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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับรองสถำบันให้เป็นผู้อบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประเมิน
วินำศภัย และหลักสูตรกำรอบรมที่จะได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และ

หลักสูตรการอบรมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการ
รับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และหลักสูตรการอบรมที่
จะได้รับการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 1  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และหลักสูตรการอบรมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน 12/05/2015 15:34  

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

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

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัย ต้องผ่านการอบรมจากส านักงาน หรือสถาบันท่ีส านักงานรับรอง ซึ่งสาถาบันที่ส านักงานให้การรับรองต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโดยมีคุณสมบัติและการใช้หลักสูตรตามที่ส านักงานก าหนดดังนี้ 
 
เอกสารหลักฐานที่ขอเป็นสถาบันหรือองค์กรที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ 
 
1. หนังสือขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม 
 
2. ส าเนาวัตถุประสงค์การจดทะเบียนประกอบธุรกิจจัดให้มีการศึกษาอบรม ด้านการประกันภัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยและวิชาชีพประกันภัย 
 
3. ทีมวิทยากรประจ า และ/หรือ ทีมวิทยากรภายนอกที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านการประกันภัย 
 
4. หนังสือรับรองจากภาคธุรกิจประกันภัย หรือสถาบันวิชาการ และ/หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่รับรองหลักสูตรการ
อบรม การสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรประกันภัย ว่าจัดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้ง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
5. ภาพถ่ายสถานที่จัดอบรม 
 
 
 
เอกสารหลักฐานที่ขอความเห็นชอบแผนการจัดอบรมและรายละเอียดหลักสูตรการอบรม 
 
1. หนังสือขอความเห็นชอบแผนการจัดอบรมและหลักสูตรการอบรม ประจ าปี....... 
 
2. ตารางวิทยากรหลักและรอง (ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน) พร้อมทั้ง ประวัติการศึกษา การท างาน  
 ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ติดรูปถ่าย 1 รูป  
 



3/9 
 

3. หนังสือรับรองวิทยากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยผู้มีอ านาจ 
 
4. เอกสารประกอบการอบรม หรือ PowerPoint 
 
5. แผนการจัดอบรมประจ าปี 
 
6. ตัวอย่างหนังสือรับรองการอบรมพร้อมลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนาม กรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ 
 อ านาจ ผู้รับมอบอ านาจต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมแนบเอกสาร 
 หลักฐานการด ารงต าแหน่ง 
 
7. หนังสือมอบอ านาจผู้มีสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลการอบรมผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) 
 
8. ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดอบรมและวิทยากร 
 
 
 
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 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน ว่า
ครบถ้วน ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1 วัน ฝ่ายวิศวกรรม
ประกันภัย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียด
ความพร้อมของสถาบัน 
และแผนการจัดอรมพร้อม
หลักสูตรการอบรม 
 

15 วัน ฝ่ายวิศวกรรม
ประกันภัย 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ท าหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามแจ้ง
ให้ความเห็นชอบ 
เห็นชอบ 
 
 

4 วัน ฝ่ายวิศวกรรม
ประกันภัย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 วัน 
 

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 

1) 
ส ำเนำ
วตัถปุระสงค์กำร
จดทะเบียน

- 0 1 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบธุรกิจจดั
ให้มีกำรศกึษำ
อบรม ด้ำนกำร
ประกนัภยัเพ่ือ
กำรพฒันำธุรกิจ
ประกนัภยัและ
วิชำชีพ
ประกนัภยั 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือขอควำม
เห็นชอบเป็น
หนว่ยงำนจดั
อบรม 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

ทีมวิทยำกร
ประจ ำ และ/หรือ 
ทีมวิทยำกร
ภำยนอกท่ีมี
คณุวฒุิและ
ประสบกำรณ์
ทำงด้ำนกำร
ประกนัภยั 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรอง
จำกภำคธุรกิจ
ประกนัภยั หรือ
สถำบนัวิชำกำร 
และ/หรือสมำคม

- 0 1 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิชำชีพท่ี
เก่ียวข้อง ท่ี
รับรอง     
หลกัสตูรกำร
อบรม กำร
สมัมนำเก่ียวกบั
ธุรกิจประกนัภยั/
กิจกรรมพฒันำ
บคุลำกร
ประกนัภยั วำ่จดั
ได้มำตรฐำนเป็น
ท่ียอมรับ พร้อม
ทัง้ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 

4) 
ภำพถ่ำยสถำนท่ี
จดัอบรม 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือขอควำม
เห็นชอบแผนกำร
จดัอบรมและ
หลกัสตูรกำร
อบรม ประจ ำปี
....... 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ตำรำงวิทยำกร
หลกัและรอง 
(ช่ือ-นำมสกลุ 
วิชำท่ีสอน) 
พร้อมทัง้ ประวตัิ
กำรศกึษำ กำร
ท ำงำน     

- 1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประสบกำรณ์
กำรเป็นวิทยำกร 
ตดิรูปถ่ำย 1 รูป 

7) 

หนงัสือรับรอง
วิทยำกรเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
ส ำนกังำนฯ 
ก ำหนด โดยผู้ มี
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั - 

8) 

เอกสำร
ประกอบกำร
อบรม หรือ 
PowerPoint 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 
แผนกำรจดัอบรม
ประจ ำปี 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

ตวัอยำ่งหนงัสือ
รับรองกำรอบรม
พร้อมลำยมือช่ือ
ผู้ มีอ ำนำจลง
นำม กรณีมอบ
อ ำนำจต้องมี
หนงัสือมอบ     
อ ำนำจ ผู้ รับมอบ
อ ำนำจต้องเป็นผู้
ด ำรงต ำแหนง่
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
หรือเทียบเทำ่ขึน้
ไป พร้อมแนบ
เอกสำร     

- 1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หลกัฐำนกำร
ด ำรงต ำแหนง่ 

11) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจผู้ มีสิทธิ
เช่ือมตอ่ข้อมลู
กำรอบรมผำ่น
ระบบเครือข่ำย
เสมือน (VPN) 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 

ตวัอยำ่งแบบ
ประเมินผลกำร
จดัอบรมและ
วิทยำกร 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 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  
1) ประกาศส านักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรม ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามหลักสูตรการอบรมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553 
- 
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2) ประกาศ/แบบฟอร์ม ต่างๆ ของผู้ประเมินวินาศภัย 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย ปรัชญา ดาดี 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


