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C L A I M S  T E C H N I C I A N  C O U R S E

หลักสูตรที�ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะและ
เป�นมาตรฐานสากลสาํหรบัผู้ปฏิบัติหน้าที�
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดย
สถาบัน The Australasian Institute
of Chartered Loss Adjusters
(AICLA)

หลักสูตรเหมาะสาํหรบัผู้ที�ยังไม่มี หรอื
มีประสบการณ์ด้านการจัดการสินไหม
ทดแทนประมาณ 1-3 ป� รวมถึงผู้ที�
ต้องการพัฒนาความรูใ้นด้านนี�อย่าง
แท้จรงิ ในองค์กรต่อไปนี�

เมื�อสาํเรจ็การศึกษาจะได้รบั
Certificate in Claims
Management
เขา้รว่มเป�นสมาชกิ Institute of
Claims Technicians
คุณวุฒ ิQualified Claims
Technician (QCT)

THE AUSTRALASIAN INSTITUTE OF CHARTERED LOSS ADJUSTERS (AICLA)

บรษัิทประกันภัย
นายหนา้ประกันภัย
บรษัิทผูป้ระเมนิความเสยีหาย
หนว่ยงาน องค์กรขนาดใหญที่�มกีาร
จดัประกันภัยตนเอง
หน่วยงานภาครฐัที�กํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย
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ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห ลั ก สู ต ร
หลักสูตรนี�จะใช้ตําราภาษาอังกฤษที�ส่งโดยตรงจาก AICLA ซึ�งเป�นหลักสูตรที�ใช้การเรียนรู ้ด้วยตนเอง
(SELF STUDY) โดยสถาบันฯ ได้จัดอบรมเป�นภาษาไทยเพื� อเตรียมตัวสอบ โดยอาจารย์ที�มีความรู ้
ความชาํนาญเฉพาะด้านในแต่ละวิชา วิชาละ 6 ชั�วโมง รายละเอียดวิชามีดังนี�

 

1. Working Environment
          อธบิายถึงหลักการประกันภัย หลักการพจิารณารบัประกันภัย ภาพรวมของธุรกิจประกันภัย มาตรฐานที�ดี
ในการดาํเนินธุรกิจประกันภัย การจดัการขอ้โต้แยง้ การทจุรติฉ้อฉล

2. Workplace Communication and Interaction
          ปฏิบติัตามคู่มอืการทํางาน การรบัเรื�องเรยีกรอ้ง การเก็บรกัษาเอกสาร เทคนคิการสื�อสารในรปูแบบ
ต่างๆ ป�จจยัที�สง่ผลกระทบต่อการสื�อสาร เทคนคิการนาํเสนอที�ด ีการพฒันาทักษะความชาํนาญในการวางแผน
และการดาํเนินการเจรจาต่อรองเพื�อหาขอ้สรุป

3. Claim Processes and Procedures
          อธบิายถึงกระบวนการและขั�นตอนการจดัการการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ขอ้กําหนดทางกฎหมาย
ขอ้พงึปฏิบติัที�ด ีการประมาณการความเสยีหาย การดาํเนนิการดา้นค่าสนิไหมทดแทนกับการประกันภัยต่อ การ
รวบรวมขอ้มูลเพื�อการตรวจสอบ (Claim Audit) การควบคมุติดตามความคืบหนา้ของค่าสนิไหมทดแทน การ
ชดใชค่้าสนิไหมทดแทน การติดตามการไล่เบี�ย

การประเมินผล
ผูส้มคัรจะต้องเขา้สอบในแต่ละวชิา โดยขอ้สอบจะเป�นแบบปรนยัจาํนวน
50 ขอ้ ภายในเวลา 1 ชั�วโมง
ผูเ้ขา้สอบจะต้องไดค้ะแนนตั�งแต่ 70% ขึ�นไป (ตอบคําถามถกู 35 ขอ้) จงึ
จะถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

ผูม้สีทิธิ�จะไดร้บัประกาศนยีบตัรจาก AICLA จะต้องเป�นผูที้�สอบผา่นทั�ง 3 วชิาภายใน 1 ป� นบัจากการลงทะเบยีนในวชิานั�นๆ 
ในกรณีที�ผูส้มคัรสอบไมผ่า่นในครั�งแรก ผูส้มคัรมสีทิธิ�ที�จะเขา้สอบโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ยเพิ�มเติม อีก 1 ครั�ง 

และครั�งต่อไปครั�งละ 3,000 บาท (ไมร่วม VAT 7%)
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L E C T U R E R

Tadthep Sujitjorn
          A Senior Associate (CIP) from ANZIIF and MBA alumni from
Chulalongkorn university, he is currently the President of Thailand
Insurance Institute. With 40 years’ extensive experience in insurance, he
entirely spent his life in insurance pathway such as reinsurance broking,
insurance underwriting, marketing, risk management and claim
handling. In addition to his working experience, he was an insurance
lecturer in the universities and also provided training to few insurance
companies in CLMV countries.. After he resigned from insurance
industry, he joined Thailand Insurance Institute as an executive director
and been appointed as President of the Institute .

Jakkrit Khaosaard
          Jakkrit is a qualified Electrical Engineer and a  Chartered Loss
Adjuster (Fellow) of the Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters
(AICLA). He achieved his Diploma in Financial Services (Loss Adjusting)
through ANZIIF Construction and specializes in Business Interruption. He
entered loss adjusting in July 2000 and qualified as an Associate of the
Thailand Insurance Institute (TII) in 2001. He has been involved in major
property and engineering losses for both local and global accounts. He is
the Chief Executive Officer of Sedgwick (Thailand) Limited, responsible for
the operations in Thailand and Indochina.

Patipan Soodarram
         Managing Director of Crawford & Company (Thailand) Limited, he
joined the Loss Adjusting profession in 1988. In addition to his Civil
Engineering qualification, he is a Chartered Loss Adjuster and holds a
Diploma in Loss Adjusting. He has been involved in handling major
Construction, Petrochemical, Industrial & Commercial Property losses as
well as Casualty and Business Interruption claims across Indochina. He has
been actively involved with the TII and the professional development
training program of industry members over the last 10 years.

สนใจติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�่ rossakorn@tiins.com / pannarai@tiins.com โทร 02-2498585 ต่อ 511 หรอื 092-4565893



3 วิชา 33,000 บาท
1 วิชา  11,000 บาท

ค่ า อ บ ร ม

(ยังไม่รวม VAT 7%)

*พิเศษ
สมัครพร้อมกันตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไปในวิชาเดียวกันหรือ
สําหรับบริษัทผู้ถือหุ้น TII รับส่วนลด

10% เมื�อลงสมัครทั�ง 3 วิชาต่อ 1 เทอม
5% เมื�อลงสมัคร 1 วิชาต่อ 1 เทอม

รับส่วนลดเพิ�ม! (3 วิชา)
10,000 บาท สําหรับผู้ที�ไม่ต้องการติว

สนใจติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�่ rossakorn@tiins.com / pannarai@tiins.com โทร 02-2498585 ต่อ 511 หรอื 092-4565893

สถาบนัประกันภัยไทย (TII)
3354/32 ชั�น 10 อาคารมโนรม ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

สถานที�อบรม

ต า ร า ง อ บ รมห ลั ก สู ต ร  C T C

 สามารถสมัครเรียนพร้อมกันทั�ง 3 วิชาหรือสมัครเรียนแยกวิชาได้
 วันและเวลาเรียนอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1.
2.


