คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
เขียนที.่ บริษัท Sure Adjustor จำกัด.………………..
วันที่ .....31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568…………...
เรียน นายทะเบียน
1. ข้าพเจ้า บริษัท ..........บริษัท Sure Adjustor จำกัด……............................................................................
โดย นาย/นาง/นางสาว .....ปิติ องอาจ................................................ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
2. สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาในประเทศไทย เลขที่...100...หมู่ที่ ....14... อาคาร...ไมตรีจิต.....................
ตรอก/ซอย........-......ถนน ปั้น................................... ตำบล/แขวง ..................สีลม…………………………………..
อำเภอ/เขต ....บางรัก...........จังหวัด....กทม............รหัสไปรษณีย์......10500………………………………..………..
โทรศัพท์...02-3334567.......โทรสาร....02-789202......e-mail …....Sureadjuster@gmail.com…..
3. ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ตามใบอนุญาตเลขที่ .....ป0123456/2563....................................
ออกให้เมื่อวันที่.............5............เดือน........พฤษภาคม..........พ.ศ. 2563....................................................
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัติ ประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๔.๑ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัทมหาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
(๒) มีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในประเทศไทย
(๓) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผู้ประเมินวินาศภัย
(๔) มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าหนึง่ ล้านบาท
แล้วแต่กรณี
(5) มีผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอย่างน้อยจำนวนหนึ่งคน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประเมินวินาศภัย อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๑) สำเร็จ การศึ กษาไม่ ต่ ำกว่าระดับ ปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท่ า และต้อ งมี ป ระสบการณ์
การทำงานเป็นผู้ประเมินความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี้
ต่ อ เนื่ อ งกั น ไม่ น้ อ ยกว่ าห้ า ปี และผ่ านการอบรมและทดสอบความรู้ จ ากสำนั ก งาน สมาคม หรื อ สถาบั น
ที่สำนักงานรับรอง
ก) การประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะความคุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ข) การประกันอัคคีภัย

๒
ค) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านวิศวกรรม
ง) การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
จ) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ฉ) การประกันภัยเครื่องบิน
ทั้ งนี้ ไม่ ร วมถึ งการประกั น ภั ย ที่ คุ้ ม ครองทรัพ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คลที่ ส ามารถพกพาได้ และ
การประกันภัยรถยนต์
2) สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ำกว่ าระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรือ เที ย บเท่ า และต้ อ งมี
ประสบการณ์ ก ารทำงานเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ความเสี ย หายทางกายภาพของทรัพ ย์ สิ น ตามประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย ตามข้อ ๔.๑ (๕) (ก) ๑) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสิบปี และผ่านการอบรมและทดสอบความรู้จาก
สำนักงาน สมาคม หรือสถาบันที่สำนักงานรับรอง
3) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ประเมินความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สิน
ตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ตามข้อ ๔.๑ (๕) (ก) ๑) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี และผ่านการอบรม
และทดสอบความรู้จากสำนักงาน สมาคม หรือสถาบันที่สำนักงานรับรอง
4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือหลักสูตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอย่างหนึ่ง
อย่างใดจากสถาบันต่อไปนี้
ก) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองการผ่ า นการอบรมระดั บ Fellow ของสถาบั น
The Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA) สถาบัน The Australasian Institute of Chartered
Loss Adjusters (AICLA) หรือในระดับและสถาบันอื่นที่เทียบเท่า
ข) ได้รับ ประกาศนียบัตรที่ แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จาก
สถาบันอื่นที่สำนักงานยอมรับ
(ข) ไม่มีประวัติเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะ
เดียวกัน และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๒) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๓) เคยถูกลงโทษหรือต้อ งคำพิ พ ากษาถึงที่ สุ ด ว่ากระทำความผิ ดตามมาตรา ๑๑๔/๓
มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา
๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่นิติบุคคลยื่นคำขอรับใบอนุญาต
๔) เคยถูกนายทะเบียน สำนักงาน หน่ วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ลงโทษว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับการประกันภัย หรือ
ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่นิติบุคคลยื่น
คำขอรับใบอนุญาต
๕) เคยถูกลงโทษจากการรับรองหรือจัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
เป็ นเท็จ หรือตรวจสอบและประเมินวินาศภัยโดยทุ จริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้ าปีก่อนวันที่
นิติบุคคลยื่นคำขอรับใบอนุญาต
(ค) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อ
หน้าที่ หรือส่อไปในทางทุจริต หรือขาดความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ
เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อ

๓
ความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จ จริงว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับก่อนวันที่
นิติบุคคลยื่นคำขอรับใบอนุญาต
๔.๒ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
(๒) เคยถูก เพิ กถอนใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระเมิ น วิน าศภั ยและยังไม่ พ้ น กำหนดห้ าปี นั บ ถึงวัน ยื่ น
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
(๓) มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการถือหุ้นหรือการบริหารกับบริษัท ดังนี้
(ก) มีบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
(ข) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือมีบริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัย
(๔) มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ประวัติเสียหาย
๑) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะ
เดียวกัน และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๒) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๓) เคยกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและประเมิ น วิ น าศภั ย โดยไม่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
๔) เคยถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุ ดว่ากระทำความผิ ดตามมาตรา ๑๑๔/๓
มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
๕) เคยถูกนายทะเบียน สำนักงาน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ลงโทษว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย หรือ
ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวั นยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาต
๖) เคยถูกลงโทษจากการทำรายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเป็นเท็จ หรือ
ตรวจสอบและประเมิ น วิ น าศภั ย โดยทุ จ ริต เว้น แต่ ได้ พ้ น โทษมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ าห้ าปี ก่ อ นวั น ยื่ น คำขอรั บ
ใบอนุญาต
(ข) ประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้พ้ นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
๑) ไม่จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยภายในกำหนดระยะเวลาโดยไม่มี
เหตุอันสมควร
๒) ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพ
๓) รับทำงานให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผู้ว่าจ้างรายเดิมในเหตุวินาศภัยเดียวกัน
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย
๔) รับทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยในเหตุวินาศภัยเดียวกัน

๔
๕) ทำการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยด้วยความไม่เป็นกลางโดยมุ่งหวั งผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ที่ไม่สมควรได้
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
๕.๑ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันการดำเนินการของผู้ประเมินวินาศภัย
๕.๒ เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงาน ตามข้อ ๔.๑ (๕) (ก)
๕.๓ ไม่ เป็ น ผู้ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ดชอบในการดำเนิ นงานเกี่ย วกับ การตรวจสอบและประเมิ น วิน าศภั ย ของ
ผู้ประเมินวินาศภัยอื่นในเวลาเดียวกัน
๕.๔ ไม่มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ประวัติเสียหาย
(ก) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะ
เดียวกัน และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(ข) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ค) เคยเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยในนิติบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หรือเคยทำการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
ในนิติบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
(ง) เคยถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา
๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
(จ) เคยถูกนายทะเบี ย น สำนักงาน หน่ ว ยงานที่ กำกับ ดูแล หรือ หน่ ว ยงานที่ มี อำนาจตาม
กฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ลงโทษว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย หรือ
ความผิ ดอาญาเกี่ย วกับ ทรัพ ย์ ที่ กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ ได้พ้ น โทษมาแล้ ว ไม่ น้อยกว่าห้ าปี ก่อนวัน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งหรือมอบหมาย
(ฉ) เคยถูกลงโทษจากการรับ รองหรือจัด ทำรายงานการตรวจสอบและประเมิ น วิน าศภั ย
เป็นเท็จ หรือตรวจสอบและประเมินวินาศภัยโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งหรือมอบหมาย
(๒) ประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
(ก) ไม่กำกับดูแล และตรวจสอบให้ผู้ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัท
(ข) มอบหมายให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไป
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
(ค) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น งานเกี่ย วกั บ การตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยของผู้ประเมินวินาศภัยขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และยังไม่พ้น
กำหนดห้ าปี นั บ ถึงวัน ที่ ได้รับ แต่งตั้งหรือมอบหมาย เว้น แต่ผู้ มีห น้าที่รับผิ ดชอบในการดำเนิ นงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
(ง) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือส่อไปในทางทุจริต หรือขาดความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบหรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หรือมีหรือเคยมี

