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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”
โดย ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระดับ
นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึง
เพื่ อรองรับ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโครงการเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และเพื่อผลักดันประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าและ
การบริการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศด้วย จากนโยบายภาครัฐการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร และเป็นส่วนสำคัญต่อ
ผู้ประกอบการผลิตและผู้ป ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศในการ
นำเข้าและส่งออก ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง จะเห็นได้ ว่า
ในห่วงโซ่ต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมีการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ และอาจจะกล่ าวได้ ว่าการประกั น ภั ย ทางทะเลและโลจิส ติ ก ส์ มี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีส่วน
ช่วยในการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งทั้ ง ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ดังนั้ น หากประเทศมี การพั ฒ นา
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจประกั นวินาศภัยจะต้องพัฒนาให้เจริญเติบโตตามไปด้วย และการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรประกันภัย
ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ
คณะกรรมการประกัน ภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
มอบหมายให้ ช มรมประกั น ภั ยทางทะเลและโลจิ ส ติ กส์ สมาคมประกั นวิ นาศภั ยไทย จั ดทำโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาทางด้านวิชาการขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิ สติกส์สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรู้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ
ในเนื้อหาวิชานั้น ๆ และจัด กิจกรรมภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่ อเพิ่มทั กษะและความชำนาญให้ มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวบุคคล องค์กร และธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักพื้นฐานของการประกัน ภัย การประกันภัย
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน บทบาทหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และ
ความสัมพันธ์กับการประกันภัยสินค้า รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
(เบื้องต้น) ให้กบั ผู้ปฎิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ของบริษัทประกันวินาศภัย
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ และเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านให้เป็นมืออาชีพ
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างบริษัทสมาชิก เพือ่ ประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน
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3. หัวข้อการอบรม
3.1 ภาพรวมธุรกิจและทิศทางการเติบโตของการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 3 ชั่วโมง
3.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และความสัมพันธ์กับการประกันภัยสินค้า
3 ชั่วโมง
3.3 เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3 ชั่วโมง
(Marine Cargo Insurance)
3.4 หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้า 3 ชั่วโมง
ระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
3.5 การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) เปรียบเทียบ 3 ชั่วโมง
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)
3.6 หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้า 3 ชั่วโมง
ภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) และประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
(Carrier’s Liability Insurance)
3.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
3 ชั่วโมง
3.8 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) – การพิจารณารับประกันภัย
3 ชั่วโมง
และสินไหมทดแทนเบื้องต้น
รวม 24 ชัว่ โมง
4. วิธีการอบรมและวิทยากร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ รับ ความรู้และความเข้าใจด้านประกันภัยทางทะเลและโลจิสติ กส์ในทาง
ปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ รูปแบบการอบรมกำหนดเป็นแบบ
การบรรยายและการอภิป ราย การฝึ ก ปฏิ บั ติ (Workshop) พร้อมกับ แลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร ซึ่งวิทยากรจะประกอบด้วยผู้เชี่ ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ ในแต่ละเนื้อหา
ของการอบรมดังกล่าว
5. คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรม (จำนวน 30 คน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หรือ การตลาด
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ของบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก)
6. เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร
6.1 ผู้ เข้ารับ การอบรมต้องเข้า รับ อบรมไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรี ยนรวมของ 24 ชั่วโมง
(ไม่น้อยกว่า 21 ชั่วโมงที่อบรม)
6.2 หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 6.1 ไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตร
7. กำหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม 4 วัน โดยกำหนดการอบรมในวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ถึง
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 (รายละเอียดตามตารางอบรม)
8. สถานที่อบรม
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ. สุขุมวิท 64/1
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9. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม
รับสมัครบุคลากรจากบริษัทประกันภัยตามคุณสมบัติผู้เข้าอบรมข้างต้น บริษัทละ 1 ท่าน มีค่าธรรมเนียม
ท่านละ 2,000 บาท (รวมภาษี มู ลค่าเพิ่ ม) โดยสมั ครเข้าอบรมได้ ที่ ระบบลงทะเบี ยน http://seminar.tgia.org
และทำเช็คสั่งจ่าย “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” หรือ ชำระเป็นเงินสด ได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 5 สมาคมฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ส่งบุคลากรเพิ่มเติมให้แจ้งรายชื่อมายังนางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล ได้ที่
E-mail: nongrat@tgia.org เพื่ อสำรองที่ นั่ ง โดยสมาคมฯ จะแจ้ งสิ ทธิ ให้ บริ ษั ททราบเพื่ อยื นยันการสมั ครอบรม
หลังจากปิ ดการสมัครอบรมแล้ วภายใน 2 วัน การแจ้งสิ ทธิ ดังกล่ าวจะดำเนินการโดยเรียงตามลำดับที่ได้รับแจ้ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากบริษัท
ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรม

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ประจำปี 2562-64
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉตั รสกุล โทร. 0 2108-8399 ต่อ 1208
นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทร. 0 2108-8399 ต่อ 1203
นางสาวนันท์ธิดา สิรินันทน์
โทร. 0 2108-8399 ต่อ 1206


E-mail: nongrat@tgia.org
E-mail: nuntaporn@tgia.org
E-mail: nantida@tgia.org

