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ผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. ....
คณะทำงานร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. .... ดำเนินการเปิดให้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ส่งหนังสือเวียนไปยังบริษัทประกันภัย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย และผู้ประเมินวินาศภัย โดยกำหนดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในระหว่างวันที่ 4 –
17 ตุลาคม 2562
ผลการรับฟังความคิดเห็น
รวมจำนวนแบบเสนอข้อคิดเห็นที่ได้รับ จำนวน 8 ฉบับ โดยเป็นผู้ประเมินวินาศภัยทั้ง 8 ท่าน
แบ่งเป็น
1. เห็นชอบตามร่างประกาศฯ ทุกประการ

จำนวน 3 ฉบับ

2. เห็นชอบตามร่างประกาศฯ และมีความคิดเห็น

จำนวน 1 ฉบับ

3. เห็นชอบตามร่างประกาศฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวน 2 ฉบับ

4. เห็นชอบตามร่างประกาศฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จำนวน 2 ฉบับ

5. ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ

จำนวน 0 ฉบับ
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ พร้อมคำชี้แจง หรือการดำเนินการ
ต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับ
ลำดับที่
1

2

ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อ ๒๑ ผู้ที่เคยมีใบอนุญาตแล้ว และให้ทำใหม่
หมดโดยมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ มี
ความเห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมไปก่อนหน้านี้
แล้ว และจะมีการชำระค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อต่อ
บัตร น่าจะมีส่วนลดหรืออนุโลมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

คำชี้แจงหรือการดำเนินการต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับ

ตามความในข้อ 21 หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยและ
ยังไม่สิ้นอายุ ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ทำการ
เป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาต
จะสิ้นอายุ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 ใช้บังคับ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานเมื่อ
ประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว และผู้ประเมินวินาศภัย
บุคคลธรรมดาทีย่ ังคงมีใบอนุญาตอยู่ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะทำให้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ 6 (5) (ก) และสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประเมินวินาศภัย ตามประกาศนี้
ข้อ 22 ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศ ตามความเห็นของคณะทำงานร่างประกาศฯ
ภัยครั้งแรก ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาซึ่งได้รับ
พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรที่จะอนุโลมให้กับผู้
ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยก่อนวันที่
ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาที่ยังมีใบอนุญาตอยู่
ประกาศนี้ใช้บังคับหกเดือน จึงขอสอบถามว่า
เนื่องจากยังคงดำเนินการเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ปัจจุบันได้ขาดต่ออายุใบอนุญาตไป 1 ปีกว่าแล้ว อยู่ และต้องมีใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบอาชีพ แต่
เนื่องจากทราบว่า คปภ. จะเปลี่ยนแปลง
การขาดต่ออายุเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังนั้น ใน ไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ประเมินวินาศภัย จึงไม่อาจ
กรณีนี้ ตนจะขาดคุณสมบัติในการยื่นคำขอขึ้น
พิจารณาให้ได้
ทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัย(นิติบุคคล) จึง
อยากขอให้แก้ไขข้อที่ 22 นี้ อนุโลมให้ผู้ที่เคย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสามารถขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัย(นิติบุคคล)
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ลำดับที่
3

4

ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ
หมวด 5 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยกรณีความสูญเสีย
หรือเสียหายตามวรรคหนึ่ง มีมูลค่าไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท บริษัท และผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกัน
ได้ บริษัทจะตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดย
ไม่ต้อง ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยมี
ความเห็นว่า การกำหนดเงื่อนไขว่าบริษัท
ประกันภัยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำรวจภัยใน กรณี
ความเสียหายไม่เกินหนึ่งล้านบาท เห็นว่า เป็นการ
ผิดวัตถุประสงค์ของการออกประกาศฉบับนี้
เนื่องจากการออกประกาศฉบับนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ
ผู้บริโภค (ประชาชน) ตามบทเฉพาะความของการ
นำเสนอร่างกฎหมาย ดังนั้น ผู้บริโภค จึงควรได้รับ
ความเป็นธรรมตั้งแต่ บาทแรก จึงไม่ควร เปิด
เงื่อนไขใดๆ ก็ตาม ให้บริษัทผู้รับประกันภัย
ดำเนินการประเมินเอง เพราะจะเกิดปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมขึ้นกับผู้บริโภคและไร้คนกลางเข้าไป
ร่วมตรวจสอบ และความเป็นจริง ปัจจุบัน บริษัท
ประกันภัย มีการทำประเมินค่าสินไหมทดแทนเอง
ในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท เท่านั้น
เพราะบุคลากรของฝ่ายสินไหมทดแทนไม่มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอ การเปิดช่องทาง "มูลค่าไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท" บริษัท และผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตกลงกันได้ บริษัทจะตรวจสอบและประเมินวินาศ
ภัย โดยไม่ต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ นั้น
จักส่งผลต่อองค์กรของทางบริษัทประกันภัยเอง
4.1) ไม่ต้องต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศ
ภัยบุคคลธรรมดาตามของเดิมแล้วใช่หรือไม่ โดยให้
ขอใบอนุญาตในนามนิติบุคคลได้เลยถูกต้องหรือไม่

คำชี้แจงหรือการดำเนินการต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับ
ข้อ 1๖ เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัย ไม่ว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยจะ
เป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม การตรวจสอบและการ
ประเมินวินาศภัยของบริษัทให้ดำเนินการโดยผู้
ประเมินวินาศภัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่กำหนดในหมวดนี้
ประกาศนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนทุนเอาประกันภัย
ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ผู้เอา
ประกันภัยสามารถให้ผู้ประเมินวินาศภัยประเมิน
ความเสียหายได้ แต่หากมูลค่าความเสียหายนั้นไม่
เกิน 1 ล้านบาท บริษัทประกันภัยสามารถตกลง
กับผู้เอาประกันภัยได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ใช้ผู้ประเมินวินาศภัย เนื่องจากเป็นการตกลง
ยินยอมของทั้งสองฝ่าย

4.1) ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศ
ภัยตามประกาศนี้ นิติบุคคลจะต้องมีผู้ตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยมีลักษณะตาม ข้อ 6 (5)
(ก) และ ในข้อ 22 แห่งประกาศนี้ อนุโลมให้ผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยบุคคล
ธรรมดาที่ยังคงมีใบอนุญาตอยู่ตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

4
ลำดับที่

ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ

4.2) ต้องเข้ารับการอบรมอีกหรือไม่ หรือว่าต้อง
เข้ารับการอบรมตามปกติก่อนแล้วจึงจะไปขอ
ใบอนุญาตในสังกัดของนิติบุคคลได้

คำชี้แจงหรือการดำเนินการต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ มีคุณสมบัติตามข้อ 6 (5) (ก) และสามารถ
ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย(นิติ
บุคคล)ได้
4.2) ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ของสิ้นอายุก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ ในวันที่
21 พ.ย. 2562 ควรจะอบรมขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดา
เพื่อที่จะได้สามารถมีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย(นิติบุคคล)

