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ปีที่ 5 ฉบับที่ 12/2562 ประจ ำเดือนธันวำคม 2562

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภำพส่วนบุคคล แบบมำตรฐำน ส ำหรับบริษัทประกันวินำศภัย  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย 

และผู้เช่ียวชาญด้านการประกันภัยสุขภาพ ได้ด าเนินการพัฒนาสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถรองรับกับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงเพื่อให้บริษัทประกันภัย มี
รูปแบบการก าหนดข้อตกลงคุ้มครองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. ได้ออกค าสั่งนายทะเบียนที่ 55/2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการจัดท าอัตราเบี้ยประกันภัยและเอกสารแนบท้าย
เพิ่มเติม ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1202
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สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1101-1105 หรือ ต่อ 1201-1212

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม 2562 ชมรมสินไหมยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทน

รถยนต์ รุ่นที่ 2

ห้องประชุม 501 ชั้น 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพุธที่ 11 ธันวำคม 2562 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยาน

ยนต์

สัมมนาเรื่อง "กลยุทธ์การสู้คดีตามค าชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการและค าพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

กับการประกันภัยรถยนต์”

ห้องประชุม 501 ชั้น 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 12 19 และ 26 

ธันวำคม 2562 

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและ

สุขภาพ

โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ

และการประกันภัยสุขภาพ รุ่นที่ 2 (อบรม 3 ครั้ง)

ห้องประชุม 501 ชั้น 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 

วันอังคำรที่ 17 ธันวำคม 2562 

วันพุธที่ 18 ธันวำคม 2562 

ชมรมสินไหมทดแทน โครงการอบรมพนักงานสินไหมทดแทนประกันภัย

ทรัพย์สิน

ห้องประชุม 501 ช้ัน 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2562 ชมรมสินไหมยานยนต์ พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมหลักสูตรการ

จัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

ห้องประชุม 501 ชั้น 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

กรมธรรม์ประกันภัยกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำกำรก่อสร้ำง (ภำษำไทย) ฉบับมำตรฐำน
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ด าเนินการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (ภาษาไทย) เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

ประกันภัยฯ (แบบ CWI 001- แบบ CWI 021) จ านวน 21 แบบ และอัตราเบี้ยประกันภัยฯ (ภาษาไทย) ฉบับมาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
และศึกษาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยฯ ของผู้เอาประกันภัยรายย่อยในประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการของ
แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไปยังนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. โดยนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. ได้ให้ความ
เห็นชอบตามค าสั่งนายทะเบียนท่ี 47/2562 เรื่องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันน้ีคณะกรรมการฯ จะจัดชี้แจง
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิก ใน   วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรมธรรม์ประกันภัยต้นไม้ยืนต้น
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 และโดยมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้มีหลักประกัน
ทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีสามารถก าหนดมูลค่าสินทรัพย์ใช้เป็นหลักทรัพย์และหลักประกัน โดยจ าแนกต้นไม้ตามอัตราการ
เจริญเติบโตและมูลค่าของเน้ือไม้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การแบ่งไม้เน้ือแข็งตามมาตรฐานกรมป่าไม้ ในการน้ี เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ รวมถึงพิจารณาจัดท า
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับต้นไม้ยืนต้นเพื่อรองรับกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท
สมาชิกเพื่อจัดตั้งคณะท างานร่างกรมธรรม์ประกันภัยต้นไม้ยืนต้นร่วมกับสมาคมฯ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะท างานฯ

กรมธรรม์ประกันภัยทุเรียนภูเขำไฟศรีษะเกษ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะมุ่งสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ จึงได้น าการประกันภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงภัยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีษะเกษ ซ่ึงเป็นการประกันภัยพืชผลท่ีด าเนินการต่อเน่ืองจากการประกันภัยข้าวนาปี และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากทุเรียนภูเขาไฟศรีษะเกษเป็นพืชสวนท่ีได้รับความนิยมมากในตลาดและมีราคาสูง ท าให้เกษตรกรมีความกังวลต่อความเสี่ยงภัยมาก
และต้องการการประกันภัยเข้ามารองรับความเสี่ยงภัย จากการท่ีผลผลิตได้รับความเสียหาย ในการน้ี ส านักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีษะเกษ เพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว โดยนายทะเบียน 
ส านักงาน คปภ. ได้ออกค าสั่งนายทะเบียน ท่ี 52/2562 เรื่อง ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีษะเกษ และอัตราเบี้ยประกันภัย มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ขณะน้ีอยู่ระหว่างการรวบรวมการยื่นแบบขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยฯ จากบริษัทสมาชิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1203


