รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครอบรม
หลักสู ตร AChFP#3 & FChFP#50 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2565 & วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2565
คุณสมบัติสาหรับผู้สมัครเข้ าอบรม
1. หลักสู ตร AChFP
1.1 เป็ นสมาชิ กสมาคมตัวแทนประกันชี วิตและที่ปรึ กษาการเงิน / ยกเว้น บุคคลที่ไม่ได้ถือใบอนุ ญาตเป็ นตัวแทน
ประกันชีวติ
2.หลักสู ตร FChFP
2.1. เป็ นสมาชิ กสมาคมตัวแทนประกันชี วิตและที่ ปรึ กษาการเงิ น ประเภทตลอดชี พ / ยกเว้น บุ คคลที่ ไม่ได้ถื อ
ใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวติ
2.2. และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
2.2.1 ผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสู ตร AChFP (สมาคมฯ รับรอง) เรี ยบร้อยแล้ว
2.2.2 มีคุณวุฒิดงั นี้ AFPT , CFP , CISA1 , CISA2 , CISA , IP , CFA1 , CFA2 , CFA , RFC
2.2.3 จบปริ ญญาตรี หรื อ ปริ ญญาโท สาขา คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย , สาขาการเงิน , สาขาสถิติประกันภัย
ทั้งนี้ ผูม้ ีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2.2 หรื อ 2.2.3 จะต้องทาการสอบวัดผลในหลักสู ตร AChFP ที่จดั โดยสมาคมฯ ก่อน
โดยมีค่าเข้าสอบจานวน 3,000 บาท
อัตราค่ าอบรมหลักสู ตร AChFP#3 & FChFP#50 กรุ งเทพฯ
-เป็ นสมาชิกสมาคมฯ
-ยังไม่เป็ นสมาชิกสมาคมฯ
-สมาชิก ราย 2 ปี
-สมาชิก ตลอดชีพ
-บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ถือใบอนุญาตตัวแทน /
เจ้าหน้าที่บริ ษทั

หลักสู ตร AChFP
16,000 บาท

หลักสู ตร FChFP
33,000 บาท

หลักสู ตร AChFP & FChFP
42,000 บาท

17,070 บาท
20,280 บาท
26,000 บาท

37,280 บาท
43,000 บาท

46,280 บาท
52,000 บาท

อัตราค่ าสอบหลักสู ตร AChFP พร้ อมรุ่ นที่ 3 & FChFP พร้ อมรุ่ นที่ 50
หลักสู ตร AChFP

หลักสู ตร FChFP

ค่ าติวเครื่ องคิดเลขหลักสู ตร AChFP
วันที่ 5 มิ.ย.65 เวลา 09.00 -12.00 น.

อัตราค่าเข้าสอบ

3,000 บาท

3,000 บาท

700 บาท

ขั้นตอนการชาระค่ าอบรม / ค่ าสอบ
1. ชาระผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : สมาคมตัวแทนประกันชีวติ และที่ปรึ กษาการเงิน
ธนาคาร : กรุ งศรี อยุธยา / สุ รวงศ์
เลขที่บญั ชี : 125 - 9 - 27460 – 3
2. ชาระผ่านบัตรเครดิต
*กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มด้ านล่ างนี ้

เงื่อนไขการสมัครและการเข้ าอบรม
1. ผูเ้ ข้าอบรมต้องเป็ นสมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวติ และที่ปรึ กษาการเงิน ประเภทตลอดชี พ เท่านั้น ยกเว้น บุคคล
ที่ไม่ได้ถือใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวติ
2. การสมัครอบรมในระบบไม่ใช่เป็ นการสารองที่นงั่ ในการอบรม สมาคมตัวแทนประกันชี วิตฯ จะให้สิทธิ สาหรับผูท้ ี่
สมัครและชาระค่าอบรมเรี ยบร้อยแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันอบรม
3. ท่านที่ มีความประสงค์ข อยกเลิ ก การเข้า ร่ วมอบรมหลังจากที่ ได้ชาระค่าอบรมเรี ยบร้ อยแล้ว ท่านจะต้องแจ้งต่ อ
สมาคมตัวแทนประกันชี วิตฯ ก่อนวันอบรม 10 วันทาการ โดยสมาคมตัวแทนประกันชี วิตฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่า
อบรมทุกกรณี
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเลื่อนการอบรมหลักสู ตรหลังจากที่ได้ชาระค่าอบรมเรี ยบร้ อยแล้ว ได้ไม่เกิ น 2 รุ่ นติดกันไม่
เว้นรุ่ น โดยจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสมาคมตัวแทนประกันชีวติ ฯ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทาการ
- กรณี อตั ราค่าอบรมรุ่ นใหม่ถูกกว่ารุ่ นเดิม สมาคมตัวแทนประกันชีวติ ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินส่ วนต่างค่าอบรม
- กรณี อตั ราค่าอบรมรุ่ นใหม่สูงกว่ารุ่ นเดิม กรุ ณาชาระส่ วนต่างพร้อมแนบสาเนาใบนาฝากเงินส่ วนต่างค่าอบรม เพื่อ
ดาเนินการออกใบเสร็ จรับเงินอีกครั้ง
4. สิ ทธิ เข้ารั บการอบรมเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุ คคลไม่สามารถโอนให้แก่กนั ได้ หากต้องการเปลี่ ยนชื่ อผูเ้ ข้ารั บการอบรม
จะต้องแจ้งต่อสมาคมตัวแทนประกันชี วิตฯ ก่อนการอบรม 7 วันทาการ ซึ่ งผูเ้ ข้าอบรมแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
เช่นเดียวกับผูเ้ ข้าอบรมเดิม
5. สมาคมตัวแทนประกันชี วิตฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่อบรมตามความเหมาะสม โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทาการ
6. ในการเข้าอบรมผูเ้ ข้าอบรมจะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบอนุ ญาต
ขับรถ หนังสื อเดินทาง ฯลฯ ที่มีรูปถ่ายสามารถยืนยันตัวตนของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมทุกครั้งที่เข้าร่ วมการอบรม
7. ในการเข้าอบรมผูเ้ ข้าอบรมจะต้องลงทะเบียนครบตามจานวนและตรงตามเวลาที่กาหนดของแต่ละหลักสู ตรที่มีการ
นับจานวนชัว่ โมงอบรม โดย
7.1 หลักสู ตร AChFP ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีสิทธิ์ ขาดการอบรมได้ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง (หรื อคิดเป็ น 20% ของเวลาอบรม)
หากขาดเกิน 6 ชัว่ โมงจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ สอบ ( เวลาเรี ยนทั้งสิ้ นคือ 30 ชัว่ โมง )
7.2 หลักสู ตร FChFP ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีสิทธิ์ ขาดการอบรมได้ไม่เกิ น 7 ชัว่ โมง (หรื อคิดเป็ น 20% ของเวลาอบรม)
หากขาดเกิน 7 ชัว่ โมงจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ สอบ ( เวลาเรี ยนทั้งสิ้ นคือ 36 ชัว่ โมง )

ทั้งนี้ การทา Case Study ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการสอบ หากไม่สามารถอยูร่ ่ วมทา Case Study จนครบเวลาถือว่าไม่
มีสิทธิ์ เข้าสอบ
8. ผูเ้ ข้าอบรมต้องลงชื่อเข้าอบรม 3 เวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08.00-09.00 น. , ช่วงบ่าย เวลา 13.00-13.30 น. และ ช่วงเย็น
เวลา 17.00-17.30 น.
9. เจ้าหน้าที่จะส่ งE-mailประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าอบรม , กติกาในการเข้าอบรม และ QR Code เข้าLineกลุ่ม ให้ผเู ้ ข้า
รับการอบรมล่วงหน้าก่อนอบรมอย่างน้อย 7 วัน
10. ผูเ้ ข้าอบรมมีหน้า ที่ตรวจสอบชื่ อและนามสกุ ล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่ จะปรากฏอยู่บน วุฒิบตั ร ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเมื่อสอบผ่านเรี ยบร้อยแล้ว กรณี ชื่อหรื อนามสกุลที่ปรากฏบนวุฒิบตั รเกิ ดความผิดพลาดและต้องมีการ
แก้ไข ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย จานวน 3,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ ง)
11. ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องลงทะเบี ยนครบตามจานวนและตรงตามเวลาที่ กาหนดของแต่ละหลักสู ตรที่ มีการนับจานวน
ชัว่ โมงอบรม
12. ค่าอบรมดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนที่ปรึ กษาการเงิน , ค่าใบประกาศ และค่ารับวุฒิบตั ร ในส่ วนของหลักสู ตร
FChFP
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