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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2”
โดย ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระดับ
นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของ
การพั ฒ นาประเทศ เพื่ อรองรั บ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) โครงการเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก (EEC) และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ผลักดันประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าและการบริ การที่มีคุณ ภาพระดับ มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการยกระดับ ผู้ ให้ บริการโลจิส ติกส์ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศด้วย จากนโยบายภาครัฐการประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร และเป็น
ส่วนสำคัญต่อผู้ประกอบการผลิตและผู้ป ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้ งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในการนำเข้าและส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง
ซึง่ จะเห็นได้ว่าในห่วงโซ่ต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมีการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และอาจจะกล่าวได้ว่าการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวิ นาศภัย ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น หากประเทศมีการพัฒนา
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจประกั นวินาศภัยจะต้องพัฒนาให้เจริญเติบโตตามไปด้วย และการพัฒนาธุรกิจ
ประกั น วิ น าศภั ย ให้ เจริ ญ เติบ โตเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถือ จึง จำเป็ น อย่างยิ่งที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากร
ประกันภัยให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพควบคู่ไปพร้อมกัน
คณะกรรมการประกั น ภั ย ทางทะเลและโลจิส ติก ส์ ตระหนั กถึ งความสำคั ญ ในเรื่องดังกล่ าว จึ งได้
มอบหมายให้ ช มรมประกั น ภั ย ทางทะเลและโลจิส ติ กส์ สมาคมประกัน วิน าศภั ยไทย จัดทำโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ” ขึ้น ซึ่งได้จัดรุ่น แรก เมื่อวันที่
5 กันยายน 2563 ถึง วัน ที่ 26 กันยายน 2563 และในปี 2565 นี้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่ องรุ่นที่ 2 โดยได้
พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความยั่งยืนต่อไปด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักพื้นฐานของการประกัน ภัยการขนส่งสินค้า
ระหว่ า งประเทศ การประกั น ภั ย ขนส่ ง สิ น ค้ า ภายในประเทศ การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของผู้ ข นส่ ง
การประกันภัยตัวเรือ ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (เบื้องต้น) ให้กบั ผู้ปฎิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์ของบริษัทประกันวินาศภัย
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 เอกสารที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3 ชั่วโมง
(Marine Cargo Insurance)
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) และการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
(Carrier’s Liability Insurance)
3.7 หลักการเบื้องต้นการประกันภัยตัวเรือ (Principle of Marine Hull Insurance) 3 ชั่วโมง
3.8 หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยตัวเรือ
3 ชั่วโมง
(Marine Hull Insurance)
3.9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
3 ชั่วโมง
3.10 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) – การพิจารณารับประกันภัย
3 ชั่วโมง
และสินไหมทดแทนเบื้องต้น
รวม 30 ชัว่ โมง
4. วิธีการอบรมและวิทยากร
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ รั บ ความรู้ แ ละความเข้ า ใจการประกั น ภั ย ทางทะเลและโลจิ ส ติ ก ส์
ในทางปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ รูปแบบการอบรมกำหนดเป็น
แบบการบรรยายและการอภิปราย การฝึกปฏิบัติ (Workshop) พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร ซึ่งวิทยากรจะประกอบด้วยผู้เชี่ ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละเนื้อหา
ของการอบรมดังกล่าว
5. คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรม (จำนวนไม่เกิน 50 คน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หรือการตลาด
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ที่มอี ายุงานไม่เกิน 5 ปี ของบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก)
6. เงือ่ นไขการรับประกาศนียบัตร
6.1 ผู้เข้ารับ การอบรมต้องเข้า รั บ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่ วโมงเรียนรวมของ 30 ชั่ วโมง
(ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงที่อบรม)
6.2 หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 6.1 ไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตร
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปยังบริษัทที่ผู้เข้าอบรม
สังกัดอยู่ จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับจากจบการอบรมแล้ว
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7. กำหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม 5 วัน โดยกำหนดการอบรมในวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่
9 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามตารางอบรม)
8. สถานทีอ่ บรม
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ. สุขุมวิท 64/1
9. มาตรการคัดกรองผูเ้ ข้ามาภายในอาคารของสมาคมฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กำหนดให้พนักงาน คณะกรรมการฯ และผู้มาใช้บริการห้องประชุม อบรม หรือสัมมนา ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเข้าอบรมวันแรก (นับตั้งแต่วันที่ฉีด
วัคซีนครั้งล่าสุด) ตามเงื่อนไขประเภทวัคซีน ดังนี้
เงื่อนไขประเภทวัคซีน
จำนวน
ซิโนแวค (Sinovac)
ครบ 2 เข็ม
ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)
ครบ 2 เข็ม
แอสตราเซนิกา (AstraZeneca)
ครบ 2 เข็ม
ไฟเซอร์ (Pfizer)
ครบ 2 เข็ม
โมเดอร์นา (Moderna)
ครบ 2 เข็ม
สปุตนิก วี (Sputnik V)
ครบ 2 เข็ม
สูตรไขว้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ครบ 2 เข็ม
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson)
1 เข็ม
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
- ประเภทการรับวัคซีนหรือการรับวัคซีนแบบสู ตรไขว้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคกำหนด
โดยในวันแรกของการอบรม จะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ได้แก่
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือ
• เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฯ ทีอ่ อกโดยสถานที่ฉดี วัคซีน ฉบับจริง หรือ
• เอกสารรั บ รองการสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค (Certificate of Covid-19 Vaccination /
Vaccine Passport) ฉบับจริง
และจะต้ องตรวจหาเชื้อ โควิด -19 ด้ วยวิธี Antigen Test Kit โดยพยาบาลวิชาชีพ หรือ เทคนิ ค
การแพทย์ที่สมาคมฯ จัดหาไว้ให้ และมีผลการตรวจเป็นลบ (ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันแรกของการอบรม)
รวมถึงจะต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้ าหน้าที่ของสมาคมฯ โดยการตรวจวัดอุณ หภู มิ หากเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม และทำความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล
กรณีเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ที่ออก
โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขฉบับจริงหรือสำเนา ในวันแรกของการอบรม โดย
ได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อโควิด-19
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10. 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
หรือ ชำระเป็นเงินโอน เลขที่บัญชี 145-242-2511 ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
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 ทธิดั งกล่ าวจะดำเนินการโดยเรียงตามลำดั บที่ได้รับแจ้ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากบริษัท
ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรม

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ประจำปี 2564-66
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉตั รสกุล โทร. 0 2108-8399 ต่อ 1208
นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทร. 0 2108-8399 ต่อ 1203


E-mail: nongrat@tgia.org
E-mail: nuntaporn@tgia.org
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ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2”
วันเดือนปี
11 มิถุนายน
2565
(วันเสาร์)

เวลา
หัวข้อการอบรม
09.00-09.15 น. พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
09.15-09.45 น.
10.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

18 มิถุนายน
2565
(วันเสาร์)

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.
25 มิถุนายน
2565
(วันเสาร์)

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

2 กรกฎาคม
2565
(วันเสาร์)

9 กรกฎาคม
2565
(วันเสาร์)

09.00-12.00 น.

วิทยากร

นายอรรณพ พรธิติ
 ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
การสอบวัดผลประเมินความรู้ ก่อนการอบรม  ผู้แทนชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
(Pre-Test)
ภาพรวมธุ ร กิ จ และทิ ศ ทางการเติ บ โตของ นายกีเ่ ดช อนันต์ศิริประภา
การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
 ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เอกสารที่ ใช้ ในการพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย นางอติภา เกิดสีทอง
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo  ที่ปรึกษาชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
Insurance)
เงื่ อ น ไข แ ล ะ ข อ บ เข ต ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง นางสาวพีรินทร แก้วลาย
การประกั น ภั ยขนส่ งสิ น ค้ าระหว่ างประเทศ  คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
(Marine Cargo Insurance)
นางสาวขวัญวนา บุญสันโดษ
 ที่ปรึกษาชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหม นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร
ทดแทน การประกั นภั ยขนส่ งสิ นค้ าระหว่ าง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ประเทศ (Marine Cargo Insurance)
การประกั น ภั ย ขนส่ งสิ น ค้ า ภายในประเทศ นางสาวนุจรีย์ ปัญจกวิน
( Inland Cargo Policy) เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ประธานชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของผู้ ข นส่ ง
(Carrier’s Liability Insurance)
ห ลั กการแ ล ะขั้ น ต อน ใน การเรี ย กร้ อ ง นายสรายุทธ พุ่มศรี
ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้า  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์
ภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) และ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของผู้ ข นส่ ง
(Carrier’s Liability Insurance)
หลั ก การเบื้ อ งต้ น การประกั น ภั ย ตั ว เรื อ นายพิชิต เมฆกิตติกุล
(Principle of Marine Hull Insurance)
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

13.00-16.00 น. ห ลั กการแ ล ะขั้ น ต อน ใน การเรี ย กร้ อ ง นางสาวเพชรวิไล เผือกสุวรรณ
ค่ า สิ น ไหมทดแทน การประกั น ภั ย ตั ว เรื อ  ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทั่วไป
(Marine Hull Insurance)
และ
นายวิวัฒน์ นวกิจวัฒนา
 ผู้จัดการส่วนสินไหมทางทะเลและตัวเรือ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
09.00-09.30 น. การสอบวัดผลประเมินความรู้หลังการอบรม  ผู้แทนชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
(Post-Test)
09.30-12.00 น. กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการประกั นภั ยทางทะเล ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
และโลจิสติกส์
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
13.00-16.00 น. กิ จ กรรมเชิ งปฏิ บั ติ การ (Workshop) – การ  ผู้แทนชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
พิ จารณารั บ ประกั นภั ยและสิ น ไหมทดแทน
เบื้องต้น
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หมายเหตุ

ลงทะเบียนเข้าอบรม เวลา 08.30-09.00 น.
รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 สมาคมฯ
รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 สมาคมฯ
กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

