สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance Commission

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง โครงการยุวชนประกันภัย ป พ.ศ. 2552 – 2555
และ การประกวดโรงเรียน /สถานศึกษาและยุวชนประกันภัย ประจําป พ.ศ. 2552
(ฉบับที่ 1)
…………………………………………
ปจจุบัน คนไทยยังใชประโยชนจากการประกันภัยนอยมาก สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) จึงไดกําหนดเปนนโยบายหลักที่
จะต อ งเร ง เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจ ให ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ความจํ า เป น และ
คุณประโยชนของระบบประกันภัย มีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยและทําประกันภัยเพิ่มมากขึ้น มี
หลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการยุวชนประกันภัยซึ่ง
สํานักงาน คปภ. ไดดําเนินการมาจากแนวคิดหลักที่เชื่อวาประชาชนไทยจะทําประกันภัยเพิ่มมากขึ้น
และจะไดรับผลประโยชนจากระบบประกันภัยครบถวน รวดเร็วและเปนธรรม หากประชาชนตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ความจํ า เป น และคุ ณ ประโยชน ข องระบบประกั น ภั ย มี ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก การ
ประกันภัย เขาใจเงื่อนไขขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งสิทธิหนาที่ตามสัญญาประกันภัย
และการที่จะปลูกฝงความรูความเขาใจ สรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับประชาชนนั้น ควรที่จะตองเริ่ม
ปลูกฝงตั้งแตเยาววัย อยางเปนระบบ หรือนัยหนึ่งตองสอดแทรกสาระการเรียนรูดานการประกันภัย
เขาไปในหลักสูตรการศึกษาตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชน
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น โครงการยุ ว ชนประกั น ภั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น
สํานักงาน คปภ. จึงไดทบทวนและจัดทํา “โครงการยุวชนประกันภัย ป 2552-2554” ขึ้นใหม ใน
รูปแบบของการจัดประกวดแขงขันและมอบรางวัลใหกับโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการ
การเรียนการสอนดานประกันภัยและใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลงานดีเดน เปนไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
1. วัตถุประสงค
1.1
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการประกันภัยใหกับนักเรียน และครู-อาจารยใน
โรงเรียน/สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ
1.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางรากฐานความรูความเขาใจ ประโยชน และความสําคัญ
ของการประกันภัยใหกับเยาวชน
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1.3 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนชวยเหลือสังคม โดยสามารถใช
ระบบการประกันภัยที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป
1.4 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานประกันภัยใหกับเยาวชนอยางตอเนื่องเปน
ระบบ และเพื่อสงเสริมเยาวชนที่มีความสามารถใหไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง และไดรับความรู
ดานการประกันภัยเพื่อใหเปนกําลังของชาติในอนาคตตอไป
2. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
เพื่อใหการดําเนินโครงการยุวชนประกันภัยมีความตอเนื่อง จึงแบงชวงระยะเวลาดําเนินการ
ตามกลุมเปาหมายนักเรียนแตละระดับ ดังนี้
2.1 โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. 2552 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สาย
สามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป 1 ของสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
2.2 โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. 2553 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สาย
สามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป 2 ของสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
2.3 โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. 2554 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สาย
สามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป 3 ของสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
2.4 โครงการยุวชนประกันภัย พ.ศ. 2555 ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนของโรงเรียน/
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการฯ และสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สาขาประกันภัย ใน
สถาบันการศึกษาที่สํานักงาน คปภ. เห็นชอบ รวมจํานวน ปละ 7 ทุน (ภาคละ 1 ทุน)
3. โครงการยุวชนประกันภัย สําหรับ ป พ.ศ. 2552
เปนการจัดประกวดแขงขันและมอบรางวัลใหกับโรงเรียน/สถานศึกษา ที่มีผลงานการบูรณา
การการเรียนการสอนดานประกั นภัย และใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลงานด านการเรี ยนและการ
เผยแพรความรูดานการประกันภัยดีเดน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้

-33.1 ประเภทรางวัล ผูชนะเลิศจะไดรบั รางวัลเปนเกียรติบตั ร พรอมเงินรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
1. โรงเรียน
/สถานศึกษา

2. ทุนการศึกษา
นักเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับประเทศ

1) ชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 10,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 6,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 4,000 บาท
1) ชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 2,000 บาท

1) ชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 20,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท
1) ชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 7,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 5,000 บาท

1) ชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 100,000บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 50,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 30,000 บาท
1) ชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 50,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 20,000 บาท

* หมายเหตุ : ประเภทและจํานวนรางวัลจะประกาศกําหนดเปนรายป แตละปไป
3.2 หลักเกณฑในการเขารวมโครงการ สําหรับ ป พ.ศ. 2552
3.2.1 นักเรียนที่จะสมัครเขารวมการประกวดแขงขันตามโครงการฯ ตองเปนนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สายสามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป 1 ของโรงเรียน/
สถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
3.2.2 โรงเรียน /สถานศึกษา ที่จะเขารวมการประกวดแขงขันตามโครงการฯ ตอง
บูรณาการการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผู ป ระสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551
ตามกรอบแนวทางท า ยประกาศ
เอกสารแนบ 1
3.2.3 โรงเรียน /สถานศึกษาที่ประสงคจะเขารวมการประกวดแขงขันตามโครงการฯ
ให ยื่น ใบสมั ค รตามแบบที่ สํ านั กงาน คปภ. กําหนด โดยยื่ นที่สํานั กงาน คปภ. จังหวัด /หรือส ว น
คุมครองสิทธิประโยชน เขต 1 และ 2 (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียน/สถานศึกษา
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

-43.3 กําหนดการสงผลงานเขาประกวดแขงขัน ประจําป พ.ศ. 2552
3.3.1 ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ใหสงผลงานที่สํานักงาน คปภ. จังหวัด /หรือ
สวนคุมครองสิทธิประโยชน เขต 1 และ 2 (กรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552
3.3.2 ประเภทนักเรียน ใหสงผลงานที่สํานักงาน คปภ. จังหวัด /หรือสวนคุมครอง
สิทธิประโยชน เขต 1 และ 2 (กรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552
3.3.3 โรงเรียน/สถานศึกษา อาจสงประกวดทั้งสองประเภท (ตาม 3.3.1 และ 3.3.2)
หรือจะสงเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได
3.3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการเปนสิทธิของสํานักงาน คปภ. และถือเปนทีส่ ุด
ไมสามารถรองเรียนใดๆ ได
3.3.5 ผลงานที่ไดรับรางวัล (ผลงานทั้งของโรงเรียน/สถานศึกษา และผลงานของ
นักเรียน) ถือเปนสิทธิของสํานักงาน คปภ.
3.4 วิธีการสงผลงานเขาประกวดแขงขัน ป พ.ศ. 2552
3.4.1 ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ผูอํานวยโรงเรียน/สถานศึกษา ตองนําสง
ผลงานการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ ง การประกั น ภั ย ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ในรูปแบบเอกสาร
และสื่อบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(1)
ผลงานการจัดทําแผนการเรียนรูหรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ (เอกสาร
หลั ก ฐาน รู ป ภาพ ฯลฯ ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ผลงานการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ห รื อ แผนการจั ด
กิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกั บสภาพของโรงเรี ยน/สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิ บัติได อยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล)
(2)
ผลงานการจัดแหลงการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา (โดย
พิจารณาจากผลงานการจัดหนังสือ เอกสาร ตํารา รวมทั้งสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันภัยไวใน
หองสมุดของโรงเรียน/สถานศึกษาไดเหมาะสม)
(3) ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน (มีผลงาน/การดําเนินกิจกรรมที่มี
ลั ก ษณะและองค ป ระกอบที่ ก อ ให เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ และส ง ผลให นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และสามารถสรางองคความรูดานการประกันภัย ตลอดจน
สามารถนําความรูนั้นๆ ไปเผยแพรสูชุมชนไดอยางมีประสิทธิผล)
(4) การจัดทําเอกสาร รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู (เปนรายงานที่แสดงให
เห็นความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา การวางแผน
การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทํารูปเลมเหมาะสมและสวยงาม สามารถนําไปเปน
ตัวอยางในการดําเนินงานที่ดีได)

-53.4.2 ประเภทนักเรียน ใหโรงเรียน/สถานศึกษาเปนผูคัดเลือก นักเรียนจํานวน 1
คน เพื่อสงเขาแขงขันในประเภทนักเรียน และใหนักเรียนนําสงผลงาน ในหัวขอ “จะทําอยางไรให
คนไทยรูเรื่องประกันภัยรถ” โดย
(1) นําเสนอในรูปแบบของ “คําขวัญ” พรอมบทความ หรือบทเพลง หรือบทกลอน
หรือภาพประกอบคําขวัญดังกลาว
(2) จัดทําเอกสารรายงานผลการเผยแพรความรูสูชุมชน เปนรายงานที่แสดงใหเห็น
วาตัวนักเรียนที่สมัครเขาแขงขันเปนผูมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยตองจัดทําหลักฐานแสดงบันทึกผลงาน
หรือกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติอยางชัดเจน ครบถวน และซึ่งคณะกรรมการสามารถที่จะตรวจสอบ
หรือทดสอบเพิ่มเติมได
3.5 คณะกรรมการตัดสิน ป พ.ศ. 2552 ประกอบดวย คณะกรรมการระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีหนาที่และองคประกอบ ดังนี้
3.5.1 คณะกรรมการระดับจังหวัด มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศในระดับ
จังหวัด (ตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการระดับประเทศกําหนด) โดยคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัด เปนประธานคณะกรรมการ
(2) ผูอํานวยการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือผูแทน
(3) คลังจังหวัดหรือผูแทน
(4) พาณิชยจังหวัดหรือผูแทน
(5) ประชาสัมพันธจังหวัดหรือผูแทน
3.5.2 คณะกรรมการระดับภาค มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศในระดับภาค
(ตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการระดับประเทศกําหนด) โดยคณะกรรมการระดับภาค
(รวม 7 ภาค) ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค เปนประธานคณะกรรมการ
(2) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัด ทุกจังหวัดในภาค
* หมายเหตุ : การแบงภาค เปน 7 ภาค และจังหวัดภายในภาค ตาม เอกสารแนบ 2
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3.5.3 คณะกรรมการระดับประเทศ : มีหนาที่พิจารณากําหนดเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกผูชนะเลิศในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ และพิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศใน
ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบดวย
(1) รองเลขาธิการ สายสงเสริมและบริหาร เปนประธานคณะกรรมการ
(2) ผูชวยเลขาธิการ สายสงเสริมและคุม ครอง
(3) ผูอํานวยการฝายสงเสริมการประกันภัย
(4) ผูอํานวยการสํานักประกันภัยภูมิภาค
(5) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค ทุกภาค (7 ภาค)
3.6 แบบใบสมัครเขารวมประกวดแขงขัน
(1) แบบใบสมัครประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ตาม เอกสารแนบ 3
(2) แบบใบสมัครประเภทนักเรียน ตาม เอกสารแนบ 4
3.7 การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โรงเรียน/สถานศึกษา และนักเรียนที่สมัคร
เขารวมประกวดแขงขันตามโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงาน คปภ.
จังหวัดทุกจังหวัด สํานักงาน คปภ. ภาค สําหรับกรุงเทพมหานคร สอบถามไดที่ สวนคุมครองสิทธิ
ประโยชน เขต 1 และ 2 หรือสอบถามโดยตรงไดที่ฝายสงเสริมการประกันภัย
1) สวนคุมครองสิทธิประโยชน เขต 1 และ 2 (กรุงเทพมหานคร)
- เขต 1 (วิภาวดี) โทร. 02-562-0751-4 โทรสาร. 02-562-0751-3
- เขต 2 (ทาพระ) โทร. 02-476-9940-4 โทรสาร. 02-476-9938
2) ฝายสงเสริมการประกันภัย
โทร. 02-547-4570
โทรสาร. 02-547-4571
- คุณเพ็ญศรี แกวบัวดี
E-mail : pensrik@oic.or.th
โทรสาร. 02-547-4571
- คุณเกียรติศักดิ์ คําสมาน โทร. 02-547-4565
E-mail : kaittisakk@oic.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2552

(นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ)
รองเลขาธิการ สายสงเสริมและบริหาร

เอกสารแนบ 1

โครงการยุวชนประกันภัย 2552
ขอเสนอแนะแผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
บูรณาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เรื่อง การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํานวน 3 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวติ /คุณภาพชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ/ชีวติ
อุบัติเหตุ และการประกันภัย
มาตรฐานการเรียนรูชว งชั้น พ 5.1(2) เขาใจและเห็นคุณคากระบวนการสรางเสริมความปลอดภัย
ใหตนเอง ครอบครัวและชุมชนดวยการประกันภัย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1) รู เขาใจ อธิบายความสําคัญของการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ได
2) รูและเขาใจ หลักการปฏิบัติเมื่อมีเหตุประสบภัยจากรถ
3) ปฏิบัตติ นหรือใหการชวยเหลือผูอื่นในการขอรับความคุมครองเมื่อประสบภัยจากรถ
สาระสําคัญ
การประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เปนการประกันภัยที่กฎหมายกําหนดใหเจาของรถทุกคันตองจัดใหมี
การประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย โดยประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ จะให
ความคุมครองตอความสูญเสีย หรือเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยแกผูประสบภัยจากรถ โดย
ผูประสบภัยจากรถทุกคนจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนเปนอยางนอย
จุดประสงคการเรียนรู
1) จําแนก/อธิบายประเภทรถที่ตองทําประกันภัยภาคบังคับ การไดรับความคุมครอง
และการขอรับคาเสียหายเบือ้ งตน
2) รูแ นวทางปฏิบัติ ใ นการคุมครองสิท ธิป ระโยชน ข องตนเอง และสามารถแนะนํ า
ชวยเหลือผูอื่นในการขอรับความคุมครองเมื่อประสบภัยจากรถ
3) ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยรถและแนะนําผูอื่นใหเห็นความสําคัญได
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สาระการเรียนรูและเนื้อหา
1. การประกันภัยรถยนต หมายถึง การประกันภัยเพื่อความคุมครองความสูญเสียหรือ
เสียหายที่เ กิด แกรถยนต ที่ เ อาประกั นภั ย และความสู ญ เสียหรือเสีย หายที่เ กิดจากความรับ ผิด ตาม
กฎหมายของผูเอาประกันภัยและของผูขับขี่รถยนตในขณะเกิดอุบัติเหตุ ไมวาจะเปนความรับผิดตอ
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ เจาของรถ จะเลือกทําประกันภัยหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเปน
เจาของ และ การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ หรือ “ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.” ที่เจาของรถทุกคัน
ตองทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดทุกปตลอดอายุของการใชรถ ซึ่งในการเรียนการสอนระดับนี้จะ
มุงเนนไปที่การประกันภัยรถยนตภาคบังคับหรือการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
2. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
กํ า หนดใหผู ไ ด รั บ บาดเจ็ บ หรือเสี ย ชีวิ ต อัน เนื่องมาจากรถได รั บ การชดใช ค า เสีย หายเบื้ องต น อย า ง
ทันทวงที รวมถึงการชดใชคาสินไหมทดแทนและใหความคุมครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชีวิต
รางกาย หรืออนามัยเทานั้น ไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสิน เชน คาซอมรถ หรือที่เรา
เรียกวา “ซอมคนแตไมซอมรถ”
3. การคุมครองที่ผูประสบภัยหรือทายาทจะไดรับ เมื่อจัดทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
4. คาเสียหายเบื้องตนที่เปนคารักษาพยาบาล และคาปลงศพกรณีเสียชีวติ
5. การรับคาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรจากการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
6. กองทุนทดแทนผูประสบภัย
7. ผลของการไมจัดใหมีการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
สื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู
1. คูมือโครงการ “ยุวชนประกันภัยในโรงเรียน” โดย คปภ.
2. ภาพขาวอุบัติเหตุทางรถ
3. สื่อการเรียนรูจากหองสมุดโรงเรียน
4. สื่ออุปกรณในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
5. วี ซี ดี สื่อการเรียนการสอน การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.โดย คปภ.
6. หนวยงาน สํานักงาน คปภ.จังหวัด/ภาค
7. เว็บไซด คปภ. www.oic.or.th/e-learning และสายดวนประกันภัย 1186
-------------------------------

เอกสารแนบ 2
การแบงภาคและจังหวัดภายในภาคแตละภาค
สํานักงาน คปภ. ไดแบงภาคและกลุมจังหวัดภายในภาค ดังนี้
1. สํานักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม)
1.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม
1.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
1.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
1.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนาน
1.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดแพร
1.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
1.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ
1.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดลําปาง
1.9 จังหวัดลําพูน
1.10 จังหวัดแมฮองสอน
* จังหวัดลําพูนและจังหวัดแมฮองสอน สงผลงานไดที่สํานักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 053-112-730-2 โทรสาร 053-112-730-1
2. สํานักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค)
2.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค
2.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดกําแพงเพชร
2.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท
2.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดตาก
2.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดพิจิตร
2.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก
2.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ
2.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี
2.9 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสิงคบุรี
2.10 สํานักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี
3. สํานักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแกน)
3.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดขอนแกน
3.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ
3.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนครพนม
3.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดมหาสารคาม
3.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร
3.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดเลย
3.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร
3.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย
3.9 สํานักงาน คปภ. จังหวัดหนองบัวลําภู
3.10 สํานักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี

-24. สํานักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)
4.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา
4.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดชัยภูมิ
4.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย
4.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร
4.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดรอยเอ็ด
4.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ
4.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี
4.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร
4.9 สํานักงาน คปภ. จังหวัดอํานาจเจริญ
4.10 สํานักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี
5. สํานักงาน คปภ. ภาค 5 (ชลบุรี)
5.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี
5.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี
5.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดตราด
5.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
5.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดปราจีนบุรี
5.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดระยอง
5.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ
5.9 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสระแกว
6. สํานักงาน คปภ. ภาค 6 (นครปฐม)
6.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม
6.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี
6.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดปทุมธานี
6.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
6.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี
6.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดราชบุรี
6.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร
6.9 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
6.10 สํานักงาน คปภ. จังหวัดอางทอง
6.11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สงผลงานไดที่สวนคุมครองสิทธิประโยชน เขต 1 และ 2
เขต 1 (วิภาวดี) โทรศัพท 02-562-0751-4 โทรสาร 02-562-0751-3
เขต 2 (ทาพระ) โทรศัพท 02-476-9940-4 โทรสาร 02-476-9938

-36.12 จังหวัดนนทบุรี สงผลงานไดที่สํานักงาน คปภ. จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท 02-567-0352 โทรสาร 02-567-4792
6.13 จังหวัดสมุทรสงคราม สงผลงานไดที่สํานักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท 034-820-088 โทรสาร 034-412-354
7. สํานักงาน คปภ. ภาค 7 (สงขลา)
7.1 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา
7.2 สํานักงาน คปภ. จังหวัดกระบี่
7.3 สํานักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร
7.4 สํานักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
7.5 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.6 สํานักงาน คปภ. จังหวัดปตตานี
7.7 สํานักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
7.8 สํานักงาน คปภ. จังหวัดพังงา
7.9 สํานักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
7.10 สํานักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต
7.11 สํานักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
7.12 สํานักงาน คปภ. จังหวัดระนอง
7.13 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
7.14 สํานักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎรธานี

เอกสารแนบ 3
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance Commission

(ใบสมัครประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา)

ใบสมัครเขารวมโครงการยุวชนประกันภัย สําหรับป 2552
เพื่อ “ประกวดแขงขันโรงเรียน/สถานศึกษา ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนดานประกันภัยดีเดน”
1. โรงเรียน/สถานศึกษา : ………………………………………………………… ที่ตั้งเลขที่ ……………………
หมูที่………………..ตําบล……………………อําเภอ…………………..จังหวัด………………...........………….
รหัสไปรษณีย…
 ……………….โทรศัพท. …………….โทรสาร. ………………E-mail: ……………………......
จัดการศึกษาตั้งแตระดับชัน้ …………….ถึงระดับชั้น ………………....…..มีจํานวนครู/อาจารย …………….คน
มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้นในป 2552 จํานวน ……….คน
2. ผูอํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา : ชื่อ-นามสกุล ………………………..…………โทรศัพท. …………....
มือถือ …………...........……….โทรสาร. …………….…............

E-mail: ……………………………..........

3. ครู/อาจารยผูรับผิดชอบการเรียนการสอนดานประกันภัย :

ชื่อ-นามสกุล ………………….……………

ตําแหนง...................................................โทรศัพท. ……................……….. มือถือ …………….............…….
โทรสาร. …………….… E-mail: …………………………….
ขาพเจาในนามของโรงเรียน/สถานศึกษา ขอสมัครเขารวมโครงการยุวชนประกันภัย ป 2552 เพื่อ
“ประกวดแขงขันชิงรางวัลประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนดานประกันภัยดีเดน”
และหากมีการแจงขอมูลที่เปนเท็จ ขาพเจายินยอมที่จะสละสิทธิ์การไดรับเกียรติบตั รหรือรางวัล
ใดๆ โดยถือวาคําตัดสินของคณะกรรมการ เปนที่สุด

ลายมือชื่อผูสมัครแทนโรงเรียน/สถานศึกษา

ลายมือชื่อครู/อาจารยผูสอนวิชาประกันภัย

(……………………………………..)

(……………………………………..)

ผูอํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา

…………/…………../………….

…………/…………../………….

เอกสารแนบ 4
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance Commission

(ใบสมัครประเภทนักเรียน)

ใบสมัครเขารวมโครงการยุวชนประกันภัย สําหรับป 2552
เพื่อ “ประกวดแขงขันรับทุนการศึกษาประเภทยุวชนประกันภัยที่มีผลงานดีเดน”
1. ชื่อนักเรียน : ชื่อ-นามสกุล ………………………………… อายุ……ป กําลังศึกษาในระดับ……..………
สาย

สามัญ

อาชีวะศึกษา โรงเรียน …………………………....…..ที่ตั้งเลขที่ ……………………

หมูที่………………..ตําบล……………....………อําเภอ…………………........จังหวัด………………………….
รหัสไปรษณีย…
 ……………….โทรศัพท...…………….โทรสาร. ..………………E-mail: …………….……….
2. ผูอํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา : ชื่อ-นามสกุล ………………………..…………โทรศัพท. …………..
มือถือ …………...……….โทรสาร. …………….….....

E-mail: ……………………………........................

3. ครู/อาจารยผูรับผิดชอบการเรียนการสอนดานประกันภัย : ชื่อ-นามสกุล ………………….……………
ตําแหนง..................................................โทรศัพท. ……….............…….. มือถือ ……………..............…….
โทรสาร. …………….… E-mail: …………………………….

ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล) …………………………………..ขอสมัครเขารวมโครงการยุวชน
ประกันภัย ป 2552 เพื่อ “ประกวดแขงขันชิงรางวัลประเภททุนการศึกษายุวชนประกันภัยที่มีผลงานดีเดน”
และหากมีการแจงขอมูลที่เปนเท็จ ขาพเจายินยอมที่จะสละสิทธิ์การไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัล
ใดๆ โดยถือวาคําตัดสินของคณะกรรมการ เปนที่สุด

ลายมือชื่อนักเรียนผูสมัคร

(……………………………………..)
…………/…………../………….

ลายมือชื่อผูรับรอง

(……………………………………..)
ผูอํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา
…………/…………../………….

โครงการยุวชนประกันภัย 2552 – 2555
…………………..
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปลูกจิตสํานึก และสรางรากฐานความรู ความเขาใจ ประโยชน และความสําคัญของการประกันภัย
1.2 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนชวยเหลือสังคม โดยสามารถใชระบบการประกันภัยให
เกิดประโยชนกับตนเองและผูเกี่ยวของ
1.3 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจดานประกันภัยใหกับเยาวชนอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดังนี้
1.3.1 โครงการยุวชนประกันภัย 2552 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สายสามัญ หรือระดับ
ปวช. ป 1 ของภาครัฐหรือเอกชน
1.3.2 โครงการยุวชนประกันภัย 2553 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สายสามัญ หรือระดับ
ปวช. ป 2 ของภาครัฐหรือเอกชน
1.3.3 โครงการยุวชนประกันภัย 2554 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ หรือระดับ
ปวช. ป 3 ของภาครัฐหรือเอกชน
1.3.4 โครงการยุวชนประกันภัย 2555 ทุนการศึกษาสําหรับยุวชนของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และ
สอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา สาขาประกันภัย จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน คปภ. เห็นชอบ ปละ 7 ทุน (ภาค
ละ 1 ทุน)
2. ประเภทรางวัลสําหรับป 2552 เปนเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
ระดับจังหวัด
1) ชนะเลิศอันดับ 1
1. โรงเรียน
เงินรางวัล 10,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ1
เงินรางวัล 6,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 4,000 บาท
2. ทุนการศึกษา 1) ชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
นักเรียน
2) รองชนะเลิศอันดับ1
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 2,000 บาท

ระดับภาค
1) ชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ1
เงินรางวัล 20,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท
1) ชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ1
ทุนการศึกษา 7,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 5,000 บาท

หมายเหตุ : ทั้งนี้ประเภทและจํานวนรางวัลจะประกาศเปนปตอป

ระดับประเทศ
1) ชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 100,000บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ1
เงินรางวัล 50,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 30,000 บาท
1) ชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 50,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ1
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 20,000 บาท
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3. หลักเกณฑในการเขารวมโครงการ
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สายสามัญ หรือระดับ ปวช. ป 1 ของภาครัฐหรือเอกชน
3.2 บูรณาการการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ตามทายประกาศ
3.3 โรงเรียนที่ประสงคจะเขารวมโครงการใหยื่นใบสมัครตามแบบที่สํานักงาน คปภ. กําหนด ที่สํานักงาน
คปภ. จังหวัด/เขต ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
4. กําหนดการสงผลงานเขาประกวด
4.1 ประเภทโรงเรียน ใหสงผลงานที่สํานักงาน คปภ. จังหวัด/เขต ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552
4.2 ประเภทนักเรียน ใหสงผลงานที่สํานักงาน คปภ. จังหวัด/เขต ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552
4.3 โรงเรียนอาจสงประกวดทั้งสองประเภท หรือประเภทใดประเภทหนึ่ง
4.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการเปนสิทธิของสํานักงาน คปภ. และถือเปนที่สุด ไมสามารถรองเรียน
ใดๆได
4.5 ผลงานที่ไดรับรางวัล ถือเปนสิทธิของสํานักงาน คปภ.
5. วิธีการประกวด
5.1 ประเภทโรงเรียน
ตองสงผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ในรูปแบบเอกสารและสื่อบันทึกขอมูล
(CD) จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
5.1.1 การจัดทําแผนการเรียนรู หรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ (มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ)
5.1.2 การจัดแหลงการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน (โดยพิจารณาจากการจัดหนังสือ เอกสาร
ตํารา เกี่ยวกับการประกันภัยไวในหองสมุดไดเหมาะสม)
5.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู (มีกิจกรรมที่มลี ักษณะ องคประกอบในกระบวนการเรียนรู และสงผล
ใหนักเรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และสรางความรูดานการประกันภัย ตลอดจนการนําความรูนั้น
ไปสูชุมชนได)
5.1.4 จัดทําเอกสาร รายงานผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู (เปนรายงานที่แสดงใหเห็นความตระหนัก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน การวางแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทํา
รูปเลมเหมาะสมและสวยงาม นําไปเปนตัวอยางในการดําเนินงานที่ดีได)
5.2 ประเภทนักเรียน
ใหโรงเรียนเปนผูคัดเลือกนักเรียนจํานวน 1 คนและใหนักเรียนนําสงผลงาน ในหัวขอ “จะทําอยางไร
ใหคนไทยรูเรื่องประกันภัยรถ” โดย
5.2.1 นําเสนอในรูปแบบของคําขวัญ พรอมบทความ หรือบทเพลง หรือบทกลอน หรือภาพประกอบ
คําขวัญ
5.2.2 จัดทําเอกสาร รายงานผล การเผยแพรความรูสูชุมชน เปนรายงานที่แสดงใหเห็นวา นักเรียนมี
ความรู ความเขาใจเปนอยางดี เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
และ บันทึกผลงานกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติชัดเจน ครบถวน ที่คณะกรรมการสามารถตรวจสอบหรือทดสอบเพิ่มเติม
ได
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6. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
6.1 คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัด เปนประธานคณะกรรมการ
2) ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูแทน
3) คลังจังหวัดหรือผูแทน
4) พาณิชยจังหวัดหรือผูแทน
5) ประชาสัมพันธจังหวัดหรือผูแทน
6.2 คณะกรรมการระดับภาค ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค เปนประธานคณะกรรมการ
2) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัด ทุกจังหวัดในภาค
6.3 คณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบดวย
1) รองเลขาธิการ สายสงเสริมและบริหาร เปนประธานคณะกรรมการ
2) ผูชวยเลขาธิการ สายสงเสริมและคุมครอง
3) ผูอํานวยการฝายสงเสริมการประกันภัย
4) ผูอํานวยการสํานักประกันภัยภูมิภาค
5) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค ทุกภาค
……………………..

