
โอกาสและผลกระทบของผูบ้ริโภคดา้นการประกนัภยั

ในยุค New Normal
ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข

....................................

นายชยัยุทธ มงัศรี

รองเลขาธิการ ดา้นกฎหมาย คด ีและคุม้ครองสทิธิประโยชน์

วนัศุกรท์ี ่27 พฤษภาคม 2565



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

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ส ำนักงำน คปภ. เป็นองค์กรชั้นน ำ ที่สร้ำงเสริมระบบประกันภัย ให้เข้ำถึงโดยง่ำย    
เป็นธรรมและยังยืน”

พันธกิจ (Mission)
• ก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีธรรมำภิบำล
• ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันภัยให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม      

ในอนำคต
• สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปลูกฝังค่ำนิยมกำรใช้ระบบประกันภัยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง       

รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนให้ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรประกันภัย

บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ. 



กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยในยุค New Normal

ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรให้ภำคธุรกิจประกันภัยเร่งพัฒนำศักยภำพสู่ยุค 
New Normal โดยส ำนักงำน คปภ. ได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ภำคอุตสำหกรรมประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำร
ประกันภัยในทุกภำรกิจหลัก 



กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยในยุค New Normal

แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568)

❖ มุ่งเน้นกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมประกันภัยให้มีกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth)

❖ ส่งเสริมบทบำทของธุรกิจประกันภัยไทยให้เป็นส่วนส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล

❖ ภำคธุรกิจประกันภัยจะต้องมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เป็นรูปธรรมมำกขึ้น



แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

• พฒันาและส่งเสรมิขดีความสามารถ
ของธุรกจิประกนัภยั

• ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาช่องทาง
รปูแบบ วธิกีาร และผลติภณัฑ์

• ส่งเสรมิความสามารถ ในการ
แขง่ขนั การลดตน้ทุน

• ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและทศันคติ
ของประชาชนและภาคเอกชน

• พฒันากลไกการคุม้ครอง ผูบ้รโิภค
ดา้นการประกนัภยั

• สนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งและ การ
ด าเนินนโยบายภาครฐั 

• เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ
• ผลกัดนัใหธุ้รกจิ ประกนัภยัเป็นส่วนหนึ่งที่

ท าใหส้งัคมโดยรวมมคีวามยัง่ยนื

• พฒันากฎหมายและหลกัเกณฑใ์นการก ากบั
ดแูล

• สรา้งเสรมิศกัยภาพ 
• พฒันาระบบงาน ฐานขอ้มลู และเทคโนโลยี
• ปรบัเปลีย่นหน่วยงานก ากบัดแูลสู่ SMART 

OIC 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย   
ปรับรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ สภำพแวดล้อมใหม่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรประกันภัยให้ประชำชนและภำคเอกชน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบำทในกำร
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ระบบ
ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรประกันภัย
เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรประกันภัยและรูปแบบในกำรก ำกับดูแล         
ที่รองรับกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัย 



กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัภยั

1.

2.

3.

4.

พระราชบญัญติัคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม



กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน ในยุค New Normal

❖ สายคุม้ครองสิทธิประโยชน ์มีภารกิจในการ

คุม้ครองสิทธิประโยชน์ดา้นการประกันภยั

ให ้แก่ประชาชน ผู ้เอาประกันภัย ผู ้ร ับ

ประโยชน ์และผูม้ีสิทธิเรียกรอ้งตามสญัญา

ประกนัภยั อย่างเป็นระบบครบวงจร เพ่ือ

เ ป็นการบริการประชาชนอย่างถูกต ้อง 

รวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรม



กระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกนัภยั 

ศนูยร์บัเรื่อง
ร้องเรียนด้านการ
ประกนัภยั (Insurance 

Complaint Center) 

ศนูยไ์กล่เกล่ีย
ข้อพิพาท

ด้านประกนัภยั 
(Insurance Mediation 

Center) 

กระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ 

สายด่วน คปภ. 
๑๑๘๖ 

มหีน้าทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนและ
พจิารณาใหค้วามเป็นธรรมแก่
ประชาชนเกีย่วกบัการประกนัภยั
ผา่นชอ่งทางต่างๆ ทัง้ทาง
website ของส านกังาน คปภ. /ยืน่
หนงัสอืรอ้งเรยีน หรอืรอ้งเรยีน
ดว้ยตนเอง

เป็นการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท
โดยผูช้ านาญการซึง่ขึน้ทะเบยีน
รายชือ่เป็นผูไ้กลเ่กลีย่ของ
ส านกังาน คปภ.

เป็นทางเลอืกใหก้บัคูก่รณีที ่        
ไมส่ามารถตกลงกนัได ้โดยไม่
ตอ้งน าคดดีงักลา่วไปสูก่าร
พจิารณาในชัน้ศาลยตุธิรรม

เพือ่ท าหน้าทีบ่รกิารใหค้ าแนะน า 
ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป
ของธุรกจิประกนัภยั และตอบขอ้
สงสยัเกีย่วกบัการประกนัภยั



สายด่วน คปภ. 1186

✓ เป็นช่องทางการบริการประชาชนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน
การประกันภัย เพื่อท าหน้าที่บริการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาหารือเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจประกันภัย 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 ยื่นหนังสือร้องเรียน 
หรือยื่นผ่านหน่วยงานอื่น

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



กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านการประกนัภยั
ตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการรบัและพิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการประกนัภยั พ.ศ. 2564

ผูร้้องเรียน

• บคุคลท่ีมีสิทธิตามกฎหมายท่ีย่ืนค าร้องต่อส านักงาน ไม่ว่าจะย่ืนโดยตรงหรือผา่นช่องทางต่างๆของส านักงาน คปภ. หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีหน้าท่ีรบัเร่ืองร้องเรียน

• ยื่นด้วยตนเองโดยตรงท่ีส านักงาน คปภ. - ส่งจดหมาย - www.oic.or.th

ทางด่วน
ข้อพิพาท

• เม่ือรบัเร่ืองร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีจะน าเข้าระบบทางด่วนข้อพิพาท โดยประสานบริษทัทางโทรศพัท ์หากสามารถตกลงกนัได้ 
กจ็ะยติุเร่ืองได้ทนัที 

การ

ไกล่เกล่ีย

• หากไม่สามารถหาข้อยติุได้ในชัน้ทางด่วนข้อพิพาทจึงจะรบัเข้าระบบร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีจะเรียกให้บริษทัผูถ้กูร้องเรียน 
ส่งเอกสารหลกัฐาน หรือย่ืนค าช้ีแจงแสดงข้อเทจ็จริง หรือมาให้ถ้อยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีถกูร้องเรียน

การยติุ
ข้อพิพาท

• กรณีคู่กรณีตกลงยติุข้อพิพาทให้ท าบนัทึกนัดจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ท าบนัทึกตกลงสญัญาประนีประนอมยอมความ
• กรณีค าร้องเรียนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และข้อเทจ็จริงเป็นท่ียติุให้เจ้าหน้าท่ีเสนอนายทะเบยีนออกค าวินิจฉัย

ข้อพาทไม่
ยติุ

• กรณีค าร้องเรียนเป็นปัญหาข้อเทจ็จริง และไม่สามารถหาข้อยติุได้ในชัน้เจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากข้อเทจ็จริงจากการพิจารณา
แตกต่างจากข้อเทจ็จริงท่ีได้จากค าร้องเรียนหรือหลกัฐานเอกสารไม่ชดัเจนเพียงพอท่ีจะออกความเหน็ได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งผลการด าเนินการให้ใช้สิทธิทางอนุญาโตตลุาการของส านักงาน คปภ. หรือศาล



คปภ.

ลงระบบรบัเรือ่ง 
PPMS

Complain unit

ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ

หาขอ้เทจ็จรงิเพิม่

ก าหนดประเดน็

ขอ้เทจ็จรงิ

ขอ้กฎหมาย

วเิคราะหแ์นวทาง

โทรศพัท,์e-mail

ท าหนงัสอืเชญิยติุ

ขอ้เทจ็จรงิไมย่ตุิ

แนะน าใชส้ทิธทิางศาล 
หรอือนุญาโตตุลาการ

ขอ้เทจ็จรงิยตุิ

จนท.ท าความเหน็

บรษิทัฯ จา่ย

บรษิทัฯโตแ้ยง้ ท าค าวนิิจฉยั บรษิทั ฯโตแ้ยง้

ทบทวนค าวนิจิฉยั

ยนืยนัค าวนิจิฉยั

แนะน าใชส้ทิธทิางศาล 
อนุญาโตตุลาการ

ตดิตามผลคดี

ด าเนินคดปีระวงิ

การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

บรษิทั ฯโตแ้ยง้
บริษทั ฯ           

ไม่โต้แย้ง/ไม่จ่าย

- หนังสือร้องเรียน
- www.oic.or.th
- หน่วยงานอ่ืนส่งมา
- มาด้วยตนเอง
- รบัมอบอ านาจมา
- สายด่วน คปภ. 1186



การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทโดยผูช้ านาญการ

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

✓ งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย (Insurance 
Mediation Center : IMC) เป็นกระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความคุ้มครองอย่าง “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



กระบวนการระงบัข้อพิพาทด้านการประกนัภยั

อนุญาโตตลุาการ

หากการไกล่เกลีย่
โดยผูช้ านาญการ
แลว้ผูร้อ้งเรยีนไมพ่อใจ 
สามารถเสนอน าเรือ่งเขา้
สูก่ารพจิารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 
ส านกังาน คปภ. ได้

เรือ่งรอ้งเรยีนทุกประเภท
ไมว่า่จะเขา้มาในช่องทางใด
พนกังานเจา้หน้าที ่ตอ้งน า
เขา้ระบบทางดว่น
(3 ชัว่โมง) 

ทางด่วนข้อพิพาท ไกล่เกล่ียข้อพิพาท

กรณไีมส่ามารถยุตไิดใ้น
ชัน้ทางดว่นขอ้พพิาท จงึจะ
รบัเขา้ระบบรอ้งเรยีน ซึง่ได้
ก าหนดกรอบมาตรฐาน
ในการพจิารณาเป็นรปูแบบ
เดยีวกนัทัว่ประเทศ
(30 วนั)

ศนูยไ์กล่เกล่ีย

กรณไีมส่ามารถยุตไิดใ้นชัน้
พนกังานเจา้หน้าที่
ผูร้อ้งเรยีนและบรษิทั
สามารถแจง้ความ
ประสงคเ์ขา้ศนูยไ์กล่เกลีย่
ขอ้พพิาทโดยผูช้ านาญการ
ซึง่เป็นบุคคลภายนอกได้



ปัญหาการร้องเรียนท่ีพบ

กรมธรรม์
ประกนัภยั

ความชดัเจน การเข้าใจผิด การเสนอขายผิด

ข้อกฎหมาย ประมวล
กฎหมายแพ่งฯ

การกระท าท่ีขดั
กฎหมาย/ศีลธรรม ฉ้อฉลประกนัภยั

ข้อเทจ็จริง ต้องรบัผิดชอบ
หรือไม่?

เสียหาย
เท่าไร?

ชดใช้อย่างไร



ประเด็นข้อพิพำทที่เขำ้สู่ศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรประกันภัย ICC 
และเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพพิำทโดยผู้ช ำนำญกำร

ประเด็นปัญหำ 
ประกันวินำศภัย ประกันชีวิต

1. กรมธรรม์โควิด 19 แบบ เจอ จ่าย จบ

2. คู่กรณีตกลงค่าสินไหมทดแทนไม่ได้

3. กรมธรรม์แบบ ค่าชดเชยรายวัน/รายได้

4. บริษัทปฏิเสธการชดใช้โดยอ้างข้อยกเว้น

5. บริษัทเสนอชดใช้ไม่เป็นไปตามความ
เสียหายที่แท้จริง

1. บริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

2. บริษัทปฏิเสธการชดใช้โดยบอกล้างสัญญา
ประกันชีวิตตาม ปพพ.มาตรา 865

3. บริษัทปฏิเสธการชดใช้โดยอ้างข้อยกเว้น

4. กรมธรรม์แบบ ค่าชดเชยรายวัน/รายได้

5. บริษัทไม่คืนเบี้ยประกันภัย



สถติิงานคุม้ครองสทิธิประโยชน์

(ขอ้มูล  ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2565)

กำรเจรจำไกล่เกล่ียข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัยโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีจ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 43,045 เรื่อง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 13,421 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.18

กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทโดยผู้ช ำนำญกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก มีจ ำนวนเรื่องร้องเรียน 
51 เรื่อง สำมำรถเจรจำยุติได้ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.24

กำรระงับข้อพิพำทด้วยวิธีอนุญำโตตุลำกำร มีจ ำนวน 153 เรื่อง สำมำรถยุติข้อพิพำท
ได้ 183 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.14



Digital Technology กับกำรประกันภัย

Thailand 4.0

Fintech

InsurTech



Digital Technology กับกำรประกันภัย

Thailand 4.0

• ภำยใต้นโยบำยรัฐบำล 
Thailand 4.0 ได้ก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
ไทยให้เป็นประเทศผู้ผลิตทีม่ี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
นวัตกรรม (Innovation )
ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง
ได้ รวมทั้งกำรใช้ศักยภำพ
ทำง Digital ช่วยในกำร
ขับเคลื่อนคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจ

FinTech

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

InsurTech

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



Digital Technology กับกำรประกันภัย



Digital Technology กับกำรประกันภัย

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



InsurTech ประกันภัย ยุค New Normal

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 
โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์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 ำวันของผูค้นมำกยิ่งขึน้ เพรำะ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ของ Smartphone ช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกและถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมไปถึง Application หลำกหลำยที่ตอบ
โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และแน่นอนว่ำ บริษัท
ประกันก็ตำมทันยุคสมัยมำกขึ้น ด้วยกำรมี 
Application ส ำหรับแจ้งเคลมประกัน



ไกล่เกล่ีย

โดยผูช้ านาญการ

ระงบัข้อพิพาท

โดยอนุญาโตตลุาการ

รบัเร่ืองพิจารณา
โดยเจ้าหน้าท่ี

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์
ด้านการประกนัภยั

อนุญาโตตลุาการทางด่วนข้อพิพาท ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ศนูยไ์กล่เกล่ีย

ครบวงจร

เร็ว / ไม่พลำด / ลดเอกสำร
เชื่อมอ่ำนบัตรประจ ำตัว

ประชำชน

ยื่น+ติดตำม+ฟังผล
Online / Real time



กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนงำนด้ำนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำร
ประกันภัย (Insured Right Protection Management System)

❖ เพื่อให้กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดย

- มีระบบสำรสนเทศท่ีเชื่อมโยงข้อมูลกำรระงับข้อพิพำท 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 ที่สำมำรถตอบค 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 ได้ทันที 
เพื่อให้กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเข้ำถึงประชำชน
ทุกคนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน รวมทั้งช่วยลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของ
ผู้ร้องเรียนด้วย



กำรพัฒนำระบบกำรอนุญำโตตุลำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
E -Arbitration

ระบบ E -Arbitration เป็นกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรระงับขอ้พพิำทด้วยวิธี
อนุญำโตตุลำกำร ทั้งกำรยื่น ส่ง และรับค ำเสนอข้อพิพำท รวมทั้งเอกสำรทำงระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะช่วยใหก้ำรด 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. ได้ง่ำยยิ่งขึ้น 
❖ ส ำนักงำน คปภ. ได้เชื่อมโยงข้อมูลกำรคุ้มครองผู้บริโภค กับ สคบ. โดยจะมีกำร

เชื่อมโยงข้อมูลใน 3 ส่วน คือ ข้อมูลตรวจสอบใบอนุญำตตัวแทนประกันภัย 
ข้อมูลตรวจสอบใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัยทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ 
รวมทั้งข้อมูลควำมรู้และข่ำวสำรประกันภัย 



ผลกระทบต่อผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัย ในยุค InsurTech
เทคโนโลยี อำจสร้ำงทั้งโอกำสและผลกระทบให้กับผู้บริโภคด้ำนกำร

ประกันภัยได้
✓ “InsurTech” มีจุดเด่นอยู่ที่กำรช่วยเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจให้กับผู้ประกอบกำร 

เพรำะคือกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและเพิ่มช่องทำงในกำร
ให้บริกำรในหลำกหลำยมิติ

✓ ภำคธุรกิจประกันภัยและกลุ่ม Startup ในประเทศไทยเริ่มพัฒนำ “InsurTech” 
ออกสู่ตลำด

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




