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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.)  
เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรและไม่ เป็นรัฐวิสำหกิจ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  
ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ส ำนักงำน คปภ. จะท ำให้  สำธำรณชน มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและเชื่อมั่น 
ในกำรใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหำรควำมเสี่ยง สร้ำงควำมมั่นคง สู่อนำคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

• ก ำกับและพัฒนำธุรกิจประกันภัยให้มีควำมเข้มแข็งมั่นคง 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบำทสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็ง มั่นคง

ให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
• คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย  

บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ.  



กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยในยุค Thailand 4.0 

ภำยใต้นโยบำยท่ำนเลขำธิกำร คปภ. : ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรให้ภำคธุรกิจ
ประกันภัยเร่งพัฒนำศักยภำพสู่ยุค Thailand 4.0 โดยส ำนักงำน คปภ. ได้น ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมประกันภัย และ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัยในทุกภำรกิจหลัก  



แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) 

• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 

• ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ

ประกันภัย 

• คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและ

ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบ

ประกันภัย 

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 

• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความเสี่ยง  

• ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ 

• ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 

• เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการ

ก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

• พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความ

เห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

• ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยใน

ภูมิภาคอาเซียน 

• พัฒนาและยกระดับการก ากับบุคลากรประกันภัยให้

เป็นมืออาชีพ 

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย 

• เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการประกันภัย 

• ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเคร่ืองมือบริหารความ

เสี่ยง 

• เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ   
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรเพิ่มศักยภำพอุตสำหกรรมประกันภัย  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และกำรเข้ำถึงกำร
ประกันภัย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
ประกันภัย 



กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยในยุค InsurTech 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568) 
 

 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมประกันภัยให้มีกำรเติบโต 
 อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth) 

 ส่งเสริมบทบำทของธุรกิจประกันภัยไทยให้เป็นส่วนส ำคัญ 
 ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 

 ภำคธุรกิจประกันภัยจะต้องมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ 
 เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 



กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกนัภยั 

1. 

2. 

3. 

4. 

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๐  

พระราชบญัญตัปิระกันชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

พระราชบญัญตัปิระกันวนิาศภยั พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 



กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน ในยุค InsurTech    

 สายคุม้ครองสิทธิประโยชน ์มีภารกิจในการ

คุม้ครองสิทธิประโยชน์ดา้นการประกนัภยั

ให ้แก่ประชาชน ผู ้เอาประกันภัย ผู ้ร ับ

ประโยชน ์และผูม้ีสิทธิเรียกรอ้งตามสญัญา

ประกนัภยั อย่างเป็นระบบครบวงจร เพ่ือ

เ ป็นการบริการประชาชนอย่างถูกต ้อง 

รวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรม 



กระบวนการคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ด้านการประกันภยั  

ศูนย์รับเรือ่งรอ้งเรียนดา้น
การประกนัภัย (Insurance 

Complaint Center)  

ศูนย์ไกลเ่กลีย่ 
ข้อพิพาท 

ด้านประกนัภัย  
(Insurance Mediation 

Center)  

กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ  

สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  

มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาให้

ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ

ประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง

website ของส านักงาน คปภ. /ยื่น

หนังสือร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเอง 

เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

โดยผู้ช านาญการซึ่งข้ึนทะเบียนรายชื่อ

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของส านักงาน คปภ. 

เป็นทางเลือกให้กับคู่กรณีท่ี         

ไม่สามารถตกลงกันได้ โดยไม่ต้องน า

คดีดังกล่าวไปสู่การพิจารณาในชั้นศาล

ยุติธรรม 

เพื่อท าหน้าที่บริการให้ค าแนะน า 

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ

ประกันภัย และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

ประกันภัย 



สายด่วน คปภ. 1186 

 เป็นช่องทางการบริการประชาชนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน
การประกันภัย เพื่อท าหน้าที่บริการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจประกันภัย และ
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย 

 ได้พัฒนาและจัดท าข้อความเสียงอัตโนมัติเพื่อลงในระบบ
สายด่วน คปภ. 1186 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย
ในประเด็นที่ส าคัญ และประชาชนให้ความสนใจ เช่น การ
ประกันภัยรถภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
การประกันชีวิต การประกันวินาศภัยอื่น ช่องทางการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน และตัวแทนนายหน้าประกันภัย  

 จะมีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 



การพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 ประชาชนสามารถขอรับบริการ หรือร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance 
Complaint Center : ICC)  

 กระดานรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม ในเว็บไซต์
ของส านักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือ อีเมล์ : 
ppd@oic.or.th 

 ยื่นหนังสือร้องเรียน หรือยื่นผ่านหน่วยงานอ่ืน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) มีภำรกิจ
หลักในกำรรับเรื่องร้องเรียนและพิจำรณำให้ควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรประกันภัย 
โดยประชำชนสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ดังนี ้

mailto:ppd@oic.or.th


กระบวนการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นการประกันภยั  
  ตามระเบยีบส านกังาน คปภ. ว่าด้วยการพจิารณาขอ้ร้องเรียนและด าเนนิการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทดา้นการประกนัภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผู้ร้องเรยีน 

• บุคคลที่มสีทิธติามกฎหมายทีย่ืน่ค ารอ้งต่อส านักงาน ไม่ว่าจะยืน่โดยตรงหรอืผา่นชอ่งทางต่างๆของส านักงาน คปภ. หรือหนว่ยงานอืน่ๆ ที่มีหนา้ทีร่บัเรือ่ง
ร้องเรยีน 

• ยื่นด้วยตนเอง - ส่งจดหมาย  - www.oic.or.th - E-mail ppd.@oic.or.th 

ทางด่วน 
ข้อพิพาท 

• เมื่อรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเจา้หน้าที่จะน าเขา้ระบบทางดว่นขอ้พพิาท โดยประสานบรษิทัทางโทรศพัท ์หากสามารถตกลงกนัได ้ก็จะยุตเิรือ่งได้ทนัท ี 

การ 

ไกล่เกลีย่ 

• หากไมส่ามารถหาขอ้ยตุิไดใ้นชัน้ทางด่วนขอ้พพิาทจงึจะรับเขา้ระบบรอ้งเรยีน เจ้าหนา้ทีจ่ะเรยีกใหบ้รษิทัผูถ้กูรอ้งเรยีน ส่งเอกสารหลักฐาน หรือยืน่ค าชีแ้จงแสดง
ข้อเทจ็จรงิ หรือมาใหถ้อ้ยค าเกี่ยวกบัเรือ่งทีถ่กูรอ้งเรยีน 

การยุต ิ
ข้อพิพาท 

• กรณีคู่กรณตีกลงยตุขิอ้พพิาทใหท้ าบันทึกนัดจา่ยค่าสนิไหมทดแทน/ท าบนัทกึตกลงสัญญาประนปีระนอมยอมความ 
• กรณีค ารอ้งเรยีนเปน็ปญัหาขอ้กฎหมาย และข้อเทจ็จรงิเปน็ทีย่ตุใิหเ้จา้หนา้ทีเ่สนอนายทะเบยีนออกค าวนิิจฉยั 

ข้อพาทไมย่ตุิ 

• กรณีค ารอ้งเรยีนเปน็ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ และไมส่ามารถหาขอ้ยตุิไดใ้นชัน้เจา้หนา้ที ่เนื่องจากขอ้เท็จจรงิจากการพจิารณาแตกต่างจากขอ้เทจ็จรงิที่ไดจ้ากค า
ร้องเรยีนหรอืหลกัฐานเอกสารไมช่ัดเจนเพยีงพอทีจ่ะออกความเหน็ได ้ให้มหีนังสอืแจง้ผลการด าเนนิการใหใ้ช้สทิธทิางอนุญาโตตลุาการของส านกังาน คปภ. หรือ
ศาล 



คปภ. 

ลงระบบรับเรื่อง 

Complain unit 

ชี้แจงข้อเท็จจริง 

หาข้อเท็จจริงเพิ่ม 

ก าหนดประเด็น 

ข้อเท็จจริง 

ข้อกฎหมาย 

วิเคราะห์แนวทาง 

โทรศัพท,์e-mail 

ท าหนังสือเชิญ 
ยุติ 

ข้อเท็จจริงไม่ยุต ิ

แนะน าใช้สิทธิทางศาล หรือ

อนุญาโตตุลาการ 

ข้อเท็จจริงยุต ิ

จนท.ท าความเห็น 

บริษัทฯ จ่าย 

บริษัทฯโต้แย้ง ท าค าวินิจฉัย บริษัท ฯโต้แย้ง 

ทบทวนค าวินิจฉัย 

ยืนยันค าวินิจฉัย 

แนะน าใช้สิทธิทางศาล 

อนุญาโตตุลาการ 

ติดตามผลคด ี

ด าเนินคดีประวิง 

การพิจารณาเรือ่งรอ้งเรียน 

บริษัท ฯโต้แย้ง 
บริษัท ฯ            

ไม่โตแ้ยง้/ไมจ่า่ย 

- หนังสอืรอ้งเรยีน 

- www.oic.or.th 

- ppd@oic.or.th 

- หน่วยงานอืน่สง่มา 

- มาด้วยตนเอง 

- รับมอบอ านาจมา 

- สายด่วน คปภ. 1186 



การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทโดยผูช้ านาญการ 

 เมื่ อ วั นที่  28  เมษายน 2559  ส านั ก งาน คปภ .  
ได้ เปิด “ศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนประกันภัย 
(Insurance Mediation Center)” แห่งแรกใน
ภูมิภำคอำเซียน 

 งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย (Insurance 
Mediation Center : IMC) เป็นกระบวนการระงับข้อ
พิพาททางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองอย่าง “สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
ประหยัด และเป็นธรรม” 

 เป็นมิติใหม่ของการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยโดยน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย 

 ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 



งานระงบัขอ้พพิาทดว้ยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

 เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
ให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย โดยไม่
ต้องน าคดีไปสู่การพิจารณาของศาล 

 คู่กรณีจะตกลงกันตั้งบุคคลที่สาม ซึ่งเรียกว่า 
“อนุญาโตตุลาการ” เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทระหว่างกัน 

 คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องน าสืบพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อให้
อนุญาโตตุลาการใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท  

 ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด ผูกพันคู่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกับค าพิพากษา
ของศาล 
 



กระบวนการระงบัข้อพพิาทดา้นการประกันภยั 

          อนุญาโตตุลาการ 

หากการไกล่เกลี่ย 

โดยผู้ช านาญการ 

แล้วผู้ร้องเรียนไม่พอใจ  

สามารถเสนอน าเร่ืองเข้า 

สู่การพิจารณาของ 

อนุญาโตตุลาการ  

ส านักงาน คปภ. ได ้

 

 

เร่ืองร้องเรียนทุกประเภท 

ไม่ว่าจะเข้ามาในช่องทางใด 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องน า 

เข้าระบบทางด่วน 

(3 ชั่วโมง)  

 

 

ทางด่วนข้อพพิาท       ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท 

กรณีไม่สามารถยุติได้ใน 

ชั้นทางด่วนข้อพิพาท จึงจะ 

รับเข้าระบบร้องเรียน ซึ่งได้ 

ก าหนดกรอบมาตรฐาน 

ในการพิจารณาเป็นรูปแบบ 

เดียวกันทั่วประเทศ 

(30 วัน) 

 

 

      ศูนย์ไกลเ่กลีย่ 

กรณีไม่สามารถยุติได้ในชั้น 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ร้องเรียนและบริษัท 

สามารถแจ้งความ 

ประสงค์เข้าศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ 

 

 



ปัญหาการร้องเรียนที่พบ 

กรมธรรม์
ประกันภัย 

ความชดัเจน การเข้าใจผดิ การเสนอขายผดิ 

ข้อกฎหมาย ประมวล
กฎหมายแพง่ฯ 

การกระท าทีข่ดั
กฎหมาย/ศลีธรรม ฉ้อฉลประกนัภยั 

ข้อเทจ็จรงิ ต้องรบัผดิชอบหรอืไม่? เสียหายเทา่ไร? ชดใชอ้ยา่งไร 



ประเด็นข้อพิพำทที่เขำ้สู่ศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรประกันภัย ICC  
และเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยผู้ช ำนำญกำร 

ประเด็นปัญหำ  

ประกันวินำศภัย ประกันชีวิต 

1. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 

2. ราคาค่าซ่อม (ตกลงราคาไม่ได้) 

3. การจัดซ่อมล่าช้า 

4. ค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต 

5. ค่ารักษาพยาบาล 
  

1. บอกล้างสัญญาประกันชีวิตตาม ปพพ.มาตรา 
865 

2. ค่าชดเชยรายวันตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติม 

3. เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

4. การเสนอขายกรมธรรม ์

 

 



สถติิงานคุม้ครองสทิธิประโยชน์ 

(ขอ้มูล  ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 30 กนัยายน 2562) 

กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัยโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีจ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 7,978 เรื่อง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 6,666 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.55 

กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยผู้ช ำนำญกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก มีจ ำนวนเรื่องร้องเรียน 
355 เรื่อง สำมำรถเจรจำยุติได้ 285 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.28 

กำรระงับข้อพิพำทด้วยวิธีอนุญำโตตุลำกำร มีจ ำนวน 740 เรื่อง สำมำรถยุติข้อพิพำท
ได้ 592 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 



Digital Technology กับกำรประกันภัย 

Thailand 4.0 

Fintech 

InsurTech 



Digital Technology กับกำรประกันภัย 

Thailand 4.0 

• ภำยใต้นโยบำยรัฐบำล 
Thailand 4.0 ได้ก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
ให้เป็นประเทศผู้ผลิตที่มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
นวัตกรรม(Innovation ) 
ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
สูงได้ รวมทั้งกำรใช้
ศักยภำพทำง Digital 
ช่วยในกำรขับเคลื่อน
คุณค่ำทำงเศรษฐกิจ 

FinTech 

• FinTech (Financial 
Technology) คือ 
กลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำท ำให้
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเงินและกำร
ลงทุนมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

InsurTech 

• Insurtech จะช่วย
สร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ำ และเพ่ิมโอกำส
ให้ผู้ประกอบกำรเพิ่ม
ช่องทำงกำรบริกำร
มำกขึ้น แถมช่วยลด
ต้นทุนกำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจประกันภัย
ได้เป็นอย่ำงด ี



Digital Technology กับกำรประกันภัย 



Digital Technology กับกำรประกันภัย 

กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำขำยประกันมำกขึ้น เข้ำถึงมำกขึน้ เพื่อตอบโจทย์ยุค Digital 
ติดจอ ด้วยควำมง่ำย สะดวก รวดเร็ว ซื้อได้ทุกที่ทุกเวลำ จ่ำยเงินเสรจ็รับกรมธรรม์
ควำมคุ้มครองทันที ปัจจุบันได้มีกำรน ำ “InsurTech” มำปฏิวัติรูปแบบกำรท ำธุรกิจ 
เพื่อสร้ำงมูลค่ำใหก้ับกำรประกันภัยทั้งด้ำนผลติภัณฑ์ กำรให้บริกำร และกำรบริหำร
จัดกำรภำยในมำกขึ้น  



InsurTech ประกันภัย ยุค Thailand 4.0 

Insurtech ช่วยลดช่องว่ำงในธุรกิจประกันได้อย่ำงไร 
กำรน ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรให้บริกำรธุรกิจประกันภัย (insurance 
regulatory sandbox) เพื่อตอบสนองต่อควำม 
ต้องกำรของประชำชนในยุค Thailand 4.0 
 

1. กำรเลือกซื้อแบบประกันง่ำยขึ้น 
2. กำรขำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
3. ระบบกำรเคลมสะดวกและรวดเร็วขึ้น 



ประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย 
กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกันชีวิต / 

กำรชดใช้เงินหรือคำ่สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย  
โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

กำรเสนอขำยกรมธรรม์ ประกันภัย
ผ่ำนช่องทำง อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

กำรใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำร
เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย 

 
 
 

กำรออกกรมธรรม์ประกันภัย  
โดยใช้วิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

กำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทน
โดยใช้วิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

กำรรักษำควำมม่ันคง ปลอดภัยของ
ระบบ สำรสนเทศ 

 
 
 

กำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก 



คปภ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Me Claim” สนองนโยบำยรัฐ  



Application แจ้งเคลม 

ในยุคปัจจุบัน Smartphone เข้ำมำมีบทบำท
ในชีวิตประจ ำวันของผู้คนมำกยิ่งขึน้ เพรำะ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ของ Smartphone ช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกและถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมไปถึง Application หลำกหลำยที่ตอบ
โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และแน่นอนว่ำ บริษัท
ประกันก็ตำมทันยุคสมัยมำกขึ้น ด้วยกำรมี 
Application ส ำหรับแจ้งเคลมประกัน 



ไกล่เกลีย่ 

โดยผูช้ านาญการ 

ระงับข้อพิพาท 

โดยอนญุาโตตลุาการ 

รับเรื่องพิจารณาโดย
เจ้าหนา้ที่ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุงานคุม้ครองสทิธิประโยชน ์

ด้านการประกนัภัย 

          อนุญาโตตุลาการ ทางด่วนข้อพพิาท       ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท       ศูนย์ไกลเ่กลีย่ 

ครบวงจร 
 
 

 
 

เร็ว / ไม่พลำด / ลดเอกสำร 
เชื่อมอ่ำนบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

ยื่น+ติดตำม+ฟังผล 
Online / Real time 



กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำร
ประกันภัย (Insured Right Protection Management System)  
 
  เพ่ือให้กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดย 
 - มีระบบสำรสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลกำรระงับข้อพิพำท ทั้งในชั้นกำร
พิจำรณำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยผู้ช ำนำญกำร และกำระงับ
ข้อพิพำทด้วยวิธีอนุญำโตตุลำกำร 
            - สำมำรถติดตำมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 - ประมวลผลและรำยงำนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงานคุม้ครองสทิธิประโยชนด์า้นการประกนัภยั 



กำรน ำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มำใช้ 

ส ำนักงำน คปภ. ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในหลำยด้ำน เพื่อให้บริกำรประชำชนได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น กำรพัฒนำ ChatBot ท่ีสำมำรถตอบค ำถำมที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้ เพื่อช่วยลด
ระยะเวลำกำรให้บริกำรและสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ประชำชนผู้เอำประกันภัย 

.............. 
ทั้งนี้ จะได้มีกำรพัฒนำ ChatBot 
แบบที่มีปัญญำประดิษฐ์ AI (Artificial 
Intelligence) คือใช้ Machine 
learning เพื่อช่วยให้ Chatbot ของ
เรำเข้ำใจภำษำมนุษย์ รูปประโยค 
ควำมหมำยที่มนุษย์ต้องกำรสื่อได้ดีขึ้น  



Video Conference : กำรระงับข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัย 

ส ำนักงำน คปภ. จะน ำระบบ Video Conference มำใช้ในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้ำนกำรประกันภัยโดยผู้ช ำนำญกำร และกำรระงับข้อพิพำทด้วยวิธีอนุญำโตตุลำกำร 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในภูมิภำคต่ำง ๆ 
ซึ่งส ำนักงำน คปภ. มีระบบรองรับอยู่แล้ว โดยสำมำรถ
ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Video Conference ไดท้ันที 
เพื่อใหก้ระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเข้ำถึงประชำชน
ทุกคนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน รวมทั้งช่วยลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของ
ผู้ร้องเรียนด้วย 



กำรพัฒนำระบบกำรอนุญำโตตุลำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
E -Arbitration 

ระบบ E -Arbitration เป็นกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรระงับขอ้พพิำทด้วยวิธี
อนุญำโตตุลำกำร ทั้งกำรยื่น ส่ง และรับค ำเสนอข้อพิพำท รวมทั้งเอกสำรทำงระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะช่วยใหก้ำรด ำเนนิกำรข้อพพิำทมีควำมสะดวก รวดเร็ว ลด
กำรใช้กระดำษ ประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำยของคูพ่ิพำทในกำรเดินทำงมำยื่นเอกสำร
ที่สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ส ำนักงำน คปภ.  

ยื่นค ำเสนอข้อพิพำท ช ำระค่ำธรรมเนียม รับค ำเสนอข้อพิพำท 



กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำง คปภ. กับ สคบ. 

 เตรียมรองรับแนวนโยบำยของภำครัฐในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้ำวสู่ 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  

 เชื่อมระบบฐำนข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนของทั้งสองหน่วยงำนเข้ำด้วยกันเพื่อให้
สำมำรถติดตำมสถำนะของเรื่องร้องเรียนด้ำนประกันภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

 เพิ่มช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับส ำนักงำน คปภ. ไดง้่ำยยิ่งขึ้น  
 ปัจจุบัน ส ำนักงำน คปภ. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค กับ สคบ. โดยจะมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลใน 3 ส่วน คือ ข้อมูลตรวจสอบ
ใบอนุญำตตัวแทนประกันภัย ข้อมูลตรวจสอบใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัยทั้ง
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ รวมทั้งข้อมูลควำมรู้และข่ำวสำรประกันภัย  



ผลกระทบต่อผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัย ในยุค InsurTech 
          เทคโนโลยี อำจสร้ำงทั้ง โอกำสและผลกระทบให้กับผู้บริโภคด้ำนกำร
ประกันภัยได ้
 “InsurTech” มีจุดเด่นอยู่ที่กำรช่วยเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจให้กับผู้ประกอบกำร 

เพรำะคือกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและเพิ่มช่องทำงในกำร
ให้บริกำรในหลำกหลำยมิต ิ

 ภำคธุรกิจประกันภัยและกลุ่ม Startup ในประเทศไทยเริ่มพัฒนำ “InsurTech” 
ออกสู่ตลำด 

 สิ่งที่ตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือควำมเสี่ยง และมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber security) ซึ่งยังคงเป็นโจทย์ที่ภำคธุรกิจและ
หน่วยงำนก ำกับทั่วโลกต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
ต่ออุตสำหกรรมประกันภัย 




