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ปีที่ 4 ฉบับที่ 11/2561 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511-523 หรือ ต่อ 612-616 โทรสาร 0 2256 6039-40

กำรท ำประกันสุขภำพภำคบังคับในกลุ่มผู้ขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว ระยะ 1 ปี
สืบเนื่องจากปัจจุบันชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจ านวนมากกว่า 30 ล้านรายในแต่ละปี ซึ่งชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยด้วยการตรวจลงตรา

ประเภทต่าง ๆ ที่มีระยะเวลาพ านักฯ ยาวนานถึง 1 ปี เช่น คนต่างด้าวที่อยู่กับครอบครัวไทย/ ภรรยาชาวไทย/ ใช้ชีวิตบั้นปลาย และมีถิ่นที่อยู่ อาจจะยังไม่มีการท า
ประกันสุขภาพ ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยในปี 2559 จ านวน 142,447 ราย และปี 2560 จ านวน 190,126 ราย ซึ่งน าไปสู่การเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเกิดปัญหาการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ได้เต็มจ านวน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เสนอให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนชั่วคราว ที่ระยะเวลาพ านักยาวนาน  1 ปี จะต้องมีการท าประกันสุขภาพ สภาพบังคับ ในค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 327/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2557 เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ดังนี้ “มีการท าประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองสุขภาพของไทยโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 4 หมื่นบาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท” ซึ่งเป็นหลักการเดียวกัน
กับการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือการพ านักระยะยาว (Long Stay Visa) อย่างไรก็ตามในเร่ืองนี้จะมีการหารือ
ในรายละเอียดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล โทรศัพท์หมายเลข  0 2256 6032-8 ต่อ 512

ข้อเสนอแนวทำงกำรจัดเก็บควำมเส่ียงภัยไว้ในประเทศ (Local Retention)
ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

มีนโยบายการจัดตั้งบริษัทประกันภัยต่อในประเทศ และการก าหนดหลักเกณฑ์การรับเสี่ยง
ภัยไว้ในประเทศ (Local Retention) จึงได้หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย
สมาคมฯ ได้จัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศของแต่ละ
ประเภทการประกันภัย ต่อส านักงาน คปภ. ดังนี้

2.1 การประกันภัยทรัพย์สิน การจัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ (Local Retention) ส าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ให้บริษัท
ประกันภัยต้องรับเสี่ยงภัยไว้เองหรือประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยภายในประเทศ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อหนึ่ง
กรมธรรม์ประกันภัย

2.2 การประกันภัยรถยนต์ การจัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ให้บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้ภายในประเทศ
เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย

2.3 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การจัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันสุขภาพส่วน
บุคคล (แบบจ่ายตามจริง แบบเหมาจ่ายรายวัน) ให้บริษัทประกันภัยต้องรับเสี่ยงภัยไว้เองหรือประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยภายในประเทศ ใน
จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัย

2.4 การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ การจัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ ประกอบด้วย
2.4.1 Marine Cargo และ Inland Transit ส าหรับสินค้าประเภททั่วไป (General Cargo) บริษัทประกันภัยต้องรับเสี่ยงภัยไว้เองหรือประกันภัยต่อ

กับผู้รับประกันภัยภายในประเทศ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาทต่อหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย
ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ให้บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศตามจ านวนที่ก าหนดไว้ข้างต้น ในส่วนที่เกินกว่าที่ก าหนดนี้
ให้บริษัทพยายามรับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศตามขีดความสามารถ 

2.4.2 Carrier’s Liability จัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ เช่นเดียวกับข้อ 1
2.5 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การจัดเก็บความเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ (Local Retention) ส าหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย

2.5.1 การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) ประเภทการประกันความรับผดิตามกฎหมายทั่วไป (General Liability) เช่น การประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) บริษัทประกันภัยต้องรับเสี่ยงภัยไว้เองหรือประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัย
ภายในประเทศ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัย

2.5.2 ประเภทการประกันภัยดั้งเดิม (Traditional Insurance) เช่น การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Work Insurance: 
CWI), การประกันภัยเงิน (Money Insurance), การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance), ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity 
Guarantee Insurance), การประกันภัยกระจกที่ติดตั้ง (Fixed Plate Glass Insurance) บริษัทประกันภัยต้องรับเสี่ยงภัยไว้เองหรือประกันภัยต่อ
กับผู้รับประกันภัยภายในประเทศ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522



2ปีที่ 4 ฉบับที่ 11/2561 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที่/เวลำ
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบ

อุบัติเหตุ รุ่นที่ 8 (วันที่ 7)
ห้องประชุมฤทธิฤาชัย
วิทยาลัยการต ารวจ

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบ
อุบัติเหตุ รุ่นที่ 8 (วันที่ 8) และสอบข้อเขียน

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

จัดสอบแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย 
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 
10 รอบแรก

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมหลักสูตร 
การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8 

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมกา รกฎหมายและ
กฎระเบียบ

สั มมนา “การก ากั บการปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายประกันวินาศภัย ประจ าปี 2561”

โรงแรม Siam Bayshore
จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โ ค ร ง ก า รสั มมนา ผู้ บ ริ ห า รด้ า นก า ร
ประกันภัยรถยนต์ ประจ าปี 2561

โรงแรม The Cavalli Casa 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

ประชุมหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพที่มีเหตุชวนสงสัย

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

พิ ธี ปิ ด ก า ร อ บ รม แ ละ ม อ บ วุ ฒิ บั ต ร 
โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกัน
วินาศภัย รุ่นที่ 24

Cape Dara Resort
จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

สัมมนา “TGIA HealthTech Forum 
2018”

Glow Fish อาคารสาทรธานี 2 
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

ชมรมไอทีประกันภัย สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ
Thailand Insurance CIO Forum

Royal Cliff Beach Hotel
จังหวัดชลบุรี

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511-523 หรือ ต่อ 612-616 โทรสาร 0 2256 6039-40

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ
ส านักงาน คปภ. ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยท าการศึกษาถึงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเพื่อให้เป็นมาตรฐานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าว    
โดยเบื้องต้นได้เตรียมก าหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นพื้นฐาน 3 ประเภท ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อวัน รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 700 บาทต่อวัน และรถยนต์โดยสาร
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อวัน คาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

กรมธรรม์ประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ ปีกำรผลิต 2561/62 ส ำหรับรำยย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์)

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 อนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูท านา อัตราเบี้ยประกันภัย ไร่ละ 65 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัดครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัย
ประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกันจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 
2561/62 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย โดยส านักงาน คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้มีบริษัทประกันภัยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับประกันภัย จ านวน 14 บริษัท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาว
นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 516


