
การประชุม 
การท าความเข้าใจแนวทางการให้ความเห็นชอบ

กรมธรรม์ประกันภัย  
วันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561   

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 205  -  206 ชั้น 2 ส านักงาน คปภ. 
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่องเพือ่พจิารณา 
 

2.1 การประกันภัยประเภทบุคคล 
 2.1.1  แนวทาง และกระบวนการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย และอัตรา
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยการเดินทาง การประกันภัย
สุขภาพ และอื่นๆ กรณีเร่งด่วน (Fast track) 
 2.1.2  ความคืบหน้ากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 
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2.1.1  แนวทาง และกระบวนการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยกรณีเร่งด่วน (Fast track) 

ผลิตภัณฑ ์
• PA 
• TA 
• PA & Health 
• โรคร้ายแรง 
• อื่นๆ 

กรอบแนวทาง 
• ใช้แบบและข้อความกลางที่ส านักงาน คปภ. 

จัดท า 
• บริษัทรับรองความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร 
• ส านักงาน คปภ. ส่งเอกสารคืนให้บริษัทกลับไป

แก้ไข หากไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้  

ลักษณะของกรณีเร่งด่วน 
• เป็นกรมธรรม์ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ประสานงาน

เพื่อแจ้งแก้ไข 
• เป็นกรมธรรม์ที่ไม่มีความซับซ้อน และมีขายอยู่

ทั่วๆไปในตลาด 

กรอบระยะเวลา 
• น าร่องจาก PA 
• ด าเนินการในช่วง ส.ค. – ธ.ค. 61 
• ให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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แนวปฏิบัติการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ฯ/อัตราฯ (กรณีเร่งด่วน) 
 

บริษัทรับรอง
Check List  
ครบถ้วน 

NO 
แจ้งบริษัททางอีเมล์
รับเอกสารกลับไป

แก้ไข เพ่ิมเติม 

YES 

บริษัทจัดส่งเอกสารท่ี
ถูกต้องครบถ้วนตาม 
Check List ให้ คปภ. 

เจ้าหน้าท่ี คปภ.
พจิารณาความ

ถกูต้อง ครบถ้วนของ
เอกสาร 

นดับริษัทเข้าพบนาย
ทะเบียน(พร้อม

หนงัสือมอบอ านาจ
และรอผลอนมุตัิ 

นายทะเบียนให้ความ
เห็นชอบผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัแก่บริษัท
โดยก าหนดระยะเวลา

การใช้ 1 ปี 

บริษทัรับเอกสาร
กรมธรรมป์ระกนัภยั

และอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีนาย
ทะเบียนใหค้วาม

เห็นชอบ 



แบบและข้อความกลาง จ านวน 12 แบบ     

การประกนัภยัอุบัตเิหตุ 

แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย (กรณีเร่งด่วน) 

หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ค าจ ากัดความ 

เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด 

ข้อยกเว้น 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

ใบค าขอเอาประกันภัย 

ใบรับรอง (ถ้าม)ี 

แบบและข้อความ
กลาง ท่ีก าหนดไว้ใน 

เว็ปไซด์ คปภ. 
(ส าหรับการประกันภัยเดินทาง 
การประกันภัยสุขภาพและอื่นๆ 

จะน าขึ้นเว็ปไซด์ต่อไป) 

เอกสารแนบท้าย (ถ้าม)ี 
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อัตราเบี้ยประกันภัย (กรณีเร่งด่วน) 

อัตราเบี้ยประกันภัย 

แบบไม่ซับซ้อน 

แบบซับซ้อน 

- อ้างอิงจากอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเคยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว 
- อ้างอิงจากอัตราเบ้ียประกันภัยมาตรฐาน 
- ค านวณจากสถิติการรับประกันภัยของบริษัทเอง 
และมีขั้นตอนแบบไม่ซบัซ้อน 

** การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยขอให้อ้างอิงสถิติท่ีน่าเชื่อถือ และท่ีมาอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นจะต้อง
สอดคล้องกับความคุ้มครองท่ีได้รับความเห็นชอบใช้แล้ว ** 
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เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ฯ/อัตราฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีกรมธรรม์ฯ ใหม่  

(ยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบผ่านช่องทางปกติ) 
กรณีกรมธรรม์ฯ ที่เคยได้รับความเห็นชอบผ่านช่องทางปกตแิล้ว 

1. จดหมายปะหน้าน าส่ง 1. จดหมายปะหน้าน าส่ง ซึ่งจะต้องใส่ถ้อยค ารับรอง ดังนี้  
    “บริษัทได้รับรองว่ากรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
เป็นไปตามแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย (ช่องทางปกต)ิ ที่นายทะเบียน
เคยให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยเพ่ิมข้อความ ดังนี้ 
เพ่ิมค าว่า “(ส าหรับการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์)” ไว้ท้ายชื่อแบบกรมธรรม์
ประกันภัย 
เพ่ิมข้อความท้ายค าขอเอาประกันภัย “ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัท 
จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้าต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือประโยชน์ใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย” 
เพ่ิมข้อความสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period) 
(กรณีการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องเพ่ิมข้อนี้) 

2. ค าขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย/อัตราเบี้ยประกันภัย 2. ค าขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย/อัตราเบี้ยประกันภัย 
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เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
การยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ฯ/อัตราฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีกรมธรรม์ฯ ใหม่  

(ยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบผ่านช่องทางปกติ) 
กรณีกรมธรรม์ฯ ที่เคยได้รับความเห็นชอบผ่านช่องทางปกตแิล้ว 

3. แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย/อัตราเบี้ยประกันภัยจ านวน 3 ชุด 
โดยเพ่ิมข้อความ ดังนี้ 
เพ่ิมค าว่า “(ส าหรับการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์)” ไว้ท้ายชื่อแบบกรมธรรม์
ประกันภัย 
เพ่ิมข้อความท้ายค าขอเอาประกันภัย “ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัท 
จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้าต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือประโยชน์ใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย” 
เพ่ิมข้อความสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period) 
(กรณีการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องเพ่ิมข้อนี้) 

3. ส าเนากรมธรรม์ประกันภัย/อัตราเบี้ยประกันภัยที่เคยได้รับความเห็นชอบผ่าน
ช่องทางปกติแล้ว จ านวน 1 ชุด 

4. แนวทางสนทนาทางโทรศัพท์ (ปัจจุบันใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
เท่านั้น ไม่มีการประทับตรา) 

4. แนวทางสนทนาทางโทรศัพท์ (ปัจจุบันใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
เท่านั้น ไม่มีการประทับตรา) 

5. เอกสารสรุปสาระส าคัญ 5. เอกสารสรุปสาระส าคัญ 
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วาระที่ 2 เรื่องเพือ่พจิารณา 
 

2.2 การประกันภัยรถยนต์ 
           2.2.1  แนวทาง และกระบวนการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย และอัตรา
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ กรณีเร่งด่วน (Fast track)  
 2.2.2  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกันภัยรถยนต์ 
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แบบและข้อความกลาง     

การประกนัภยัรถยนต์ 

2.2.1 แนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  

        (กรณีเร่งด่วน) 

ค าจ ากัดความ 

เงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด 

ข้อยกเว้น 

ข้อตกลงคุ้มครอง 

แบบและข้อความกลาง 
จะน าลงไว้ใน 

เว็ปไซด์ คปภ.ต่อไป 
 

- กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ 
(Motor Add On) 

- กรมธรรม์ประกันภัยส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์ ภาค
สมัครใจกับราคาซื้อรถยนต์ ส าหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 2 ปี 

- กรมธรรม์ประกันภัยส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์ ภาค
สมัครใจกับราคาตลาด ส าหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี 
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2.2.2  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกันภัยรถยนต ์

ใบรับรองการประกันภยักรณตี่ออายุ 

อัตราเบี้ยประกันภัยเอกสารแนบท้ายขยายอาณาเขต (ร.ย.04) 

การก าหนดรหัสรถยนต์เพิม่เติม 

ทบทวนและปรับปรุงเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า-ขัน้สูง 

รถยนต์สมรรถนะสูง Super Car / รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike 

การรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟา้ 

การปรับปรุงเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกบัผูข้ับขี่ 

แนวทางการด าเนินงานด้านประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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ใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ 

14 

ใช้ส าหรบักรณกีารตอ่อายุกรมธรรม์ประกนัภยั 
ตามความคุ้มครองเดมิ และบริษทัประกนัภยัรายเดิม เท่านั้น 

ปรับปรุง 
ประกาศ คปภ. 

ว่าด้วยการ 
เสนอขาย 

ประกาศ คปภ.ว่าด้วย
การเสนอขายฉบับ
ใหม่ลงนาม และ

ประกาศใช้ 

ออกค าสั่งนาย
ทะเบียน  

ให้ใช้แบบและ
ข้อความ

ใบรับรองฯ 

การด าเนินการ 



การปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย 
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รหัส 327 รหัส 347 

รหัส 440 

ขยายเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า-ขั้นสูง 

เพ่ิมเบ้ียประกันภัยขยายอาณาเขต 
(ร.ย.04) 

เพ่ิมรหัสรถยนต์ไฟฟ้า 

เพิ่มรหัสรถยนต์บรรทุกท่ีน าไปใช้ลากจูง 

และรถยนต์ลากจูงน าไปลากวัตถุอันตราย 



จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน 

กรมธรรม์ประกันภัย 

รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ ่

Big Bike 
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง
Super Car 



วาระที่ 2 เรื่องเพือ่พจิารณา 
 

2.3 การประกันภัยทรัพย์สิน 
         2.3.1  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกันภัยทรัพย์สิน 
  - การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอา 
    ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 
  - การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัย File and Use ตามค าสั่งนาย 
    ทะเบียนที่ 9/2557  และ ค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 
            2.3.2  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Non-PA) 
                   - การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้าง  
  (ฉบับภาษาไทย) 
                      - การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
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2.3.1  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกนัภัยทรพัย์สิน 

การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยธุรกจิหยุดชะงกั (เนื่องจากภัยที่เอา
ประกันภยัภายใต้  กรมธรรม์ประกนัภยัความเสีย่งภัยทรพัย์สิน) 

• ออกค าสั่งนายทะเบยีนที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2561 

• มีการชี้แจงสมัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับสมาคมประกันวินาศ
ภัยไทยรอบแรกเมื่อวันที ่2 ส.ค. 2561 

• บริษัททีป่ระสงค์จะใช้ยื่นขอรบัความเหน็ชอบผ่านทางสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย พร้อมช าระคา่ธรรมเนียม 
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2.3.1  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกันภัยทรัพย์สิน (ต่อ) 

การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัย File and Use 

ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร

ประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับ
การประกันภัยเฉพาะราย  

• กรมธรรม์ขอรับความเห็นชอบเฉพาะราย ตามค าสั่งนาย
ทะเบียนที่ 9/2557 

• (1) การประกันภัยทรัพย์สินซึง่มีลักษณะความคุ้มครองแบบ
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด ส าหรับธุรกิจทั่วไปหรอือุตสาหกรรม ซึ่ง
อาจรวมถึงความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองธรุกิจ
หยุดชะงัก ความคุ้มครองหม้อก าเนิดไอน้ าและถงัอัดความดนั 
ความคุ้มครองการหยุดชะงักของเครื่องจักร หรือ 

• (2) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านวศิวกรรม เช่น การ
ประกันภัยงานก่อสรา้ง การประกันภัยงานตดิตั้งระบบและ
เครื่องจักร การประกันภัยเครื่องจักร รวมถึงการประกันภัยการ
ธุรกิจหยุดชะงัก หรือ 

• (3) การประกันภัยเครือ่งบิน 

ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร

ประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับ
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการ

ประกันภัยตัวเรือ 

• การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการ
ประกันภัยตัวเรือตามค าสั่งนายทะเบียนท่ี 15/2558 

• (1) กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และ
เอกสารแนบท้าย ส าหรับการประกันภัยการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ ที่ร่างขึ้นโดย The 
International Underwriting Association of London  
(IUA) และ/หรือ The Lloyd’s Market Association (LMA) 
หรือ คณะกรรมการร่วมของทั้งสององคก์ร 

• (2) กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และ
เอกสารแนบท้าย ส าหรับการประกันภัยการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ใน (๑) ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวนิาศภัยไทย 
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กรมธรรม์ประกนัภัยแบบ File & Use 

ความคืบหน้าในการแกไ้ขค าสั่งนายทะเบยีน 

ค าสั่ง 9/2557 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบแบบและข้อความ 
กรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร
ประกอบ เอกสารแนบท้าย และ
อัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับการ
ประกันภัยเฉพาะราย  
 
 

ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย 

ปรับแนวทางในการใช้หนังสือแสดงความยินยอมใช้
แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 

ขยายประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
- การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 
- เบ็ดเตล็ด (รวบรวมชื่อผลิตภัณฑ)์  

21 



กรมธรรม์ประกนัภัยแบบ File & Use 

ความคืบหน้าในการแกไ้ขค าสั่งนายทะเบยีน 

ค าสั่ง 15/2558 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบแบบและข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร
ประกอบ เอกสารแนบท้าย และ
อัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ และการ
ประกันภัยตัวเรือ 

เพิ่มประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
    - การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 
    - การประกันภัยความรับผิดทางทะเลและโลจิสติกส์ 

ให้มีผลนับต้ังแต่วันที่รับค าขอ 

เพิ่มคณะกรรมการที่ร่างกรมธรรม์ประกันภัยตามท่ีนาย
ทะเบียนเห็นชอบ 
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2.3.2  ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินงานด้านประกันภัยเบด็เตลด็ 
(Non-PA) 

• เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ร่วมหารือสมาคมฯ พิจารณาทบทวนข้อยกเว้นที่เก่ียวเน่ืองกับภัยก่อการ
ร้ายเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการแปลจากกรมธรรมฉ์บับภาษาองักฤษเดิม ซึ่งใช้ข้อความ
ภาษาไทยบางส่วนอาจไม่เทียบเท่าภาษาองักฤษ ประกอบกับการพิจารณาข้อยกเว้นอนัเก่ียวเนื่องกับ
แรงสั่นสะเทือนที่มกีารยกเว้นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่รวมกรณีการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึง
การปรับเนื้อหาของกรมธรรม์ฯ รูปแบบการเขียนอ้างอิงค าจ ากัดความทีม่ีต้องมกีารปรับให้เหมาะสมกับ
กรมธรรม์ฯภาษาไทย 

การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้าง (ฉบับภาษาไทย) 

• เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ร่วมหารือสมาคมฯ พิจารณาปรับการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม โดยแยกประเภทระหว่าง การท าประกันภัยแบบเต็มมูลค่า (Full Value) 
และการประกันภัยแบบไม่เต็มมูลค่า (First Loss Basis) ออกจากกันโดยชัดเจน อาจจะแยกกรมธรรม์ฯ 
ออกมาเป็น 2 กรมธรรม์ฯ เพราะมักเจอปัญหาจากการใช้กรมธรรม์ฯ แบบเดิมที่มีความคุ้มครองหลักเป็น 
Full Value และออกเอกสารแนบท้าย First Loss  

การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
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วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ   

3.1  ค าสั่งนายทะเบียนที่ 40/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
ด้วยรักและห่วงใย (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย  

3.2  การยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  

3.3  ผลิตภัณฑ์ที่จะขายในงานสัปดาห์ประกันภัย  
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3.1 กรมธรรม์ประกนัภัยกลุม่ด้วยรักและหว่งใย (ประกันภยั 10 บาท)  

(ไมโครอินชัวรันส์)   

นายทะเบียนได้มีค าสั่งและประกาศดังนี้ 

• ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 40 /๒๕61 เรื่อง  ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรัก
และห่วงใย (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส)์ และอัตราเบ้ียประกันภัย ส าหรับบริษัท
ประกันวินาศภัย ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

• ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยท่ีสามารถเสนอขาย
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการเสนอขาย และ  การปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน
วินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ๒๐๐ ส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
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3.1 กรมธรรม์ประกนัภัยกลุม่ด้วยรักและหว่งใย (ประกันภยั 10 บาท)  

(ไมโครอินชัวรันส์)   
ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกันภัย 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การ
สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ 

100,000 บาท 
 

2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การ

สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

จากถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/

หรือขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

50,000 บาท 

 

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 

กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย                            

(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

ภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวัน

เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) 

5,000 บาท 

 

เบี้ยประกันภัยรวม  

(ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน) 

10 บาท  

เงื่อนไขส าคัญ 

• กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม : ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย คือ 
ผู้ประกอบการ 

• อายุรับประกันภัย : ผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ 
ณ วันที่ท าประกันภัย 

• ส าหรับการท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 
30 กันยายน 2561 

o ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน 

o ให้บริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
โดยมีข้อความซ่ึงมีสาระส าคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อผู้เอา
ประกันภัย (๒) ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย (๓) ชื่อแบบกรมธรรม์
ประกันภัย (๔) ระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย (๕) 
ช่องทางการติดต่อ 

           การออกหนังสือรับรองการประกันภัยตามวรรคหนึ่ง บริษัทอาจ
ด าเนินการโดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ SMS หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้ 
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3.2 การยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยเสนอขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

  
 

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

การออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  โดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  

ประกาศส านักงาน คปภ. 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การขอรับความเห็นชอบ

การใช้บริการ
บุคคลภายนอก และการ
รับรองระบบสารสนเทศ 

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ค าสั่งนายทะเบียน 

ที่     56   /2560 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบแบบและ

ข้อความกรมธรรม์
ประกันภัย  

และอัตราเบี้ยประกันภัยท่ี
เสนอขายผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
บริษัทประกันวินาศภัย  



28 

 กรณี 1 : หากแบบประกันภัยท่ีขอเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการเสนอขายเป็นไปตามท่ีได้รับ
ความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนการด าเนินธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะ เนื้อหา/ข้อความ ได้ตามแต่ละแบบประกันภัย)  ให้
บริษัทท าการรับรอง ประกอบการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยเสนอขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กรณี 2 : หากแบบประกันภัยท่ีขอเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการเสนอขายเปลี่ยนแปลงไป
จากตามท่ีได้รับความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียน โดยท่ีระบบสารสนเทศไม่เปลี่ยนแปลง  ให้บริษัทยื่นเพื่อ
ขอรับความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อส านักงาน คปภ. ก่อนการยื่นขอรับความ
เห็นชอบกรมธรรมป์ระกันภัยเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 กรณี 3 : หากแบบประกันภัยท่ีขอเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีการแก้ไขเพิ่มเติมกิจกรรม/   
      ระบบเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบ  ให้บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบตามแบบ    
      อว.1/อว.2 หรือ อว.4 ฉบับใหม่ ก่อนการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรมป์ระกันภัยเสนอขาย ผ่านทาง    
      อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 
3.2 การยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยเสนอขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

  
 



สถานะการขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ สิงหาคม 2561 

บริษัท/นายหน้า 

สถานะการขอข้ึนทะเบียน 
(ณ สิงหาคม 2561) 

ยื่นขอข้ึน
ทะเบียน 
(แห่ง) 

ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน

แล้ว  
(แห่ง) 

ไม่เข้า
ข่ายต้อง
ขอขึ้น

ทะเบียน 
(แห่ง) 

จ าแนกตามกิจกรรมที่ขอข้ึนทะเบียน (แห่ง) 

น าเสนอ
คณะกรรมการ

แล้ว/อยู่ระหว่าง
การแก้ไข(แห่ง) 

การเสนอขาย
กรมธรรม์

ประกันภัยผ่าน
ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Online) 

 

การใช้วิธีการ
ทาง

อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการ
เสนอขาย 

 

การออก
กรมธรรม์
ประกันภัย 
(e-Policy) 

 

การชดใช้เงิน
หรือค่า
สินไหม

ทดแทนตาม
สัญญา

ประกันภัย 
(e-Claim) 

 
บริษัทประกัน
วินาศภัย 

42 34 4 26 5 33 9 4 

นายหน้าประกัน
วินาศภัย 

39 18 5 16 3 - - 16 

รวม 81 52 9 42 8 33 9 20 
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3.3 ผลิตภัณฑ์ที่จะขายในงานสัปดาห์ประกันภัย 

        บริษัทอาจก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทต่ ากว่าอัตราท่ี
นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจ านวนเบ้ียประกันภัย ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

• เป็นการท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันท่ี ๑ ถึง 30 กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๖1 และ 

• วันเริ่มต้นคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
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       ส านักงาน คปภ.จะมีหนังสือไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อขอความร่วมมือบริษัทแจ้ง 
• แบบประกันภัยท่ีจะเสนอขายในงานสัปดาห์ประกันภัย 
• แบบประกันภัยท่ีจะใช้ส่วนลดตามค าสั่งนายทะเบียน 
        เพื่อส านักงาน คปภ.จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 



ข้อมูลเพิ่มเติม 

Download ได้จาก 
http://www.oic.or.th/th/industry/company/supervision/800/1 
หัวข้อ “แนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ย
ประกันภัย (กรณีเร่งด่วน) update 9/08/61” 

ข้อมูลประกอบการ
ประชุม และ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขอให้บริษัทกรอกแบบฟอร์ม แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อส านักงาน คปภ.
จะได้แจ้งความคืบหน้าต่างๆ  
https://goo.gl/forms/siqdk6V7swIuKxUC3  

แจ้งรายช่ือผู้
ประสานงาน 
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