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ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2562 ประจ ำเดือนมกรำคม 2562

โครงกำร “ปีใหม่อุ่นใจประกันภัย 7 บำท ปีใหม่อุ่นใจประกันภัย 10 บำท พลัส”
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรประกันภัยส ำหรับรำยย่อย(ไมโครอินชัวรันส์) 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนกำรประกันภัยให้เข้ำถึงประชำชน และในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562 จึงได้จัดท ำโครงกำร “ปีใหม่อุ่นใจ
ประกันภัย 7 บำท ปีใหม่อุ่นใจประกันภัย 10 บำท พลัส” ในชื่อ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บำท (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่มปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บำท พลัส (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยน ำแนวคิดประกันภัย 10 บำท มำต่อยอดเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 
บำท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บำท พลัส ที่มีควำมคุ้มครองในส่วนของค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุจ่ำยตำมจริงไม่เกิน 5,000 บำท โดยทั้งสอง
แบบคุ้มครองเป็นระยะเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท ำประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 – 31 มกรำคม 2562 ผู้ที่มีสิทธิเอำประกันภัยต้องมีอำยุตั้งแต่ 20-70 ปี 
ทั้งนี้มีบริษัทประกันวินำศภัยรับประกันภัยตำมโครงกำรดังกล่ำว 16 บริษัท สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำงสำวศิริพร บุณยรัตน์มงคล โทรศัพท์หมำยเลข 
0 2256 6032-8 ต่อ 512

กำรประกันภัยพืชผลต่ำง ๆ ตำมนโยบำยของภำครัฐ ประจ ำปีกำรผลิต 2562
ตำมที่สมำคมประกันวินำศภัยไทย ได้บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยได้ด ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปีมำกว่ำ 8 ปี

ส่งผลให้ภำครัฐมีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพในกำรบริหำรโครงกำรประกันภัยพืชผลของอุตสำหกรรมประกันภัย ประกอบกับรัฐบำลมีควำมต้องกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้ตระหนักรู้ถึงควำมเส่ียงภัยในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ได้เตรียมน ำเสนอโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี และโครงกำร
ประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกร ดังนี้
1. โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562 พื้นที่เป้ำหมำยกำรรับประกันภัย 30 ล้ำนไร่ แบ่งกำรรับประกันภัยเป็น 2 ประเภท คือ

1) กำรประกันภัยพื้นฐำน Tier 1 เบี้ยประกันภัย 85 บำท ให้คุ้มครองควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ ทั้งหมด 7 ภัย วงเงินคุ้มครอง 1,260 บำทต่อไร่ ส ำหรับ
ภัยจำกศัตรูพืชและโรคระบำด วงเงินคุ้มครอง 630 บำทต่อไร่

2) กำรประกันภัยส่วนเพิ่ม Tier 2 อัตรำเบี้ยประกันภัยตำมพื้นที่ควำมเสี่ยง 3 ระดับ คือเสี่ยงสูง ปำนกลำงและต่ ำ อัตรำ 25, 15 และ 5 บำท ตำมล ำดับ 
ให้คุ้มครองควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติทั้งหมด 7 ภัย วงเงินคุ้มครอง 240 บำทต่อไร่ ส ำหรับภัยจำกศัตรูพืชและโรคระบำด วงเงินคุ้มครอง 120 บำทต่อไร่ 

(เกษตรกรต้องมีกำรเอำประกันภัย Tier 1 ก่อนจึงจะซ้ือ Tier 2 ได)้
2. โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2562 พื้นที่เพำะปลูก 6.5 ล้ำนไร่ แบ่งกำรรับประกันภัยเป็น 2 ประเภทคือ

1) กำรประกันภัยพื้นฐำน Tier 1 เบี้ยประกันภัย 59 บำท ให้คุ้มครองควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ ทั้งหมด 7 ภัย วงเงินคุ้มครอง 1,500 บำทต่อไร่ ส ำหรับ     
ภัยจำกศัตรูพืชและโรคระบำด วงเงินคุ้มครอง 750 บำทต่อไร่

2) กำรประกันภัยส่วนเพิ่ม Tier 2 อัตรำเบี้ยประกันภัยตำมพื้นที่ควำมเสี่ยง 3 ระดับ คือเสี่ยงสูง ปำนกลำงและต่ ำ อัตรำ 23, 10 และ 3 บำท ตำมล ำดับ 
ให้คุ้มครองควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติทั้งหมด 7 ภัย วงเงินคุ้มครอง 240 บำทต่อไร่ ส ำหรับภัยจำกศัตรูพืชและโรคระบำด วงเงินคุ้มครอง 120 บำทต่อไร่ 

(เกษตรกรต้องมีกำรเอำประกันภัย Tier 1 ก่อนจึงจะซ้ือ Tier 2 ได)้
ทั้งนี้ สมำคมประกันวินำศภัยไทยจะมีหนังสือเชิญชวนบริษัทที่สนใจเข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรำยละเอียดกำรรับประกันภัยตำมโครงกำรดังกล่ำว ในวันอังคำรที่

15 มกรำคม 2562 ณ สมำคมประกันวินำศภัยไทย สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำยธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0-2256-6032 ต่อ 513

กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก ส ำหรับกำรท ำเหมืองแร่
ด้วยพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่จะต้องจัดท ำประกันภัยควำมรับผิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย กำรบำดเจ็บ 

และทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก ดังนั้นกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ จึงได้ด ำเนินกำร (ร่ำง) ประกำศคณะกรรมกำรแร่ เร่ือง ก ำหนดวงเงินและกำรจัดท ำ
ประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินต่อบุคคลภำยนอกส ำหรับเหมืองแร่ขึ้น เพื่อให้ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องจัดท ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมรับผิด
ดังกล่ำว โดยได้มีกำรประชุมหำรือร่วมกันเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรจัดท ำ (ร่ำง) กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว ระหว่ำงกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมำคมประกันวินำศภัยไทย ซ่ึงขณะนี้ได้จัดท ำ (ร่ำง) กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก ส ำหรับกำรท ำเหมืองแร่ ใบค ำขอเอำประกันภัย และอัตรำเบี้ยประกันภัย พร้อมทั้งได้ยื่นขอรับควำมเห็นชอบในหลักกำรของแบบและ
ข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของนำยทะเบียน สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำงสำวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์
หมำยเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 516

สำยงำนวิชำกำร สมำคมประกันวินำศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511-523 หรือ ต่อ 612-616 โทรสำร 0 2256 6039-40



2ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2562 ประจ ำเดือนมกรำคม 2562

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ
วันศุกร์ที่ 11 มกรำคม 2562 ชมรมไอทีประกันภยั ร่วมกับ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 1 วิทยำลัยนวัตกรรม 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
เวลำ 18.00 -21.00 น.

วันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2562 ชมรมไอทีประกันภยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 2 วิทยำลัยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
เวลำ 09.00 -16.00 น.

วันศุกร์ท่ี 18 มกรำคม 2562 ชมรมไอทีประกันภยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 3 วิทยำลัยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
เวลำ 18.00 -21.00 น.

วันอำทิตย์ที่ 20 มกรำคม 2562 ชมรมไอทีประกันภยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 4 วิทยำลัยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
เวลำ 09.00 -16.00 น.

วันพุธที่ 23 มกรำคม 2562 ชมรมประกันภัยทำงทะเล
และโลจิสติกส์  

สัมมนำ How to underwrite for the 
beginner เรื่อง “ควำมรู้พื้นฐำนและเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ”

ห้องประชุม 221 อำคำร 2 ชั้น 2
สมำคมประกันวินำศภัยไทย

วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 2562 ชมรมไอทีประกันภยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 5 วิทยำลัยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
เวลำ 18.00 -21.00 น.

วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562 ชมรมไอทีประกันภยั ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 6 วิทยำลัยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
เวลำ 09.00 -16.00 น.

กำรขอรับควำมเห็นชอบส ำหรับกำรประกันภัยเฉพำะรำย               
สมำคมประกันวินำศภัยไทย ได้น ำเสนอขอแก้ไขค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำร

ประกอบ เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยเฉพำะรำย ไปยังส ำนักงำน คปภ. เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอรับควำมเห็นชอบแบบ ข้อควำม และอัตรำเบี้ยประกันภัยฯ ให้แก่บริษัทสมำชิก โดยนำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ โดยกำรยกเลิกค ำสั่ง
นำยทะเบียนข้ำงต้น และออกค ำสั่งใหม่ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 54/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำรประกอบ 
เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยเฉพำะรำย ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำงสำวภัทรพร น้ ำเงิน โทรศัพท์
หมำยเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

กำรขอรับควำมเห็นชอบส ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรประกันภัยตัวเรือ
สมำคมประกันวินำศภัยไทย ได้น ำเสนอขอแก้ไขค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย 

เอกสำรประกอบ เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรประกันภัยตัวเรือ ไปยังส ำนักงำน คปภ. 
เพื่อให้ครอบคลุมประเภทกำรประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์ และขยำยขอบเขตกำรพิจำรณำเพิ่มมำกยิ่งขึ้น โดยนำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ โดยกำรยกเลิก
ค ำสั่งนำยทะเบียนข้ำงต้นและออกค ำสั่งใหม่ ตำมค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 53/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย เอกสำร
ประกอบ เอกสำรแนบท้ำย และอัตรำเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ กำรประกันภัย
ตัวเรือ และกำรประกันภัยควำมรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรขนส่งทำงทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 
ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์ได้รับแบบและข้อควำมฯ ที่บริษัทประกันภัยส่งมำยื่นขอรับพิจำรณำ จ ำนวน 267 แบบ 
และคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำแล้วรวมทั้งสิ้น 168 แบบ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำงสำวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมำยเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 516

กำรก ำหนดอัตรำค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีกำรประชุมหำรือร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัยไทย เพื่อพิจำรณำ

ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถนั้น ขณะนี้นำยทะเบียน ได้มีค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 70/2561 เรื่อง ให้แก้ไข
แบบ ข้อควำมกรมธรรมประกันภัย และเอกสำรแนบท้ำยของกรมธรรม์ประกันภัย สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวำคม 2561 เพื่อก ำหนดอัตรำค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ 
สำมำรถดำวน์โหลดค ำสั่งนำยทะเบียนดังกล่ำวได้ที่ https://www.tgia.org/motor/gia_insurance-TH_5 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นำงสำวภัทรพร น้ ำเงิน 
โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

สำยงำนวิชำกำร สมำคมประกันวินำศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511-523 หรือ ต่อ 612-616 โทรสำร 0 2256 6039-40

https://www.tgia.org/motor/gia_insurance-TH_5

