
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
พ.ศ. …. 

 

----------------------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35/1 มาตรา 35/2 วรรคสอง มาตรา 35/3 
มาตรา 35/4 วรรคสาม มาตรา ๓๕/๕ วรรคสี่ และมาตรา ๓๕/๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครั้งท่ี 
................ เม่ือวันท่ี .................................... คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 
  ข้อ 1  ประกาศนี ้เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. .... ” 
 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การข้ึนทะเบียน
และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยท่ีต้อง
ดําเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
  “ผู้ประเมินวินาศภัย” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัยจากนายทะเบียน 

“การประกอบกิจการผู้ประเมินวินาศภัย” หมายความว่า การประกอบกิจการซ่ึงมี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะใช้ถ้อยคําใน
การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ว่าอย่างไรก็ตาม 
  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 
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  “บริษัท” หมายความว่า บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

 
ข้อ ๕  สํานักงานมีอํานาจกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ได้ และเม่ือมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประเมินวินาศภัยได้ปฏิบัติตาม
ประกาศในส่วนท่ีเก่ียวข้องนี้แล้ว 

 
หมวด 1 

นิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
 

  ข้อ ๖  นิติบุคคลท่ีจะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัทมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  

(๒) มีสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาในประเทศไทย 
(๓) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผู้ประเมินวินาศภัย 

(๔) มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง โดยมีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชําระแล้ว  
ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาท แล้วแต่กรณี 

(5) มีผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอย่างน้อยจํานวนหนึ่งคน โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

     (ก) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประเมินวินาศภัย อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๑) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมี
ประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและ
ทดสอบความรู้จากสํานักงาน สมาคมหรือสถาบันท่ีสํานักงานรับรอง  

2) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และ
ต้องมีประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสิบปี และ
ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้จากสํานักงาน สมาคมหรือสถาบันท่ีสํานักงานรับรอง  

3) เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบความรู้จากสํานักงานหรือสถาบันท่ี
สํานักงานรับรอง  

4) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือหลักสูตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศ
ภัยอย่างหนึ่งอย่างใดจากสถาบันต่อไปนี้ 

         ก) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมระดับ Fellow ของ
สถาบัน The Chartered Institute of Loss Adjusters สถาบัน The Australasian Institute of 
Chartered Loss Adjusters (AICLA) หรือในระดับและสถาบันอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
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         ข) ได้รับประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงความรู้  ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ จากสถาบันอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ 

(ข) ไม่มีประวัติเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
๑) เป็นผู้ท่ีศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

๒) เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 

๓) เคยถูกลงโทษหรือต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําความผิดตามมาตรา 
๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา 
๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวล
กฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

4) เคยถูกลงโทษจากการรับรองหรือจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยเป็นเท็จเว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

(ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ี หรือส่อไปในทางทุจริต หรือขาด
ความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพท่ีส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็น             
ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของ
บุคคลอ่ืน เว้นแต่มีลักษณะไม่ร้ายแรงหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแล้วพ้น
กําหนดห้าปีนับถึงวันได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

 
ข้อ ๗  นิติบุคคลท่ีจะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ต้องไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
(๒)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยและยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึง

วันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
(๓)  มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการถือหุ้นหรือการบริหารกับบริษัท 

ดังนี้ 
(ก) มีบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบและ

ประเมินวินาศภัยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
(ข) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือมีบริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประเมินวินาศภัย 
(๔) มีประวัติเสียหายหรือประวัติท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังนี้  

(ก) ประวัติเสียหาย 
๑) เป็นผู้ท่ีศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกับ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
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กฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันท่ีศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน 

๒) เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 

3) มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง 

4) เคยกระทําความผิดเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต 

5) เคยถูกลงโทษหรือต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําความผิดตามมาตรา 
๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา 
๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวล
กฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

6) เคยถูกนายทะเบียน สํานักงาน หน่วยงานท่ีกํากับดูแล หรือหน่วยงานท่ี
มีอํานาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ลงโทษว่ากระทําความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับการประกันภัย การตรวจสอบและการประเมินวินาศภัยโดยทุจริต หรือความผิดอาญา
เก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระทําโดยทุจริต และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7) ถูกลงโทษจากการทํารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเป็นเท็จ 
เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) ประวัติท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 
๑) ไม่จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยภายในกําหนด

ระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
๒) ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพ 
๓) รับทํางานให้แก่คู่กรณีฝ่ายท่ีอยู่ตรงข้ามกับผู้ว่าจ้างรายเดิมในเหตุวินาศภัย

เดียวกัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท้ังสองฝ่าย 
๔) รับทํางานให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยในเหตุวินาศภัย

เดียวกัน  
๕) ทําการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยด้วยความไม่เป็นกลาง โดย

มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรได้ 
 

หมวด 2 
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย  

 
 ข้อ ๘  นิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑ ซ่ึงประสงค์จะ

ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อ                  
นายทะเบียน ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตพร้อมหลักฐานท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด พร้อม
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เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยตามหมวด ๔ แห่งประกาศนี้ 
 
  ข้อ ๙  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยให้แก่นิติบุคคลเม่ือมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑ และชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 
  ในกรณีเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือดําเนินคดี โดยนายทะเบียน 
สํานักงาน หรือหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ว่ากระทําความผิดเก่ียวข้องกับกฎหมายประกันภัย การตรวจสอบและการประเมิน 
วินาศภัยโดยทุจริต หรือความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระทําโดยทุจริต นายทะเบียนจะพักการ
พิจารณาการให้ใบอนุญาต จนกว่านายทะเบียน สํานักงาน หน่วยงานท่ีกํากับดูแล หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตมกฎหมายนั้นจะดําเนินการแล้วเสร็จ  
  
  ข้อ ๑๐  ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
และให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
 

หมวด ๓  
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 

 
ข้อ ๑๑  ผู้ประเมินวินาศภัยท่ีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตามแบบท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดต่อนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  

 
ข้อ ๑๒ นายทะเบียนจะต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยได้ เม่ือผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของคณะกรรมการหรือนายทะเบียนครบถ้วน  
ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้นําความในข้อ ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และ 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

 

  ข้อ ๑๓  ผู้ประเมินวินาศภัยต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ โดยต้องมี
ระบบงานท่ี เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของการประกอบกิจการผู้ประเ มินวินาศภัย                         
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) มีผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยท่ีมีลักษณะตามข้อ ๖ (๕) ในจํานวนท่ี
เหมาะสม 

(2) มีระบบการกํากับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนใด
ให้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย รวมถึงระบบในการติดตามตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติ
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หน้าท่ีของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงทําหน้าท่ีในนามนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย                 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

(3) มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
(4) มีการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
 
ข้อ 1๔  ผู้ประเมินวินาศภัยต้องแต่งต้ังหรือมอบหมายบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันการดําเนินการของผู้ประเมินวินาศภัย และเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ซ่ึงมี               
มีความรู้หรือประสบการณ์ในการทํางาน ตามข้อ ๖ (๕) (ก) และไม่มีประวัติเสียหายหรือประวัติท่ี
แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ประวัติเสียหาย 

(ก) เป็นผู้ท่ีศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

(ข) เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง 

(ค) เคยเป็นบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยในนิติบุคคลท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หรือเคยทําการ
ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยในนิติบุคคลท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย  

(ง) ) เคยถูกลงโทษหรือต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําความผิดตามมาตรา 
๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา 
๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวล
กฎหมายอาญาเว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

(จ) เคยถูกนายทะเบียน สํานักงาน หน่วยงานท่ีกํากับดูแล หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ลงโทษว่ากระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ
การประกันภัย การตรวจสอบและการประเมินวินาศภัยโดยทุจริตหรือความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ท่ี
กระทําโดยทุจริต และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึงวันท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

(ฉ) เคยถูกลงโทษจากการรับรองหรือจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยเป็นเท็จเว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

(๒) ประวัติท่ีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 
(ก) ไม่กํากับดูแล และตรวจสอบให้ผู้ทําหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินวินาศภัย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัท 
(ข) มอบหมายให้ผู้ทําหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินวินาศภัยท่ีไม่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญไปดําเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
(ค) เป็นหรือเคยเป็นผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการ

ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยของผู้ประเมินวินาศภัยขณะท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัย และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมาย เว้นแต่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
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ในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเหตุแห่งการ            
เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 

(ง) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าท่ี หรือส่อไปในทางทุจริต หรือ
ขาดความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพท่ีส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ในการเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคล
อ่ืน เว้นแต่มีลักษณะไม่ร้ายแรงหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแล้วพ้นกําหนดห้าปี
นับถึงวันได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

 
ข้อ ๑๕  ผู้ประเมินวินาศภัยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยต่อนายทะเบียน ภายในสามสิบวันทําการ
นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

หมวด 4 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

 
ข้อ 1๖  เม่ือมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยท่ี

ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของ
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ไม่ว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม การตรวจสอบ
และการประเมินวินาศภัยของบริษัทให้ดําเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามท่ีกําหนดในหมวดนี้  

กรมธรรม์ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง หมายถึง  

(1) การประกันภัยทรัพย์สินซ่ึงมีลักษณะความคุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด 
(2) การประกันอัคคีภัย 
(3) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านวิศวกรรม 
(4) การประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
(5) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
(6) การประกันภัยเครื่องบิน 
การประกันภัยตามวรรคสอง ไม่รวมถึงการประกันภัยท่ีคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล 

ท่ีสามารถพกพาได้ และการประกันภัยรถ  
  กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามวรรคแรก มีมูลค่าไม่เกินหนึ่งล้านบาท บริษัท
และผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ บริษัทจะตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยไม่ต้อง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้  
 

  ข้อ ๑๗  เมื่อมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ประเมินวินาศภัยตามข้อ 1๖ บริษัทต้องแจ้ง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยให้แล้ว
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เสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับแจ้ง และให้บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินวินาศภัย  
  ในกรณีท่ีคู่สัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถตกลงเลือกผู้ประเมินวินาศภัยตาม
วรรคหนึ่งได้ ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเลือกผู้ประเมินวินาศภัยฝ่ายของตนในการตรวจสอบและประเมินวินาศ
ภัยและให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายของตน   
 

  ข้อ ๑๘  ในกรณีท่ีมีการใช้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยมากกว่าหนึ่งคน                   
ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดให้มีผู้กํากับดูแลซ่ึงเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประเมินวินาศภัยเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินวินาศภัยของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
 

ข้อ 1๙  ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดทําเอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการ
พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงมีรายละเอียดข้อมูลตามท่ี นายทะเบียนกําหนด เพ่ือยื่นต่อบริษัทและ 
ผู้เอาประกันภัย ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันท่ีได้รับเอกสารท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นใน
การประเมินวินาศภัย 

ผู้ประเมินวินาศภัยต้องขอเอกสารท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นในการประเมินวินาศภัยจาก
ผู้เอาประกันภัยภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันท่ีได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ซ่ึงหากผู้เอา
ประกันภัยยังนําส่งเอกสารท่ีจําเป็นสําหรับการแสดงซ่ึงวินาศภัยนั้นยังไม่ครบถ้วน หรือมีการตรวจสอบ
พบว่า เอกสารท่ีได้รับดังกล่าวนั้นมีข้อบกพร่องสงสัย ผู้ประเมินวินาศภัย สามารถท่ีจะร้องขอเอกสาร
เพ่ือการชี้แจงหรือแสดงท่ีมาของวินาศภัยหรือเหตุข้อสงสัยนั้นเพ่ิมเติมตามสมควรแก่กรณี 

หากเหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยท่ีไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดและมี
เหตุผลอันสมควรตามความจําเป็น ให้ยื่นคําร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกตามความ
เหมาะสม แต่ไม่เกินสามสิบวันวันทําการ ต่อการร้องขอขยายอายุในแต่ละครั้ง 

ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งและมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัย
หรือบริษัท เม่ือได้รับการร้องขอนายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

ในการจัดทําเอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดให้มีการลงนามรับรองโดยบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ตามข้อ 1๔ และผู้กํากับดูแลตามข้อ ๑๘ 
 
  ข้อ ๒๐  กรณีท่ีใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูก
พักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของเอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็น
การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ ๑๙ ท่ีผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัท หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น 
 
  ข้อ ๒๑  ให้บุคคลธรรมดาซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และใบอนุญาต
ยังไม่สิ้นสุดในวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ ทําการเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาต แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ และให้นําความในหมวด ๓ และหมวด ๔ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  ข้อ ๒๒ ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยครั้งแรก ให้ถือว่าบุคคล
ธรรมดาซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยก่อนวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับหกเดือน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประเมินวินาศภัย ตามข้อ ๖ (๕)  
 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  
 
 

(นายประสงค์ พูนธเนศ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 


