การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ผู้มาติดต่อ (นิติบุคคล)

คปภ.ส่วนกลาง
1 วันทาการ

ยื่นคำขอพร้อมหลักฐำน
เพื่อขอรับใบอนุญำตผู้
ประเมินวินำศภัย

ระยะเวลาให้บริการ
30 วันทาการ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนเอกสำร

หากเอกสารไม่ครบถ้วน

แจ้งกลับให้ผู้ยื่นคำขอ
จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม/แก้ไข

1 วันทาการ

19 วันทาการ

1 วันทาการ

7 วันทาการ

แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชำระ คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อม
ชำระค่ำคำขอ
รับใบอนุญำตฯ 400 บำท นำเสนอคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำให้ใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม 5,000 บำท ให้นำเสนอนำยทะเบียนลงนำม
อนุมัติให้ใบอนุญำต
และสัมภำษณ์ควำมพร้อมผู้ประเมินวินำศภัย
หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน/เอกสารไม่ถูกต้อง

แจ้งกลับให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม/แก้ไข

1 วันทาการ

ผู้ยื่นคำขอได้รับ
ใบอนุญำต

เอกสารของนิติบ ุคคล
1. เอกสารคาขอรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระเมินวินาศภัย
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล ไม่เกิน 6 เดือน
3. สาเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
ของนิตบิ คุ คล
4. สาเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ ือหุน้ ณ ปั จจุบนั
5. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือสัญญาเช่าที่ตงั้ สานักงาน
6. บัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือรับรองจากธนาคาร
7. หนังสือแต่งตัง้ หรือมอบหมายผูม้ หี น้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยพร้อมประวัตขิ องบุคคลดังกล่าว
8. เอกสารแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
•

•
•
•

บริษทั มีจานวนผูต้ รวจสอบและประเมินวินาศภัย
เพียงพอและไม่ทางานให้บริษทั อื่นในเวลาเดียวกัน
มีระบบการ กากับ ดูแล และตรวจสอบการทางาน
รวมถึงการคัดเลือกพนักงาน
แสดงแนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
มีการส่งเสริมความรูบ้ คุ ลากร

เอกสารของผูต้ รวจสอบและประเมินวินาศภัย (บ ุคคล)
1. สำเนำหลักฐำนแสดงตัวตน
- สาเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้
- ใบสาคัญการเปลีย่ นชือ่ (ถ้ามี)
2. เอกสำรแสดงถึงลักษณะของผูต้ รวจสอบและประเมินวินำศภัย ตามข้อ 2.1 หรือ 2.2
(2.1) เอกสำรแสดงถึงควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรประเมินวินำศภัยดังนี้
- เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(สาเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็ นต้น)
- สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทางานเป็ นผูต้ รวจสอบและประเมินวินาศภัย
ของกรมธรรม์ที่มลี กั ษณะความคุม้ ครองตามที่ประกาศกาหนด
- สาเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมและทดสอบความรูจ้ ากสานักงาน สมาคม
หรือ สถาบันที่สานักงานคปภ.รับรอง
(2.2) เอกสารแสดงว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หรือ หลักสูตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบ
และประเมินวินาศภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ Loss Adjustor ระดับ Fellow
จากสถาบัน CILA, AICLA หรือในระดับและสถาบันอื่นที่เทียบเท่า
- ได้รบั ประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์จาก
สถาบันอื่นที่สานักงานคปภ.ยอมรับ

ต้องมีค ุณสมบัติครบถ้วน
อย่างน้อย 1 คน ในบริษทั

ตรวจสอบค ุณสมบัติกอ่ นยื่นคาขอ
ค ุณสมบัติของนิติบ ุคคลผูข้ อรับใบอน ุญาตเป็นผูป้ ระเมินวินาศภัย
• เป็ นบริษทั จากัดหรือเป็ นบริษทั มหาชน
• มีสานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาในประเทศไทย
• มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเป็ นผูป้ ระเมินวินาศภัย
• มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้วไม่ตา่ กว่า 1 ล้านบาท
• มีผตู้ รวจสอบและประเมินวินาศภัยซึ่งมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่
หลักเกณฑ์กาหนดอย่างน้อย 1 คน
ประวัติเสียหาย
1.
กระท าผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
และยังไม่ครบกาหนด 5 ปี
2. กระทาผิดหรือโดนกล่าวหาว่าสนับสนุนการก่อการร้าย
3. กระทาผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายประกันภัย เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
4. เคยถูกลงโทษจากการประเมินวินาศภัยเป็ นเท็จ เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
5.
ถูกลงโทษโดยหน่วยงานกากับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
6.
เคยถูกลงโทษจากการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยทุจริตเว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศคปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขในกำรขอรับ ใบอนุญำต และกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็ น
ผูป้ ระเมินวินำศภัย กำรตรวจสอบและประเมินวินำศภัย พ.ศ. 2562

เข้า Website สานักงานคปภ.หัวข้อ ผูป้ ระกอบธ ุรกิจประกันภัย >
สาหรับคนกลางประกันภัย>ผูป้ ระเมินวินาศภัย เพื่อตรวจสอบ
ค ุณสมบัติตามประกาศ และแบบฟอร์มในการยื่นคาขอ ที่ URL:
https://www.oic.or.th/en/industry/intermediaries/assessor/327
นิติบ ุคคลต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
1.อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระเมินวินาศภัย
2.เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระเมินวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี
3.มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงหรือทางอ้อมในการถือหุน้ หรือบริหารกับ
บริษทั ประกันภัย(เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา)
4.ห้ามมีประวัตเิ สียหาย หรือประวัตทิ ี่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ

ประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ยกเว้นพ้นโทษมาแล้ว 5 ปี
1. ไม่จัดทารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยในระยะเวลาที่กาหนด
โดยไม่มเี หตุอนั ควร
2. ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามหลักปฏิบตั แิ ละวิชาการของวิชาชีพ
3. รับทางานให้แก่ค่กู รณีฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผูว้ ่าจ้างรายเดิมในเหตุ
วินาศภัยเดียวกัน เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากทัง้ สองฝ่ าย
4. ทาการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยโดยไม่เป็ นกลาง
ติดต่อกลมุ่ งานมาตรฐานผูป้ ระเมินวินาศภัย
02-515-3999 ต่อ 3103,3104,3105,3106,3400

ต้องมีผต้ ู รวจสอบและประเมินวินาศภัย ที่มีค ุณสมบัติครบถ้วน
อย่างน้อย 1 คน ดังต่อไปนี้

1.มีความรค้ ู วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางานประเมินวินาศภัย
รวมทัง้ ผ่านการอบรมและทดสอบความรูจ้ ากสานักงาน สมาคม หรือ
สถาบันที่สานักงานคปภ.รับรอง โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
- สาหรับผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ทางานประเมินความเสียหาย ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
- สาหรับผูจ้ บการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานประเมินความเสียหาย ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์ทางานประเมินความเสียหายไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี

สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ Loss Adjustor จากสถาบันต่อไปนี้
- ได้รบั ประกาศนียบัตรระดับ Fellow ของสถาบัน The Chartered Institute
of Loss Adjusters (CILA) หรือ สถาบัน The Australasian Institute of
Chartered Loss Adjusters (AICLA) หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า
- ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองความรูค้ วามสามารถ จากสถาบันอื่น
ที่สานักงานคปภ.ยอมรับ

ตรวจสอบรายละเอียดของคุณสมบัตเิ พิ่มเติมได้ในประกาศคปภ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรขอรับ
ใบอนุญำต และกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระเมิน
วินำศภัย กำรตรวจสอบและประเมินวินำศภัย พ.ศ. 2562

ประสบการณ์ประเมินวินาศภัยกรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ที่คมุ้ ครองความเสียหายที่เกิดขึน้ ทางกายภาพ
(ไม่รวมประกันภัยรถยนต์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่พกพาได้)

2. ไม่มีประวัติเสียหาย
- กระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยังไม่ครบกาหนด 5 ปี
- กระทาผิดหรือโดนกล่าวหาว่าสนับสนุนการก่อการร้าย
- กระทาผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายประกันภัย เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
- เคยถูกลงโทษจากการประเมินวินาศภัยเป็ นเท็จ เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
- ถูกลงโทษโดยหน่วยงานกากับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
- เคยถูกลงโทษจากการรับรองหรือจัดทารายงานประเมินวินาศภัยทุจริต เว้นแต่พน้ โทษมาแล้ว 5 ปี
3.ไม่มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ เว้นแต่พฤติกรรมปรากฏมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
- ขาดความรับผิดชอบจากการมีพฤติกรรมประพฤติผดิ ต่อหน้าที่ หรือส่อไปในทางทุจริต หรือขาด
ความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว

