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โครงการอบรม 
หลักสูตรวุฒบิัตร “การก ากับดูแลการปฏิบัติงานดา้นธุรกิจประกันภัย” รุ่น 1 

  
1. หลักการและเหตุผล 

ภาคธุรกิจประกันภัยมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจประกันภัยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ท าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการประกันภัยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น มีเงินหมุนเวียน
ในธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อปี มีผู้ประกอบธุรกิจและผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก             
โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้การประกอบธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 การประกอบธุรกิจประกันภัย มีกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องที่ก าหนดกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและความรับผิดไว้หลาย
ฉบับด้วยกัน อาทิ พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550  
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ             
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559  แต่ละฉบับมีรายละเอียดมากทั้งเนื้อหาและ
แนวปฏิบัติและปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและทิศทางไปยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องก าหนดให้
สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล  ด้วยเหตุนี้ 
บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรในภาคธุรกิจประกันภัย จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ทั้งด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลงานด้านธุรกิจประกันภัย เพื่อน าไปใช้ในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ก่อเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตร “การก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย” รุ่น 1 ในวันที่ 14, 15, 21, 22 และ 23 
กันยายน  2560 เวลา 09.00 – 16.00 น . รวม 5 วัน  ณ  ห้อง Tanjong Pagar ชั้ น  8  โรงแรม อัมรา                 
ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร  ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
การเงินหรือองค์กรภาคธุรกิจประกันภัย ผู้แทนสมาคมและองค์กรเอกชน ที่ปรึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
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2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงทิศทางการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกฎหมาย
ประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลหรือ “Good Governance”     
ในธุรกิจประกันภัย 

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและ
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค 

3) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินคดีในภาคธุรกิจประกันภัย
และการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  

4) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของการระงับข้อพิพาท กระบวนการระงับ
ข้อพิพาทด้านประกันภัยด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทและวิธีอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และแนวปฏิบัติของบริษัทประกันภัยในฐานะผู้มีหน้าที่
รายงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ในเรื่องการ
รายงานธุรกรรม การก าหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การเก็บรักษา
ข้อมูล การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า/ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว การประเมิน
ความเสี่ยง และการด าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด  

6) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ 

3.  หัวข้อและก าหนดการอบรม  
 

วันและเวลาอบรม 
 

หัวข้อ/ขอบเขตบรรยาย วิทยากร 

วันที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 

08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดหลักสูตร ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส 
 

09.00 – 12.00 น. ทิศทางการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยและกฎหมายประกันภัย 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

13.00 – 16.00 น. Good Governance ในธุรกิจประกันภัย นายวีระชาติ  ศรีบุญมา 
อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานคดีพิเศษ 2  



  3 | P a g e  

วันและเวลาอบรม 
 

หัวข้อ/ขอบเขตบรรยาย วิทยากร 

วันที่ 2 - วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 

09.00 – 12.00 น. การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

วิทยากรจากส านักงาน คปภ. 

13.00 – 16.00 น. การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

วิทยากรจากส านักงาน คปภ. 

วันที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 

09.00 – 12.00  น. สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค              วิทยากรจากส านักงาน คปภ. 

13.00 – 16.00 น. การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี              
ในภาคธุรกิจประกันภัย 

วิทยากรจากส านักงาน คปภ. 

วันที่ 4 - วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 

09.00 – 12.00 น. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   
: การด าเนินกระบวนพิจารณาและตัวอย่างคดี 

นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

ประจ าส านักประธานศาลฎีกา 
13.00 – 16.00 น. 
 

การระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยด้วยวิธีการ
ประนอมข้อพิพาทและวิธีอนุญาโตตุลาการ 

นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

วันที่ 5 - วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 
 

09.00 – 12.00 น. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
: หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน / แนวปฏิบัติ 

นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง 
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ 

ส านักงาน ปปง. 
13.00 – 16.00 น. 
 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่

มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559   
: หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน / แนวปฏิบัติ 

นายพงศ์ธร ทองด้วง 
ผู้อ านวยการส่วนนิติการ 

กองกฎหมาย ส านักงาน ปปง. 

16.00 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตร ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส 
 

หมายเหตุ   ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
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4. วันและเวลาอบรม 
 วันที่ 14, 15,  21, 22 และ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน                 
 
5. สถานที่อบรม  

ณ  ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  
 
6. ผู้เข้าอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร  ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรภาค
ธุรกิจประกันภัย ผู้แทนสมาคมและองค์กรเอกชน ที่ปรึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

จ านวนผู้อบรม ประมาณ  50  คน 
 
7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม  
  ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย    
  ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน    
   หมายเหตุ  กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนช าระค่าลงทะเบียน 
 
8. วุฒิบัตร 
 ผู้อบรมที่ เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
9. คณะท างานและผู้ประสานงาน 
 สุพัตรา  แผนวิชิต   

โทรศัพท ์  08-1808-9737 
E-mail :   lawcuresearch@gmail.com หรือ supatra@amltraining.co.th 
Line ID     0818089737 
Website    www.amltraining.co.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia0f_ajInPAhVGHpQKHZyVCuMQFghcMAo&url=http%3A%2F%2Ftravel.truelife.com%2Fdetail%2F19704&usg=AFQjCNEEbAG02b5-Sd0frfSS7UTpidK6kQ&sig2=UqaUWQ2alukIyg5zCiKHXg&bvm=bv.132479545,d.dGo
mailto:lawcuresearch@gmail.com%20หรือ
mailto:Supatra@amltraining.co.th
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แผนที่  โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ  (Amara Bangkok) 
180  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร 02-021-8888 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia0f_ajInPAhVGHpQKHZyVCuMQFghcMAo&url=http%3A%2F%2Ftravel.truelife.com%2Fdetail%2F19704&usg=AFQjCNEEbAG02b5-Sd0frfSS7UTpidK6kQ&sig2=UqaUWQ2alukIyg5zCiKHXg&bvm=bv.132479545,d.dGo
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ใบลงทะเบียน 
หลักสูตรวุฒบิัตร “การก ากับดูแลการปฏิบัติงานดา้นธุรกิจประกันภัย” รุ่น 1 

ในวันที่ 14, 15, 21, 22 และ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ 
 
ชื่อ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...…………………………………… 
ต าแหน่ง …………………………………....................................................................................................................... ......... 
ชื่อหน่วยงาน .................................................................................................................................................. .............. 
โทรศัพท์ ……………………………………………………......  E-mail ……………….…….……………………….…………………………….. 

รายละเอียดการช าระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย   
ช าระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี : 152 – 4 – 59566 - 5   
 
รายละเอียดส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................ 
ที่อยู่ ……………………………….......................................................................................................................... ...... 
 ............................................................................................................................................ ....................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ...................................... 
 .................................................................... ................................................................................................  

เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินกลับมาที่ 
E-mail :  lawcuresearch@gmail.com  หรือ  supatra@amltraining.co.th 

สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 
 
 

ส่งใบลงทะเบียนหรือส ารองที่นั่งได้ที่   
คุณสุพัตรา แผนวิชิต  โทร : 08-1808-9737  

E-mail : lawcuresearch@gmail.com  หรือ  supatra@amltraining.co.th 

LINE ID : 0818089737 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00016514-5 
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