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คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทําการพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอรับและตออายุ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตอ
อายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย  

ในการพัฒนาคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดจัดตั้ง
คณะกรรมการกลุมผลิต ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในวิชาชีพ จํานวน 9 ทาน รวมถึง  
ผูรวมผลิตภายนอกอีก 8 ทาน มาเปนผูเขียนเนื้อหาตามความรูความชํานาญในแตละดาน จากนั้นไดมีการสงงานให
ผูทรงคุณวุฒิที่สํานักงาน คปภ. แตงตั้งอีกจํานวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา ตลอดจน 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหเนื้อหาของคูมือดังกลาวถูกตองและสมบูรณมากข้ึน  

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกตัวแทนประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกนัวินาศภัย 
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การจัดทําคูมือปฏิบตัิงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ไดกรุณา
สละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาวสําเร็จเปนอยางดี 

คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 คณะทํางานพัฒนาความรูและหลักสูตรการประกันภัย และขอสอบใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย (คําสั่งสํานักงาน คปภ. ที่ 71/2560) 

ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย  ประธานคณะทาํงาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายคุมครองสิทธิประโยชน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกํากับ หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายสงเสริมประกันภัยและภูมิภาค หรือผูแทน  คณะทํางาน 
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คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี ้
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