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 (3) 

คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทําการพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอตออายุใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 
กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย  

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

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกนายหนาประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกนัวินาศภัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาว
สําเร็จเปนอยางดี 

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 
ผูชวยเลขาธิการสายกลยุทธองคกร หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมนายหนาประกันภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวติและที่ปรึกษาการเงิน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสถาบนัประกันภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน      คณะทํางาน 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล     คณะทํางาน 
นางกรีทิพย มงคลชัยอรัญญา    คณะทํางาน 
นายเรืองวิทย นนัทาภิวัฒน     คณะทํางาน 
นายบรรยง วิทยวีรศักดิ ์     คณะทํางาน 
นายอานนท โอภาสพิมลธรรม    คณะทํางาน 
นายวฒันา วงศวิเศษนพคุณ    คณะทํางาน 
ผูอํานวยการฝายบริหารกลยุทธชองทางการจําหนาย  คณะทํางาน 
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อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 

อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
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