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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/2 กําหนดให้ผู้ใดจะเป็น
ผู้ประเมินวินาศภัยต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒
และประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัย และเอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประเมินวินาศภัย สํานักงาน คปภ. จึงได้จัดทําขั้นตอนสําหรับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย โดยจะ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
เข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักงาน คปภ. www.oic.or.th แล้วกดเลือกที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
เลือกที่คําว่าสําหรับคนกลางประกันภัย
เลือกที่คําว่าผู้ประเมิน
เลือกที่คําว่าผู้ประเมินวินาศภัย ตามภาพ
ด้านล่างนี้

เมื่อเข้ามาในหน้าผู้ประเมินวินาศภัยแล้วให้เลือกดาวน์โหลดที่คําว่าแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประเมินวินาศภัยตามภาพด้านล่างนี้
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เมื่อดาวน์โหลดแบบคําขอรับใบอนุญาตมาแล้วให้กรอกข้อมูลลงในแบบคําขอและแนบเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ครบถ้วน เอกสารที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word สามารถพิมพ์และเพิ่มช่องเอง
ได้ในส่วนของรายชื่อผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย แต่ห้ ามแก้ไขตั วอักษรในเอกสารหรือลบข้อความใดใน
เอกสาร
2. เอกสารประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ในการยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของบริษัทต่อนายทะเบียนต้องแสดง
เอกสารประกอบใบคําขอดังต่อไปนี้
2.1 ส่วนที่ 1 ผู้ประเมินวินาศภัย (นิติบุคคล)
1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
2) หนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในประกอบกิจการของนิติบุคคล (การประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของทรัพ ย์สิน ไม่ว่าจะใช้ถ้อยคําใน
การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ว่าอย่างไรก็ตาม)
3) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน (กรณีบริษัทมหาชนใช้รายชื่อผู้ถือหุ้น 100 อันดับแรก)
4) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสําเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าที่ตั้งสํานักงาน
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5) บัญชีเงินฝาก (ใช้หน้า book bank บัญชีหลักที่เป็นชื่อบริษัท) และหนังสือรับรองเงินฝากจาก
ธนาคาร
6) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่สํานักงาน (พร้อมพิกัด GPS)
7) หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัย พร้อมประวัติของบุคคลดังกล่าว
8) เอกสารแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจ โดยต้องมีระบบงานที่เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของการประกอบกิจการผู้ประเมินวินาศภัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
8.1) มีผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยในจํานวนที่เหมาะสม และไม่เป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยของผู้ประเมินวินาศภัยอื่นในเวลาเดียวกัน (ให้นําเสนอ Company
Profile ของบริษัท เพื่อแสดงประวัติของบริษัท รายละเอียดงานของบริษัท แผนผัง
องค์กร จํานวนบุคลากร เป็นต้น)
8.2) มีระบบการกํากับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดให้เป็น
ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย รวมถึงระบบในการติดตามตรวจสอบ และควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ซึ่งทําหน้าที่ในนามนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประเมินวินาศภัยให้เป็นไปตามประกาศนี้ (ให้นําเสนอกฎระเบียบต่างๆของบริษัท
เกณฑ์การคัดเลือกพนั กงาน การกํ ากับดูแ ล ตรวจสอบ และควบคุมการทํางานของ
บุคลากรของบริษัทเป็นอย่างไร)
8.3) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย (ให้แสดงขั้นตอนการทํางาน
ของบริษัท Flow chart ตั้งแต่บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทประกันภัยให้ทําหน้าที่ผู้ประเมิน
วินาศภัยจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของงาน)
8.4) มีการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย (ให้บริษัท
นําเสนอแผนการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
และแผนการพัฒนาบริษัทในอนาคต)
2.2 ส่วนที่ 2 ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)
1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ( กรณีต่างชาติใช้ passport)
2) ปริญญาบัตร ประกาศนีบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือ
หลักสูตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย อย่างหนึ่งอย่างใดจากสถาบันต่อไปนี้
- ประกาศนียบัตรระดับ Fellow ของสถาบัน The Chartered Institute of Loss Adjusters
(CILA) สถาบัน The Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA)
หรือในระดับและสถาบันอื่นที่เทียบเท่า
- ประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จากสถาบันอื่นที่สํานักงาน
ยอมรับ
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3) หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายทางกายภาพ
ของทรัพย์ตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- การประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะความคุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด
- การประกันอัคคีภัย
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านวิศวกรรม
- การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- การประกันภัยเครื่องบิน
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการประกันภัยทีค่ ุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ และการประกันภัย
รถยนต์
4) ตัวอย่างผลงานการปฏิบัติงานประเมินวินาศภัยตามข้อ 2.3 (อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง)
5) หนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมและทดสอบความรู้จากสํานักงาน สมาคม หรือสถาบันที่สํานักงาน
รับรอง
*** ทั้งนี้ บริษัทที่ยื่นคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยใช้ใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย
บุคคลธรรมดาของเดิมที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นเอกสาร ข้อ 2) ข้อ 3) ข้อ 4) และข้อ 5) แต่จะมีผลชั่วคราวไม่
เกินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น ในช่วงเวลานี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประเมินวินาศภัย(นิติบุคคล)แล้ว หรือบริษัทที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย(นิติบุคคล)
จะต้องยื่นคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย(บุคคลธรรมดา) ที่ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้จาก
สํานักงาน สมาคม หรือสถาบันที่สํานักงานรับรองใหม่อีกครั้ง

3. ยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อสํานักงาน คปภ.
ให้บริษัทยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อสํานักงาน คปภ. (ส่วนงานสารบรรณ
บริเวณชั้น 1 โถงวงกลม สํา นัก งาน คปภ. ถ. รัชดาภิเษก) โดยจะมีค ณะกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบีย น
การขอรับใบอนุญาตและการขอต่ อใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิ นวินาศภัย ทํ าหน้าที่ พิจารณากลั่ นกรองและจั ดทํ า
ความเห็นประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนแล้วเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯ จะกําหนดวัน เวลา ให้บริษัท ที่ยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยมา
นําเสนอต่อคณะกรรมการฯ ตามลําดับของการยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาต
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4. ชําระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย
ฝ่า ยวิศวกรรมประกันภัย สํา นัก งาน คปภ. จะแจ้งให้บริษ ัท ที่ไ ด้รับ ความเห็นชอบการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยมาชําระเงินและรับใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย โดยจะออกใบสั่งจ่ายให้กับ
บริษัทนําไปชําระเงินที่อาคาร ISC ของสํานักงาน คปภ. ชั้น 1 ฝ่ายการเงิน โดยมีค่าใบคําขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประเมินวินาศภัย 400 บาท และค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,400 บาท
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย สํานักงาน คปภ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ
หมายเลข 3103, 3104 และ 3105

