
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรูผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย และ  
หลักเกณฑ เง่ือนไขการรับรองสมาคมหรือสถาบันใหเปนผูอบรมและทดสอบความรู 

พ.ศ. 2564 
    

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 6 (๕) (ก) ๑) ๒) และ ๓) แหงประกาศคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
และการขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2562 
สำนักงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรูผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย และหลักเกณฑ 
เงื่อนไขการรับรองสมาคมหรือสถาบันใหเปนผูอบรมและทดสอบความรู พ.ศ. 2564” 

 

ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
“หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรู” หมายความวา สมาคมหรือสถาบันที่

สำนักงานใหการรับรองเปนหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
 

หมวด 1 
หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรูผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

    
 

ขอ 4  ผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัยตองผานการอบรมไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง
และตองสอบผานการทดสอบความรูในวิชาดังตอไปนี้ 

(๑) บทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยอบรมอยางนอยจำนวนหนึ่ง
ชั่วโมง 

(2) จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินวินาศภัย โดยอบรมอยางนอย
จำนวนสองชั่วโมง 



๒ 
 

(๓) กฎหมายที่เก่ียวของกับผูประเมินวินาศภัย โดยอบรมอยางนอยจำนวนสามชั่วโมง  
(๔) หลักการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของทรัพยสิน และรูปแบบการเขียน

รายงาน โดยอบรมอยางนอยจำนวนสามชั่วโมง 
(๕) หลักพ้ืนฐานการประกันภัย และภาพรวมผลิตภัณฑประกันภัย โดยอบรมอยางนอย

จำนวนสามชั่วโมง 
 

ขอ 5  วิธีการทดสอบความรูตามขอ 4 ใหใชวิธีการสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยก็ได 
 

ขอ 6  ผลการทดสอบความรูตามหลักสูตรขอ 4 ตองไดคะแนนในแตละวิชาไมนอยกวา
รอยละหกสิบของคะแนนเต็มในแตละวิชา จึงถือวาสอบผาน 

ในกรณีผูสมัครผานการอบรม แตไมผานการทดสอบความรูในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง                
ตามขอ ๔ ใหทดสอบความรูเฉพาะในรายวิชานั้นใหมจนกวาจะสอบผานได 

 

ขอ 7  การกระทำการทุจริตในการทดสอบ หรือมีสวนรวมทุจริตในการทดสอบ หรือให
ผูอื่นเขาทดสอบแทนใหถือวามีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากการประพฤติผิด
ตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต และการขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย  

ผูกระทำการทุจริตในการสอบ ผูเขาทดสอบความรูแทน หรือผูที่มีสวนรวมในการทุจริต
ในการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ตองถูกตัดสิทธิการสมัครทดสอบความรูของผูตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย เปนระยะเวลาหาป นับแตวันที่ไดกระทำการนั้น 

กรณีผูเขาทดสอบความรูแทนหรือผูมีสวนรวมทุจริตในการทดสอบตามวรรคหนึ่งเปน
ผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ใหถือวาบุคคลดังกลาวขาดคุณสมบัติการเปนผูตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย 

 

หมวด 2 
การจดัอบรมและทดสอบความรู  

และการขอรับรองใหเปนหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรู 
    

 

ขอ 8  การจัดอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรตาม ขอ ๔ ใหกระทำไดโดย 
(๑) สำนักงาน  
(2) สมาคมหรือสถาบันที่สำนักงานใหการรับรองเปนหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบ

ความรูผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
 

ขอ 9  สมาคมหรือสถาบันตามขอ 8 (2) ซึ่งประสงคขอใหสำนักงานใหการรับรองเปน
หนวยงานที่จัดอบรมหลักสูตรและทดสอบความรูตามขอ ๔ ตองมีคณุสมบัติดังตอไปนี้  



๓ 
 

(๑) มีผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับการจัดอบรมและทดสอบความรูที่จบ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทำงานในธุรกิจการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย ธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจอื่นที่เก่ียวของไมนอยกวาหาป 

(๒) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้อยางนอยหาคน 
(ก) จบการศกึษาตั้งแตระดับปริญญาตรี 
(ข) มีประสบการณในการทำงานเปนผูประเมินความเสียหายทางกายภาพของ

ทรัพยสิน หรือทำงานในธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจอื่นที่เก่ียวของไมนอยกวาหาป 
(ค) มีประสบการณการบรรยายในดานการประเมินความเสียหายทางกายภาพของ

ทรัพยสิน หรือดานการประกันภัย 
(3) มีสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณในการจัดอบรมที่เหมาะสม 
 

ขอ 10  สมาคมหรือสถาบันตามขอ 8 (2) ที่มีคุณสมบัติตามขอ 9 ที่ประสงคจะจัดอบรม
และทดสอบความรูหลกัสูตรตามขอ ๔ ตองย่ืนขอใหสำนักงานรับรองใหเปนหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบ
ความรู พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้  

(๑) รายละเอียด ขอมูล และหลักฐานเก่ียวกับสมาคม หรือสถาบัน 
(๒) รายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินการจัดอบรมและทดสอบความรู 

(ก) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม 
(ข) แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน เทคโนโลยีที่ใชในการดำเนินการ

เก่ียวกับการจัดอบรมและทดสอบความรู ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน และระบบงานอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

๑) ระบบการรับสมัครอบรมและทดสอบความรู 
๒) ระบบการเผยแพรรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการอบรมและทดสอบความรู 
๓) ระบบการกำกับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกวิทยากร 
๔) ระบบงานในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบความรูที่กำหนดไว เชน ระบบควบคุมคุณภาพเนื้อหาหลักสูตร
และการบรรยายของวิทยากร ระบบตรวจสอบระยะเวลาการเขาอบรมและทดสอบความรูของผูเขาอบรม
และทดสอบความรู ระบบพิสูจนตัวตนของผูเขารับการอบรมและทดสอบความรู ระบบตรวจสอบประวัติ
การเขารับการอบรมและทดสอบความรู เปนตน 

๕) กระบวนการในการจัดสงขอมูลตางๆ ที่มีประสิทธิภาพใหกับสำนักงานและ
ผูเกี่ยวของตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดหรือใหความเห็นชอบ รวมถึงระบบการควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินการดังกลาว 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่จัดอบรมและทดสอบความรู อยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก) สถานที่ตั้ง 
(ข) พ้ืนที่ใชสอย 
(ค) เครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมพรอมดำเนินการจัดอบรม 

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรมและทดสอบความรู อยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก) โครงสรางหนวยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมและทดสอบความรูของ

สมาคมหรือสถาบัน 



๔ 
 

(ข) หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดอบรมและทดสอบความรูของสมาคมหรือสถาบัน 

(ค) รายชื่อและประวัติของผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม
และทดสอบความรูของสมาคมหรอืสถาบันท่ีมีลักษณะตามขอ 9 (๑) 

(ง) รายชื่อและประวัติวิทยากรของสมาคมหรือสถาบันท่ีมลีักษณะตามขอ 9 (๒) 
 

ขอ 11  กอนการจัดอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรตามขอ ๔ หนวยงานที่จัดอบรม
และทดสอบความรูตามขอ 8 (2) ตองย่ืนขอรับความเห็นชอบแผนการจัดอบรมและทดสอบความรู
ประจำป รายละเอียดหลักสูตร แบบทดสอบความรู สถานที่จัดอบรมและทดสอบความรู พรอมทั้งรายชื่อ
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถ จัดสงใหสำนักงานพิจารณากอนการจัดอบรมและทดสอบความรูไมนอย
กวาสามสิบวัน ทั้งนี้ หนวยงานที่จัดอบรมจะจัดอบรมหลักสูตรตามขอ 4 ไมได จนกวาจะไดรับความเห็น
ชอบจากสำนักงาน และในการใหความเห็นชอบ สำนักงานจะกำหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 
 

ขอ 12  ในกรณีที่หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูมีการแกไข ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดอบรมและทดสอบความรูประจำป รายละเอียดหลักสูตร ตองจัดสงใหสำนักงาน
พิจารณากอนการจัดอบรมและทดสอบความรูครั้งท่ีมีการแกไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมนอยกวา
สิบหาวัน 

 

ขอ ๑3  การจัดอบรมและทดสอบความรูที่ไมไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานตาม
ประกาศนี้ ไมถือวาเปนการอบรมและทดสอบความรูตามประกาศนี้ 

 

หมวด 3 
การจัดอบรมและการทดสอบความรู 

    

 

ขอ ๑4  หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรตามขอ ๔ ตองมีความพรอม
ในการจัดอบรมและทดสอบความรู โดยตองมีระบบงานที่เหมาะสมอยางนอย ดังตอไปนี ้
 (๑) มีวิทยากรที่มีลักษณะตามขอ 9 (๒) และมีประสบการณในการทำงานหรือบรรยายที่
เก่ียวของกับวิชาที่จะบรรยายในจำนวนที่เหมาะสม 
 (๒) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรมและทดสอบความรู และระบบงาน
อยางนอยตามที่กำหนดไวในขอ 10 (๒)  

 

ขอ 15  ในการจัดอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรตามขอ ๔ หนวยงานที่จัดอบรม
และทดสอบความรูตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) กอนการอบรม 
(ก) ประกาศกำหนดการรับสมัครผู เขารับการอบรมใน ท่ีที่ เปดเผยหรือผาน                  

สื่อประชาสัมพันธชองทางตางๆ หรือเว็บไซตของหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรู 



๕ 
 

(ข) รับสมัครการอบรม โดยใหผูสมัครเขารับการอบรมกรอกใบสมัคร ระบุหลักสูตร
และแนบสำเนาบัตรประชาชน 

(ค) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการอบรมในท่ีที่ เปดเผยหรือในเว็บไซตของ
หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรู กอนทำการอบรมอยางนอยสิบหาวันทำการ 

(2) ระหวางการอบรม 
(ก) ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรและวิธีการจัดอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน 
(ข) วิทยากรที่อบรมตองไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื ่อและหัวขอ

การอบรมท่ีระบุไวในแผนการจัดอบรมประจำป 
(ค) กำกับควบคุมใหผูเขารับการอบรมอบรมใหครบวิชาและจำนวนชั่วโมงการอบรม

ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยจัดใหผูเขารับการอบรมลงทะเบียนดวยวิธีการที่สามารถตรวจสอบตัวบุคคล                
ทีเ่ขารับการอบรมได 

(ง) จัดใหมี ตำรา คูมือ หรือเอกสารประกอบการอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานใหแกผูเขารบัการอบรมตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตรการอบรม 

(จ) จัดใหผู เขารับการอบรมกรอกแบบการประเมินผลการจัดอบรมเมื่อสิ้นสุด                 
การอบรม 

(3) หลังการอบรม 
(ก) ตรวจสอบขอมูลของผูผานการอบรม และเปดเผยรายชื่อผูผานการอบรมและ               

มีสิทธิทดสอบความรู รวมทั้งประกาศกำหนดการรับสมัครทดสอบความรู วันและเวลาสอบ รูปแบบการจัด
สอบ และการประกาศผลสอบ ในที่เปดเผยหรือผานสื่อประชาสัมพันธชองทางตาง ๆ หรือเว็บไซตของ
หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรู 

(ข) จัดเก็บหลักฐานใบสมัครเขารับการอบรม การจัดอบรม ขอมลูของผูเขารับการอบรม 
แบบทดสอบเพ่ือประเมินความรูของผูเขารับการอบรม และแบบประเมินผลการจัดอบรม พรอมทั้งสรุปผล
การประเมินการจัดอบรมภายในระยะเวลาสองป เพ่ือแสดงตอสำนักงานเมื่อสำนักงานรองขอ 

(ค) นำสรุปผลการประเมินการอบรมมาวิเคราะห และปรับปรุงพัฒนาการจัดอบรม 
 (๔) การทดสอบความรู 
  กำกับดูแลใหผูเขาสอบความรูหลักสูตรตามขอ 4 ปฏิบัติตนในการทดสอบความรู
ดังตอไปนี้ 

(ก) แตงกายสุภาพ เรียบรอย  
(ข) นำเอกสารราชการที่มีรูปถายชัดเจน ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

หมายเลขหนังสือเดินทาง โดยจะตองเปนบัตรตัวจริงและยังไมหมดอายุมาแสดงตอเจาหนาที่ เพ่ือยืนยัน
ตัวตนและใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ เชน บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับข่ี หนังสือเดินทาง พรอม                
ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนเขาสอบดวยตนเอง 

(ค) หามนำเอกสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณบันทึกภาพ 
เครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ ที่อาจสงสัยวาเกี่ยวของกับการทุจริตการสอบเขาไปในหองสอบ เวนแตจัดวาง
ไวในสถานที่ทีผู่ควบคุมการสอบอนุญาต 
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(ง) เขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และสามารถเขาหองสอบลาชาไดไมเกิน
สิบหานาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ ทั้งนี้ การเขาหองสอบลาชาดังกลาว จะไมไดรับเวลาในการสอบเพิ่ม 

(จ) ไมสามารถออกจากที่นั่งสอบในระหวางการสอบได เวนแตกรณีจำเปนอยางย่ิง 
และจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมการสอบเทานั้น 

(ฉ) หากผูเขาสอบสอบเสร็จกอนระยะเวลาที่กำหนดไว สามารถออกจากหองสอบได 
แตไมสามารถออกจากหองสอบภายในระยะเวลายี่สิบนาที หลังจากเวลาเริ่มสอบได 

(ช) หามกระทำการใดๆ อันเปนการทุจริต หรือสอทุจริตในการสอบ 
(ซ) หามพูดคุย ปรึกษาหารือ สงเสียงดัง หรือกระทำการใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน

รำคาญตอผูอื่นในขณะทำการสอบ 
(ฌ) หามเขาสอบ กรณีผูเขาสอบ ฝาฝนระเบียบการสอบตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) 

และหากฝาฝนระเบียบการสอบตาม (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะถูกปรับเปนสอบตก 
 

ขอ 16  ใหหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูตามขอ 8 (๒) ออกหนังสือรับรองวา
ผานการอบรมและทดสอบความรูใหแกผูผานการอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรตามขอ ๔ ตามแบบ               
ที่แนบทายประกาศนี้ 

 

ขอ 17  ในกรณีที่หนวยงานท่ีจัดอบรมและทดสอบความรู ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ
เลื่อนการอบรมและทดสอบความรูในภายหลังที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานในการอบรมตามแผน 
การจัดอบรมและทดสอบความรู ใหหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูแจงตอสำนักงานทุกครั้ง และ
ใหหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูจัดหาหนวยงานอ่ืนที่สำนักงานใหความเห็นชอบใหจัดอบรม
และทดสอบความรู เปนผูอบรมและทดสอบความรูใหแกผูสมัครเขารับการอบรมและทดสอบความรู
ดังกลาวแทน แตทั้งนี้ ไมทำใหหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูท่ียกเลิก หรือเลื่อนการจัดอบรม
พนความรับผิดตามกฎหมายที่มีตอผูสมัครเขารับการอบรมและทดสอบความรูแตอยางใด 

 

ขอ 18  ใหหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรู จัดสงขอมูลของผูผานการอบรม
และทดสอบความรูใหสำนักงานภายในสิบหาวันทำการนับแตวันที่สอบผานตามหลักสูตรที่กำหนด 

 

ขอ 19  ใหผลการผานอบรมและทดสอบความรูตามขอ ๔ และขอ ๖ ใชไดไมเกินสองป
นับแตวันออกหนังสือรับรองวาผานการอบรมและทดสอบความรู เวนแตกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี ้

(๑)  ผูผานการอบรมและทดสอบความรูไดเริ่มปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยของนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย
ภายในสองปนับแตวันออกหนังสือรับรองวาผานการอบรมและทดสอบความรู และยังคงปฏิบัติหนาที่ใน
นิติบุคคลนั้นอยางตอเนื่อง 

(๒)  ผูผานการอบรมและทดสอบความรูไดพนจากการปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยของนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัยอยางตอเนื่องมาไมเกินสองป 
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หมวด 4 
การตรวจสอบ การสั่งระงับการดำเนินการและการเพิกถอนการรับรอง 

เปนหนวยงานจัดอบรมและทดสอบความรู 
    

 

ขอ ๒0  หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูตองยินยอมใหสำนักงานเขาไป
ตรวจสอบการจัดอบรมหรือทดสอบความรูตามประกาศนี้ ในการตรวจสอบการอบรมหรือทดสอบความรู
ดังกลาว หนวยงานที่จัดอบรมหรือทดสอบความรูตองอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 

ขอ 21  ในกรณีที่ปรากฏตอสำนักงานวาหนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูมี
พฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหสำนักงานมีอำนาจสั่งใหกระทำการ งดเวนกระทำการ 
หรือดำเนินการ ดังตอไปนี ้

(1) สั่งใหหนวยงานท่ีจัดอบรมและทดสอบความรูกระทำการ งดเวนกระทำการ หรือ
ดำเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ปรากฏวาเปนการกระทำที่มิไดจงใจฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ และเปนเหตุที่อาจแกไขได 

(2) มีคำสั่งใหกระทำการหรืองดเวนกระทำการดังกลาว พักการจัดอบรมและทดสอบ
ความรู ในกรณีที่ปรากฏวาไมดำเนินการตาม (1) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจงใจหรือฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ 

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแลว การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ 
ฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง สำนักงานมีอำนาจพิจารณาเพิกถอนการรับรองเปน
หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูตามขอ 8 (๒) ไดอีกดวย 

 

ขอ 22  ใหสำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนหนวยงานที่จัดอบรม
และทดสอบความรู เมื่อปรากฏแกสำนักงานวา 

(1) หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ 
(2) หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูออกหนังสือรับรองผานการอบรมโดยมิชอบ 
(3) หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูขาดคณุสมบัติตามขอ 9 
 

ขอ ๒3  กรณีที่หนวยงานที่จัดอบรมและทดสอบความรูถูกสำนักงานเพิกถอนการรับรอง 
ไมกระทบตอความสมบูรณของหนังสือรับรองผานการอบรมและทดสอบความรูที่หนวยงานที่จัดอบรมและ
ทดสอบความรูไดออกใหแกผูผานการอบรมและทดสอบความรู 

 

ประกาศ ณ วันที่          พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
(นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
        เลขาธิการ 

                                         คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมายเหตุ : เหตุผลที่ตองมีการออกประกาศนี้ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอตออายุ
ใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2562 กำหนดใหคุณสมบัติของ
นิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตองมีผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอยางนอย
จำนวนหนึ่งคน ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการประเมินวินาศภัย โดยตองผาน                      
การอบรมและทดสอบความรูตามหลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด จึงจำเปนตองออกประกาศนี้ 



 

ตราหนวยงานจัดอบรม 

 

 

หนังสือฉบับนี้แสดงวา 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ 

ไดผานการอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรผูตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

ตามความในขอ 6 (5) (ก) 1) 2) และ 3) แหงประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย 

การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2562 

 

จัดโดย............................................................................................... 

ใหไว ณ วันที่           เดือน                            พ.ศ. 

 

........................................................ 

(                                                 ) 

ลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันของหนวยงาน 


