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ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน 

การจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) 
งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

(Thailand Insurance Symposium 2022) 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Insurance 

Symposium 2022) (ครั้งที่ ๘)   

วันทีจ่ัดงานฯ : วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  หรือ ตามวันและเวลาที่สำนักงาน คปภ. กำหนด 
เงินงบประมาณ : ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเงินจาก 

งบประมาณสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

ราคากลาง :  ๑,๒๕๒,๓๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  

๒. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง และมี
เสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้ระบบ
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในระบบประกนัภัยให้มีการ
พัฒนาความรู้ด้านการประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม
ประกันภัยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการประกันภัยให้กับบุคลากรประกันภัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากประกันภัย จึงได้จัดให้มีงานประชุมสัมมนาวิชาการ
ด้านการประกันภัยเป็นประจำทุกปี  

สำนักงาน คปภ. กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(Thailand Insurance Symposium 2022) (ครั้งที่ ๘) ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซ่ึงในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีความไม่แน่นอน สำนกังาน คปภ. จึงต้องมีการพัฒนาและปรับรูปแบบวิธีการ
ดำเนินการและการจัดประชุมสัมมนาเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจริงในห้องประชุม (on 
ground) คู่ขนานกับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (online) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนามีความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) และยังคงประสิทธิภาพในการประชุมสัมมนา 

๓. วัตถปุระสงค์   
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย 
การบริหารความเสี่ยง และสภาวการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย  

๓.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน 
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๙. เงื่อนไขการชำระเงิน 
กำหนดการชำระเงินค่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนา

วิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Insurance Symposium 2022) (ครั้งที ่ ๘ ) 
จะชำระให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการครบถ้วนตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานโดยจัดทำสรุปผล
การดำเนินงานตามขอบเขตของการดำเนินงานและรายละเอียดที่กำหนดใน TOR และคณะกรรมการตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว   
๑๐. เงื่อนไขอ่ืน 

ตามหนังสือ กค.(กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑  ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ
แผนการใช้พัสดุภายในประเทศส่งให้กับสำนักงาน คปภ. ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
๑๑. อัตราค่าปรับ 

หากผู้รับงานไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับงานจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันใหแ้กผู่้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินการจ้าง
นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึง
วันที่ทำงานแล้วเสร็จจรงิ 
๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบพัสดุ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
๑๓. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย การบริหาร
ความเสี่ยง และนวัตกรรมใหม่ๆ จากสภาวการณ์ของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   

๑๓.๒ ก่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา สนับสนุน
ให้เกิดการสรา้งเครือข่ายทางวิชาการในอนาคต 

๑๓.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก
ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีทัศนะและวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกันภัยได ้
๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มวางแผนและวิชาการ ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (สำนักงาน คปภ.) โทร. ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๔๖๒๐  

ลงชื่อ ................................................... ผู้เขียน TOR   ลงชื่อ ................................................. ผู้ตรวจสอบ TOR 
(นางสาวอัจฉรา เอียวพันธ์)      (นางสาวอรพรรณ ีโพธิ์แสง) 

    ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและวิจัย 

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอ TOR    ลงชื่อ ............................... ................... ผู้เห็นชอบ TOR 
  (นายนิรตัน์ ทรัพยท์วีธรรม)  (นายชัยยุทธ มังศร)ี 
     ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

     ฝา่ยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปฏิบัติงานแทนในฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้อนุมติั TOR 
    (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 

  เลขาธิการ 

jeassada noramang

jeassada noramang
มกราคม












































