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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

2) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัย และรายงานการประเมินวินาศภัย พ.ศ.2553 
 

3) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขใน
การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย  การ
ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ.2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 3  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 10  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
12/05/2015 15:07  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่วนกลาง 

22/79 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางส านักงาน คปภ.ก าหนด) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คุณสมบัติผู้ยื่นค าขอ 
 
     ผู้ที่จะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติก่อนยื่นค าขอได้จากประกาศ
คณะกรรมการ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 
พ.ศ. 2552 
 
 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องผ่านการอบรมเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสถาบันท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยรับรอง 
 
    การย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
 
แบบฟอร์มการย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (แบบ ปม.2) สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้จาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) หรือ Download จากเว็บไซด์ 
www.oic.or.th และยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. พร้อมหลักฐาน 
เอกสารประกอบดังนี้ 
 
         1. รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
 
         2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยที่จะหมดอายุ 
 
 4. ส าเนาหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยหรือสถาบันท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรอง 
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 5. ประวัติการปฏิบัติงานผู้ประเมินวินาศภัย 
 
        6.ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับข้องกับการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้าม)ี 
 
   การพิจารณาการต่ออายุให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
 
         1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบหลักฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2552 โดยคุณสมบัติและหลักฐานต้อง
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
 
         2.ช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย 3,000 บาท 
 
         3.นายทะเบียนจะต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี) 
 
        4.เมื่อได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัยแล้ว สามารถท่ีจะตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินวินาศ
ภัยได้จาก Website ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท่ี 
www.oic.or.th  
 
หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 **ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน/
ฐานข้อมูลและคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นค าขอว่าครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 
 

15 นาที ฝ่ายวิศวกรรม
ประกันภัย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีเอกสารครบและ
ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ออกใบสั่ง
จ่าย และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ช าระค่าธรรมเนียม 
 

10 นาที ส านักการเงิน/
บัญชี 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาต 
และส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้
ยื่นค าขอ 
 

5 นาที ฝ่ายวิศวกรรม
ประกันภัย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 นาที 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

2) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอตอ่อำยุ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประเมินวินำศภยั 
(ปม.2) 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ชดุ - 

2) 

รูปถ่ำย 3 X 4 
ซม. ถ่ำยมำแล้ว
ไมเ่กิน 6 เดือน 
จ ำนวน 2 รูป 

- 2 0 ฉบบั - 

3) 

ใบอนญุำตเป็นผู้
ประเมินวินำศภยั
ท่ีจะหมดอำย ุ

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ฉบบั - 

4) 

ส ำเนำหนงัสือ
รับรองว่ำผำ่น
กำรอบรม
เพิ่มเตมิจำก
ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สง่เสริมกำร
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หรือ
สถำบนัท่ี
ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและ 
สง่เสริมกำร
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัรับรอง 

5) 

ประวตัิกำร
ปฏิบตังิำน
ประเมินวินำศภยั 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำต 

 ค่ำธรรมเนียม 3,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   (ฝ่าย

วิศวกรรมประกันภัย ) 
หมายเหตุ (เลขที่ 22/79 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 / สายด่วนประกันภัย 1186 
/  โทรศัพท์ : 02-515-3999 ต่อ 3100,3103,3104,3105 / www.oic.or.th ) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
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1) แบบค าขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
- 
 

2) ประกาศ/แบบฟอร์ม ต่างๆ ของผู้ประเมินวินาศภัย 
- 
 

3) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ปรัชญา ดาดี 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


