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โครงกำรรำงวัลผู้ส ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ ำปี 2561
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดโครงการรางวัลผู้ส ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ าปี 

2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 (BSA) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในงานระบบประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานส ารวจอุบัติเหตุ
รถยนต์ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และเพื่อ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้ส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนเพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อธุรกิจประกันภัย ส าหรับโครงการรางวัลผู้ส ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น 
ประจ าปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) โดยมีก าหนดการดังนี้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8 ต่อ 517

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำคำกลำงรถยนต์ขนำดเล็กและรถยนต์ขนำดใหญ่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดท าข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ ภายใต้โปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) 

เพื่อเป็นข้อมูลราคากลางของรถยนต์แก่บริษัทประกันภัย รวมถึงอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบราคาของรถยนต์ท่ีใช้แล้ว โดยในปัจจุบันมีข้อมูล
ของรถยนต์ ณ เดือนมกราคม 2562 ประกอบไปด้วย ข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 - มกราคม 2562 จ านวน 62 
ยี่ห้อ 953 รุ่น และข้อมูลราคากลางของรถยนต์ขนาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 - มกราคม 2562 จ านวน 19 ยี่ห้อ 418 รุ่น รวมถึงได้มีการ
จัดท ารายการอุปกรณ์ต่อเติมของรถยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประกอบคู่กับชัชซีของรถยนต์ขนาดใหญ่ในแต่ละรุ่น โดยจัดเก็บรายการอุปกรณ์ต่อเติ ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 - มกราคม 2562 จ านวน 62 รายการ บริษัทสมาชิกสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) ได้ท่ี 
http://app.tgia.org/wage/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนายวิทยา มหาพรม หรือนายธณกร ธนวัตพลชัย โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8 ต่อ 
514,520

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำคำค่ำซ่อมของรถยนต์ขนำดเล็กและรถยนต์ขนำดใหญ่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดท าข้อมูลราคาค่าซ่อมของรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ทุกยี่ห้อ ภายใต้โปรแกรมราคากลาง

รถยนต์ (TGIA BOOK) ส าหรับเป็นข้อมูลราคากลางอัตราค่าแรงการซ่อมของรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
บริษัทประกันภัยและประชาชนทั่วไป ในการตรวจสอบอัตราค่าแรงการซ่อมของรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ ในลักษณะอัตราค่าแรง
การซ่อมประเภทซ่อมเบา ซ่อมกลาง ซ่อมหนัก และเปลี่ยนอะไหล่ บริษัทสมาชิกสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) ได้
ท่ี http://app.tgia.org/wage/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนายวิทยา มหาพรม หรือนายธณกร ธนวัตพลชัย โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8
ต่อ 514,520

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

วัน/เดือน/ปี รายการ
วันนี้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน)
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ 
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัล
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 พิธีมอบรางวัล 

โครงกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำรับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3
ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้ก าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นท่ี 3 ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี

ปฏิบัติงานด้านการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าในหลั กพื้นฐาน
การพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ และเพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์กับการใช้งานท่ีตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าห นดจัด
อบรมตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง (5วัน) ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
รายละเอียดโครงการ >>Click<< สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8 ต่อ 517

http://app.tgia.org/wage/
http://app.tgia.org/wage/
https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_783_1
https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_782_1
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ
วันอำทิตย์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562 ชมรมไอทีประกันภัย ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 7 วิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 ถึง 

วันเสำร์ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562

ชมรมนักบริหารงานบุคคลนัก

ธุรกิจประกันภัย

กิจกรรมโครงการ HRI ให้รัก ปันสุข จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมการกฎหมายและ

กฎระเบียบ

สัมมนา เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ

ประกันวินาศภัย”

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ชมรมนักกฎหมายประกันภัย

ยานยนต์

สัมมนา เรื่อง “การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย”

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและ

สุขภาพ

สัมมนา เรื่อง “เจาะลึกข้อยกเว้นประกันภัย

สุขภาพ”

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

วันเสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 ถึง

วันอำทิตย์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2562

ชมรมไอทีประกันภัย ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร "Data Science Essential" ครั้งที่ 8 โรงแรมPattaya Modus Beachfront 

Resort จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ 1 มีนำคม 2562 ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด สัมมนา เริ่อง "Cyber & Commercial Crime 

Insurance"

โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 กำรออกเอกสำรสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ด้วยนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2562 เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตาม

กรมธรรม์ประกันภัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความเห็นชอบ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย จะก่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วและคล่องตัวของธุรกิจประกันภัยมากขึ้น โดยบริษัทสามารถจัดท าเอกสารสรุปเง่ือนไข ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยไม่ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ดาวน์โหลดค าสั่งนายทะเบียน >>Click<< สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

 กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงกรมธรรม์

ประกันภัยโจรกรรมและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้มีความชัดเจน และเกิด
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงในปัจจุบัน โดยแยกเป็น
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่าและกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก ซ่ึงนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบใน
หลักการ และออกค าสั่งนายทะเบียนที่ 71/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ 
และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่าและ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (บริษัทสามารถ
น าไปใช้ได้โดยไม่ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบ) ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัย 
>>Click<< สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์
หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 516

 กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้เสนอไปยังส านักงาน คปภ. ขอให้มี

การปรับปรุง แก้ไข เง่ือนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน 
ฉบับมาตรฐาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย และเง่ือนไขการช าระ
เบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ซ่ึงนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ 
และออกค าสั่งนายทะเบียนที่ 73/2561 เร่ืองให้แก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยให้มีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป แต่หากบริษัทยังไม่สามารถออกกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ได้ ให้บริษัทใช้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

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

แนวปฏิบัติกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยและอัตรำเบี้ยประกันภัยส ำหรับธนำคำรขำยผ่ำนโทรศัพท์
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ .ศ.2561 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยในข้อ 21 (2) ก าหนดไว้ว่า กรณีธนาคารเป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับ
ธนาคารขายผ่านโทรศัพท์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้กระบวนการยื่นขอรับความเห็นชอบดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสมาคมฯ ได้
แจ้งแนวปฏิบัติการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์ไปยังบริษัทสมาชิกทราบ
แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

http://oiceservice.oic.or.th/document/Law/file/07198/07198_b9ac0fc3b45b6f4446c33fa8ecbcc05d.pdf
https://www.tgia.org/upload/file_group/34/download_1462.zip

