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- ใหค้ าปรึกษาแก่ประชาชนดา้นการประกันภัย

- ใหค้ าปรึกษาแก่บริษัทและคนกลางประกันภยั

- สนับสนุนข้อมูลเชิงวิเคราะหปั์ญหา

การคุ้มครองสิทธิประโยชนด์า้นการประกันภยั

- สร้างภาพลักษณท์ีด่ขีองส านักงาน คปภ.

- ตรวจสอบกรมธรรมป์ระกันภยั
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การปรบัปรุงระบบท่ีสามารถใหบ้รกิารประชาชนได้
แมจ้ะตอ้ง WFM ในสถานการณไ์มป่กต ิ( BCP)
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- ยกระดบัการใหบ้รกิาร (service level agreement) และความพรอ้มใช้ (availability) ของระบบท่ีสามารถใหบ้รกิารไดใ้น
ระดบัสงู มีระบบส ารองในกรณีเกิดเหตภุยัพิบตัิ (disaster recovery site) ท าใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ
ส ารองขอ้มลู ลดความเสี่ยงต่อการสญูหายของขอ้มลู รวมถึงการกูข้อ้มลูกลบัคืนเมื่อเกิดเหตภุยัพิบตัิ  

- ยกระดับความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศของ ส านักงาน คปภ.  ลดความเสี่ยงจากภยัคุกคามทางดา้นไซเบอร ์รวมถึง      
ลดความเสี่ยงจากการถกูโจมตีผ่านทางช่องโหว่ผ่านเขา้สูร่ะบบงานภายใน 

- ขจดัปัญหาเรื่องการดแูลทรพัยากรระบบ   
- รองรบัการท างานตามหลกัการ Work from anywhere any device ไดอ้ย่างปลอดภยั สะดวกรวดเรว็ ความยืดหยุ่นจาก

สถานการณท่ี์ไมป่กติโดยไมต่อ้งขึน้กบัระบบ remote ของส านกังาน คปภ.
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ระบบสายด่วน 1186 ระบบใหม่ ประกอบด้วย

ส่วนของผู้ให้บริการระบบ Cloud 1186  / ส านักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส านักงาน คปภ. เขต/ภาค/จังหวัด                                         
เช่ือมต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบงานต่าง ๆ อาทิ OIC gateway เพ่ือส่งผ่านข้อมูล หรือ Chat ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ระบบ 1186 ใหม่มี voice firewall ตรวจจับการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี และสามารถ Block สายนั้น ๆ                                                
โดย voice firewall จะส่งเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เพ่ือให้ผู้โทรเลือกรายการท่ีต้องการ และสามารถเลือกโอนเข้า Contact Center 1186 
เพ่ือสนทนากับผู้โทร สายสนทนาจะถูกบันทึกใน voice recorder และมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ CRM และ KM

การโอนสายไปยังส านักงาน คปภ. ส่วนกลาง หรือส านักงาน คปภ. เขต/ภาค/จังหวัด โดยการโอนสายไปยังโทรศัพท์ประเภท IP ระบบจะโอนสายไปยัง
ปลายทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทันที  แต่หากต้องการโอนสายไปยังโทรศัพท์อนาล็อก ระบบจะโอนสายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง Voice 
gateway ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างระบบโทรศัพท์แบบใหม่ (IP) กับระบบโทรศัพท์ชุดเก่า (อนาล็อก)  



กระบวนการระงับข้อพิพาท
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กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน คปภ. โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint
Center : ICC) ตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและด าเนินการ
ไกลเกลี่ยข้อพาทด้านการประกันภัย พ.ศ.2552

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ (Insurance Mediation Center : IMC)
ตามระเบียบระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย                 
พ.ศ. 2559

กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2)           
ปี 2553 (ฉบับที่ 2) และ ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 3)           
ปี 2563 
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ย่ืนเรื่องรอ้งเรียน online 

จากหนา้ website : www.oic.or.th

ประสานงานขอ้พิพาท ทาง e-mail

แจง้ผลการพิจารณา ทาง e-mail

พิจารณา/ไกลเ่กล่ียขอ้พิพาททาง MS-Teams
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ย่ืนเรื่องรอ้งเรียน online 

จากหนา้ website : www.oic.or.th
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ประสานงานข้อพพิาท

สาเหตุปัจจัย
1.ผู้ร้องเรียนร้องเรียนโดยไม่เคยติดต่อกับบริษัท 
2.การพิจารณา front counter ของบริษัทไม่ตอบโจทย์การระงับข้อพิพาทไดด้เีท่าที่ควร 
3.การสื่อสารอธิบายของบริษัทประกันภยั ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ แต่ผลักมา คปภ. ให้รับหน้าแทน 
4.การร้องเรียนที่อาจเข้าข่ายการหาประโยชน์โดยไม่ชอบ หรืออาจเข้าข่ายฉ้อฉลประกันภัย

แนวคิด/วิธีการ 
1.ส านักงาน คปภ. ได้มีเตรียมการ รวบรวมรายชื่อ โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน/ผู้มีอ านาจพิจารณาไว้แล้ว 
2.ส านักงาน คปภ. จะส่งเร่ืองร้องเรียนให้บริษัทพิจารณาเบื้องต้น โดยให้บริษัทประสานงานผู้ร้องเรียน    
หาข้อยุติ ถ้าสามารถยุติได้กจ็ะไม่ถอืเป็นเร่ืองร้องเรียน 
3.ถ้าไม่ยุติ ให้แจ้งเหตุผลการไม่สามารถประสานยุติ และจะเข้าระบบการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนตามปกติ 
4.กรณีเป็นเรื่องอื่นๆ เช่นผู้ร้องไม่มีอ านาจ ฉ้อฉลประกันภัย มีเหตุอันควรสงสัยอื่น สามารถแจ้งมาใน
ช่องทางได้ 
5.กรณีที่ไม่ยุติ หากการแจ้งผลของบริษัทมีข้อมูลครบถ้วน ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย / หลักฐาน คปภ. 
อาจ พิจารณาแจ้งผลได้ทันที 

กระบวนการนี้ ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ลดข้อร้องเรียน พัฒนาระบบการท างานร่วมกนั
ระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน  
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กระบวนการสืบพยานและพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ ด้วยการประชุมทางไกล 
ผ่านจอภาพ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับคู่กรณีทีม่ีข้อพพิาทด้านประกันภัย 

และเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานในกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้านประกันภัยให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
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• เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ PPMS ที่มีอยู่ โดย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนงานระงบัข้อพิพาทด้วย
วิธีอนุญาโตตุลาการ (E-Arbitration) ซึ่งจะรองรับการให้บริการ
อย่างครบวงจร ทั้งในส่วนอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันภัย 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน คปภ. 

• เช่น การย่ืนค าคัดค้าน การวางเงินเป็นหลักประกัน การ
ติดตามสถานะคดี การส่งค าร้อง การยื่นเอกสารต่างๆ การสั่ง  
ค าร้องของอนุญาโตตุลาการ   การนัดหมายแจ้งเตือน
อนุญาโตตุลาการ คู่พิพาท และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาผ่านระบบดังกล่าวได้ด้วย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระงับ
ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

ส านักงาน คปภ. โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนงาน       

(E–Arbitration)



การน าเทคโนโลยีเ ข้ามาประยุกต์ใ ช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

การให้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ www.oic.or.th 

การใช้ Line 
Application และอีเมล 

เป็นเคร่ืองมือ
- ยื่นค าเสนอข้อพิพาท/ค าคัดค้าน
- การนัดหมาย 
- ส่งข้อความ/ค าร้อง/บันทึกแบบ 

ค าพยาน/พยานเอกสาร
- ส่งค าสั่งของอนุญาโตตุลาการ
- ส่งส าเนาค าชี้ขาด/ค่าใช้จ่าย

กระบวนการตั้ง
อนุญาโตตุลาการและการ
สืบพยานผ่านจอภาพหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ 
Video Conference,  
Video Call, Chat Room, 
Microsoft Teams 

ให้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัย (PPMS)





หลอกลวงผู้อื่นให้ท าประกันภัย  

เรียกร้องสินไหมทดแทนเป็นเท็จ

ให้ – เรียก – รับ ทรัพย์สินเพื่อให้ชดใช้สินไหมทดแทน 

พรบ. ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

พรบ. ประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔





ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของตัวแทนหรือนายหนา้ประกนัภยั 

- ป้องกันไม่ให้ตัวแทน/นายหน้าที่กระท าความผิดหนีไปอยู่บริษัทอื่น 
และมีความเสี่ยงที่จะกระท าความผิดซ้ า

- ตรวจสอบการลงโทษตวัแทน/นายหน้า โดยหน่วยงานก ากับดแูลอื่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในการประกันสุขภาพ

- ฐานข้อมูลในการตรวจสอบโอกาสทีจ่ะมีการฉอ้ฉลประกนัภยัในการท า
ประกันภัยสุขภาพ 



นายชัยยุทธ มังศรี         รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธปิระโยชน์



กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสรมิสร้างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของบริษัท

กลุ่มที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการ
และความรับผิดของกรรมการ



ผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและความเหมาะสมใน
เรื่อง Fit and Proper ในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว 

แหล่งที่มาของเงินทุนต้องมีความโปร่งใส

ปรับปรุงการก ากับดูแลเงินกองทุน โดยก าหนดให้มีเงินกองทุน
ขั้นต่ าส าหรับการประกอบธุรกิจและมีการด ารงเงินกองทุน

เพิ่มเติมหากมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

บริษัทต้องมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร และปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงมาตรการใน

การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์

ยกระดับคุณสมบัติและบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล



ปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลและมาตรการแทรกแซงการ
ด าเนินการของบริษัทในกรณีท่ีบริษัทมีปัญหาหรืออาจเกิด
ปัญหาขึ้นในอนาคต ให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจ

ก าหนดมาตรการในการการปิดกิจการบริษัทและเสนอรัฐมนตรี
เพิกถอนใบอนุญาตในขณะที่บริษัทยังมีเงินเหลืออยู่

ก าหนดมาตรการในการหาบริษัทประกันภัยอื่นเข้ามารับโอนกรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทที่ถูกปิดกิจการ เพ่ือลดภาระของกองทุนประกัน

ชีวิต/วินาศภัย 

การผ่อนคลายการก ากับดูแล ส าหรับการออกกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นเงินตราต่างประเทศ และการให้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย



ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎรต่อไป



ส่งเสริมการควบโอนกิจการ แก้ไขข้อจ ากัดที่
เกิดจากประเด็นข้อกฎหมาย

ส าหรับการก าหนดความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร
เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประพฤติผิดหน้าจน

ส่งผลให้บริษัทหรือประชาชนได้รับความเสียหาย



อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา





ที่มาและหลักการส าคัญมาจาก English Marine Insurance Act 1906 และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย โดยใช้ Case Law, Consumer Insurance (Disclosure 
and Representations) Act 2012 และ Insurance Act 2015

ใช้บังคับแก่สัญญาประกันภัยทางทะเล ทั้งการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ รวมถึงสัญญาประกันภัยอื่นนอกจากสัญญาประกันภัยทางทะเล 
หากคู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับหลักวิธีปฏิบัติที่ใช้ในปัจจุบัน

กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ



สาระส าคญัของร่าง เช่น 
• สัญญาประกันภัยทางทะเล
• การเปิดเผยข้อความจริงและค าแถลง
• ส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้
• มูลค่าอันสามารถเอาประกันภัยได้
• กรมธรรม์ประกันภัย
• ค ารับรองและข้อก าหนด
• การเดินทาง
• การประเมินค่าสินไหมทดแทน
• การประกันภัยแบบสหการ
• อายุความ 



อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา




