชื่อผูช้ านาญการ (บุคคลภายนอก) 

เพ่ือท าหน้าที ่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย รุ่นที่ ๒ และมอบนโยบายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัยโดยผู้ช านาญการ ส าหรับผู้ช านาญการทีท่ าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยชุดใหม่นี้ 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทคดีในศาล โดยผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในปีนี้ส านักงาน 
คปภ. ได้ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ช านาญการเพ่ือท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย จ านวนทั้งสิ้น 
๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส านักงาน คปภ.   
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กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรรับช ำระเงินผ่ำนเครื่องรับช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Capture (EDC) 
ส ำนักงำน คปภ. ได้พัฒนำระบบกำรให้บริกำรรับช ำระเงินผ่ำนเครื่องรับช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

Electronic Data Capture (EDC) เพ่ือรองรับกำรช ำระเงินแบบ QR Code กับธนำคำรกรุงไทยด้วยระบบ KTB 
Corporate Online ที่เรียกดูรำยกำรช ำระเงินระหว่ำงวัน (Online Real Time) และสำมำรถ Download 
รำยงำนกำรช ำระเงิน ณ สิ้นวันได้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญำตบุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สอดคล้องตำมมำตรฐำน
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ตำมมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 ส ำหรับขอบข่ำยกำรบริกำรออกใบอนุญำตเป็น
ตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัย  
กำรปรับปรุงมำตรฐำนรำคำกลำงสิ่งปลูกสร้ำงและดัชนีเครื่องจักร 
 ส ำนักงำน คปภ. ได้ปรับปรุงมำตรฐำนรำคำกลำงสิ่งปลูกสร้ำงและดัชนีเครื่องจักรให้สอดคล้องกับ
รำคำค่ำวัสดุและค่ำแรงกำรก่อสร้ำงในปัจจุบัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันภัยใช้เป็นแนวทำงในกำรค ำนวณทุนเอำประกันภัยเบื้องต้น อันจะส่งผลให้เกิด
กรณีพิพำทเก่ียวกับ Over/Under Insurance ลดลง 
กำรเปิดส ำนักงำน คปภ. ภำค ๓ (ขอนแก่น) และส ำนักงำน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงาน คปภ. ได้เปิดที่ท าการส านักงาน คปภ. ภาค ๓ (ขอนแก่น) และส านักงาน คปภ. จังหวัด
ขอนแก่นแห่งใหม่ โดยตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจ ประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อขอรับบริการด้าน
การประกันภัยได้อย่างสะดวกสบาย และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์สอบ คนกลางประกันภัย ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของ
ส านักงาน คปภ. ขอนแก่น มีบริษัทประกันภัยให้บริการ ประกอบด้วยบริษัท 
ประกันชีวิต ๒๘ สาขา และบริษัทประกันวินาศภัย ๓๗ สาขา ส าหรับอัตราการ
ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่าจังหวัดขอนแก่นมีอัตราการถือครอง
กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ ๓๒.๓๔ อัตราการถือครอง
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๕๒ ซ่ึงถือได้ว่าจังหวัด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ประชาชนให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันภัย และเลือกใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดส านักงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
กำรเปิดส ำนักงำน คปภ. จังหวัดภูเก็ต  
 เลขำธิกำร คปภ. เป็นประธำนเปิดส ำนักงำน คปภ. จังหวัดภูเก็ต แห่งใหม่ เพ่ือช่วยดูแลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงแก่นักท่องเที่ยว และให้บริกำรด้ำนประกันภัยให้กับประชำชนแบบครบวงจร พร้อมเปิดศูนย์สอบ
นำยหน้ำประกันภัย โดยได้รับเกียรติจำก นำยนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต ร่วมในพิธีเปิด  เมื่อ
วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑  ซึ่งส ำนักงำน คปภ. จังหวัดภูเก็ต มีภำรกิจหลักในกำรก ำกับธุรกิจประกันภัย กำร
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน
ด้ำนกำรประกันภัย นอกจำกนี้ ศูนย์สอบใบอนุญำตนำยหน้ำจะมีกำรน ำระบบ   QR Code มำใช้เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกผู้ใช้บริกำรในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขอรับ ขอต่อใบอนุญำตบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล แบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมทั้งจะช่วยก ำกับดูแลกำรขำยประกันภัยออนไลน์ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิด
ประสิทธิภำพและเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัยอีกด้วย 
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กำรเปิดส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก  
 ปลัดกระทรวงกำรคลัง ในฐำนะประธำนกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติ
เป็นประธำนในพิธีเปิดส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 147/10-11 หมู่ 9 ต ำบลแม่ปะ อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก โดยมีคณะกรรมกำร คปภ. พร้อมด้วยผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน คปภ. และแขกผู้มีเกียรติร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดส ำนักงำนดังกล่ำว ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ได้น ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนประกันภัยแก่ประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ ทั้งใน
กำรรับเรื่องร้องเรียน จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น ต่อใบอนุญำตตัวแทนประกันภัยและนำยหน้ำประกันภัย ฯลฯ โดย
เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์กับบริษัทประกันภัย และโรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัด มีกำรเชื่อมโยง
ระบบไอทีกับส ำนักงำน คปภ. ส่วนกลำง เพ่ือเป็นศูนย์สอบนำยหน้ำประกันชีวิตและนำยหน้ำประกันวินำศภัย 
โดยจะเปิดบริกำรจัดสอบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 นอกจำกนี้เพ่ือรองรับประชำชนที่เคยใช้บริกำรในพ้ืนที่เดิมไว้
ส ำนักงำน คปภ. จึงไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรติดต่อหรือกำรให้บริกำรโดยกำรผ่ำนหน่วยงำนเครือข่ำย และศูนย์ด ำรงธรรม 
เป็นต้น เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และอ ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมยุติธรรมให้แก่
ประชำชนผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยอย่ำงครบวงจร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 

 

การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Assessment Program: FSAP)  
 ส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการด้านต่างๆ ในเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 
สาขาประกันภัย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล โดยมีการประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน FSAP อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการก ากับดูแล (ปิด Gap) ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนการเข้ารับ
การประเมิน FSAP รวมทั้งหารือการด าเนินการอ่ืนๆ เช่น การจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลส าหรับการประเมิน 
รวมถึงยังได้มีการประชุมร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทยและที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมการเข้า
รับการประเมิน FSAP ที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย และซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งคณะผู้เชี่ยวชำญ
จำกธนำคำรโลกได้เข้ำด ำเนินกำร ณ ส ำนักงำน คปภ. ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร (Work shop) ให้แก่ส ำนักงำน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้แก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำร่วมกำรประเมิน FSAP นอกจำกนี้ คณะผู้ประเมิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ ธนาคารโลก (World Bank) ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานก ากับ
ดูแลภาคการเงินของประเทศไทย และภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อเจรจาขอบเขตการเข้ารับการประเมินภาคการเงิน 
(Scoping Mission) ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมทั้งคณะผู้ประเมินฯ ได้เข้ำพบและหำรือกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โดยได้มีกำรหำรือในประเด็นต่ำงๆ 
เช่น สภำพตลำดประกันภัย ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ ควำมเชื่อมโยงของธุรกิจประกันภัยกับภำคกำรเงิน ควำมพอเพียงของ



ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย  
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 ๗๑ 

 

นักคณิตศำสตร์ประกันภัยในธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ FSAP Mission Chief ไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของส ำนักงำน คปภ. 
ในกำรขอเข้ำรับกำรประเมินแบบ full scope นอกจากนี้ ส านักงาน คปภ.  ได้รับการประสานจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) โดยทีมเลขานุการโครงการ FSAP เรื่องก าหนดการเข้ารับการประเมิน FSAP สาขาประกันภัย ซึ่ง 
ธปท. ได้รับการแจ้งจาก Mission Chief ว่าเนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาผู้ประเมินด้าน Insurance Core 
Principles (ICPs) จะไม่เข้าประเมินสาขาประกันภัยในช่วง first Mission ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
แต่จะท าการประเมินสาขาประกันภัยในช่วง 2nd Mission ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้ง
ส ำนักงำน คปภ. ได้ส่งแบบประเมิน Insurance Core Principles  Self – Assessment และ Questionnaire 
on Insurance ให้กับผู้ประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ข้อมูลด้ำนกำรประกันภัยมีควำมซับซ้อน จึงใช้เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจและระดมควำมเห็นใน
กำรจัดท ำโครงสร้ำงฐำนข้อมูล ซึ่งกำรพัฒนำระบบต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับผู้พัฒนำระบบ 
และต้องอำศัยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง เพ่ือให้ระบบมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด 

- กระบวนกำรในกำรแก้ไขกฎหมำยใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน เนื่องจำกต้องมีกำรพิจำรณำให้
ครอบคลุมทุกมิต ิ

- ข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงมำตรฐำนรำคำกลำงสิ่งปลูกสร้ำงและดัชนีเครื่องจักรเป็นข้อมูล
ที่ต้องขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ ส ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และ
ส ำนักงำนทะเบียนเครื่องจักกลำง กระทรวงอุตสำหกรรม จึงอำจจะมีควำมล่ำช้ำในกำรน ำข้อมูลต่ำงๆ มำ
ประกอบกำรปรับปรุงมำตรฐำนกลำงดังกล่ำว 
 - กำรเข้ำรับกำรประเมินภาคการเงิน (Financial Assessment Program: FSAP) ต้องเตรียมพร้อม
ข้อมูลด้ำนกำรประกันภัยและกำรก ำกับดูแล ซึ่งมีปริมำณมำกและมีควำมซับซ้อน จึงต้องใช้เวลำในกำรประชุม
หำรือและประสำนงำนกับสำยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมควำมเห็นในกำรจัดท ำข้อมูลให้มีควำมเหมำะสม ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันก ำหนดกำรประเมิน 
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๓. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส านักงาน คปภ. รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๑ 

   จากการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการและแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ ซ่ึง
ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมอยู่ที่ ๓.๙๐  (คะแนนเต็ม ๕) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส านักงาน คปภ. รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ าหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ 
                      และเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ (ร้อยละ ๒๐) 
๑. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยเชิงรุกสู่สำธำรณชนท่ัวประเทศ ๕ ๕ 0.๒5 
๒. อัตรำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันภัย ๑๕ ๔ ๐.๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ มีความรวดเร็ว คุ้มค่าและเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่าน 
                      บทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร (ร้อยละ ๒๕) 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี   ๑๕ ๒ 0.๓๐ 
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย ๑๐ ๔ 0.๔๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของอุตสาหกรรม (ร้อยละ ๑๐) 
๕. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย ๑๐   
    ๕.๑ ระดับความส าเร็จของผลการวิเคราะห์สภาพธุรกิจประกันภัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(๓) ๕ 0.๑๕ 

    ๕.๒ ระดับความส าเร็จของการ   ผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย (๔) 5 0.๒0 
    ๕.๓ ระดับความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริง (๓) ๕ 0.1๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการก ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
                     ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย (ร้อยละ ๓๕) 
๖. ระดับความส าเร็จของบริษัทประกันภัยมีความม่ันคงตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ๑๐ ๕ 0.๕๐ 

๗. ระดับความส าเร็จของการยกระดับการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยเพื่อรองรับการประเมินภาค
การเงิน  สาขาประกันภัย 

๑๕ ๕ 0.๗๕ 

๘. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 
    ๘.๑ ร้อยละของจ านวนข้อพิพาทด้านการประกันภัยท่ีด าเนินการด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย/
ประนีประนอมและอนุญาโตตุลาการแล้วเสร็จต่อจ านวนข้อพิพาทท้ังหมด 
    ๘.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

๕ 
(๒.๕) 

 
(๒.๕) 

 
๔ 
 

๒ 

 
๐.๑๐ 

 
๐.๐๕ 

๙. ระดับความส าเร็จของการยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัย 

๕   

     ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายหน้า
ประกันภัย ประเภทนิติบุคคล        

(๒.๕) ๕ 0.๑๒5 

     ๙.๒ ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันภัย 

(๒.๕) ๕ 0.๑๒5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลท่ีน าไปสู่การยกระดับความรอบรู้ด้านการประกันภัยของ 
                      ประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน (ร้อยละ ๑๐) 

๑๐. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี ๒  ๑๐ ๒ 0.๒0 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๐๐  ๓.๙๐ 

     หมายเหตุ : ๑. ค่ำคะแนนท่ีได้ในแต่ละตัวช้ีวัด มีค่ำคะแนนอยู่ ๕ ระดับ คือ ๑ – ๕ 
                     ๒. ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก รวมทุกตัวช้ีวัดจะมคี่ำไมเ่กิน ๕ 


