
 
เอกสารประกอบการพจิารณาการรับประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร (ประเภทนติิบุคคล) 

1. แบบฟอร์มซ่ึงกรอกขอ้มูลครบถว้น (ตวับรรจงหรือพิมพ)์ เพื่อการพิจารณารับประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายในฐานะผู ้

ตรวจสอบอาคาร (ประเภทนิติบุคคล) และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั พร้อมผูมี้อ านาจลงนามและประทบัตรา

นิติบคุคล 

2. ส าเนาหนงัสือไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพประเภทนิติบคุคลจากสภาวิชาชีพ (สภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก) 

3. ส าเนาหนงัสือท่ีไดรั้บแจง้ให้จดัส่งสัญญากรมธรรมป์ระกนัภยั จาก คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

4. ส าเนาเอกสารแสดงการผา่นการอบรมหลกัสูตร “ผูต้รวจสอบอาคาร” จากสถาบนัท่ีกรมโยธาฯ รับรอง (ให้ยืน่ทุกราย 

5. ส านาใบ ภ.พ.20 และหนงัสือรับรองบริษทั 

6. ส าเนางบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี (ถา้มี) 

 

 

หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบบักรุณาให้ผูมี้อ  านาจลงนามพร้อมประทบัตรานิติบคุคล เพื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลเพือ่การพจิารณารับประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร (ประเภทนิติบุคคล) 
1. ช่ือนิติบุคคล ผูเ้อาประกนัภยั ............................................................................................................................................................... 

ช่ือนิติบุคล ( ภาษาองักฤษ ) ................................................................................................................................................................ 
วนัจดทะเบียนก่อตั้ง.............................................เลขทะเบียน.......................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี................................. 
ทุนประกนัภยั................................บาท ทุนช าระแลว้.............................................บาท จ านวนพนกังานทั้งหมด.........................คน 
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ...................................................บาท วงเงินสินเช่ือใชป้ระกอบกิจการ.............................................บาท 
ผลประกอบการในรอบบญัชีของนิติบคุคล (ยอ้นหลงั 3 ปี) บาท................................/.................................../................................... 
ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพประเภทนิติบุคคล จาก.....................................เม่ือ...........................เลขท่ี.............................. 

2. ท่ีตั้งของสถานประกอบการ (ส านกังานใหญ่) เลขท่ี ....................................หมู่ท่ี............อาคาร/หมู่บา้น........................................... 
ตรอก/ซอย.........................................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 
โทร........................................................แฟกซ์...............................................Email Address………………………………………. 

3. ภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา นิติบุคคลของท่านเคยมีการเปล่ียนแปลงช่ือ หรือมีการควบรวมกบันิติบุคคลอื่นหรือไม่ 
o  เคย (โปรดให้รายละเอียด) 

....................................................................................................................................................................................................... 
o ไม่เคย 
รายละเอียดพนกังานหรือลูกจา้งของนิติบคุคล ผูบ้ริหาร/หุ้นส่วน จ านวน .................................................คน 
ผูต้รวจสอบอาคาร (ท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบ)           จ านวน .................................................คน 
ผูช่้วยในทีมงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบอาคาร                         จ านวน .................................................คน 
วิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                            จ านวน .................................................คน 
สถาปนิกท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                        จ านวน .................................................คน 
พนกังานต าแหน่งอืน่ๆ                                                                   จ านวน .................................................คน 
 

นิติบคุคลของท่านจะมีการหรือแผนการมอบหมายงาน บางส่วนหรือทั้งหมดให้นิติบุคคลอ่ืนหรือผูรั้บจา้งอิสระอ่ืนๆ  
       มี            ไม่มี  
ถา้ตอบว่ามี (กรุณาให้รายละเอียดประเภทลกัษณะงาน และสัดส่วนของค่าจา้งเทียบกบัรายไดใ้นงานนั้นๆ กบันิติบคุคลท่าน) 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
นิติบคุคลท่านมีแผนการมอบหมายหนา้ท่ีบางส่วนหรือทั้งหมดในการจดัหางานตรวจสอบหรือรับงานตรวจสอบอาคารจากนายหนา้
หรือผูอ้ื่นหรือไม่ 
       มี            ไม่มี  
ถา้ตอบว่ามี (กรุณาให้รายละเอียด) 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 



 
4. รายละเอียดของกรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการหรือผูบ้ริหารต าแหน่งอื่นท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคารหรือมีอ านาจลง

นามแทนนิติบคุคล ( ให้แจง้รายละเอียดทุกคนและทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง ) หากไม่พอให้ใช้ใบต่อ (๒) 
4.1. ช่ือ-สกุล        นาย        นาง         นางสาว         อื่นๆ .................................................................................................................... 

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................  สถานะ         โสด        สมรส        หมา้ย        หยา่ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี .................................................ออกโดย ..............................................เม่ือวนัท่ี ......................... 
ต าแหน่ง..............................................ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ .........................................เลขทะเบียน.................................. 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีการตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก 
( ช่ือสถาบนั/หน่วยงาน ) ......................................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี......................................... 
และไดส้อบผา่นการวดัผลภาควิชาการจาก ............................................................. เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี......................................... 
และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจอาคารมาก่อน 
ท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบา้นปัจจุบนั) เลขท่ี ...................................หมู่ท่ี ................... อาคาร/หมู่บา้น ................................................ 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
โทร..................................................แฟกซ์...............................................Email Address………………………………………. 

5. เป้าหมายประมาณการในการปฏิบติังานในวิชาชีพผูต้รวจสอบอาคารภายใน 3 ปี ในนามของนิติบคุคลผูเ้อาประกนัภยั 
ปี 25 …… จ านวนโครงการหรืออาคาร ............................................... ประมาณการรายรับ ..........................................................บาท 
ปี 25 …… จ านวนโครงการหรืออาคาร ............................................... ประมาณการรายรับ ..........................................................บาท 
ปี 25 …… จ านวนโครงการหรืออาคาร ............................................... ประมาณการรายรับ ..........................................................บาท 
 
ประเภทของอาคารท่ีนิติบคุคลมีแผนการตรวจสอบภายใน 3 ปีน้ี ปี 25 …… ปี 25 …… ปี 25 …… 
อาคารสูง (%)    
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (%)    
อาคารชุมชนคน (%)    
โรงมหรสพ (%)    
โรงแรม (%)    
สถาบนับริการตามกฎหมาย (%)    
อาคารชุดหรืออาคารอยูอ่าศยัรวม (%)    
อาคารโรงงาน (%)    
ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดตั้ง (%)    
 
นิติบคุคลขา้พเจา้ตอ้งส่งงบดุลประจ าปีทุกๆ ปี ให้ บริษัท เจพ ีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั เพื่อ
ค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยัประเภทนิติบคุคลตามเง่ือนไขในการรับประกนั 
 



 
6. รายช่ือพนกังานหรือลูกจา้งท่ีปฏิบติังานเป็นผูต้รวจอาคาร (ให้แจง้ทุกคนและทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง) หากไม่พอให้ใช้ใบต่อ(๓) 

6.1. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... เพศ.................................อายุ ...........................ปี.................. 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ........................................ออกโดย ...................................................เม่ือวนัท่ี ............................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ...............................................สาขา ........................................เลขทะเบียน....................................... 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีกาตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก  
(ช่ือสถาบนั)....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี .......................... และไดส้อบผา่นการวดัผลภาค
วิชาการ จาก....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี ..........................และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารมาก่อน 

6.2. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... เพศ.................................อายุ ...........................ปี.................. 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ........................................ออกโดย ...................................................เม่ือวนัท่ี ............................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ...............................................สาขา ........................................เลขทะเบียน....................................... 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีกาตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก  
(ช่ือสถาบนั)....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี .......................... และไดส้อบผา่นการวดัผลภาค
วิชาการ จาก....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี ..........................และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารมาก่อน 
 
รายละเอียดขา้งตน้นิติบุคคลขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห้ บริษัท เจพ ีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เสนออตัราเบ้ียประกนัภยัโดยมี
ความคุม้ครอง 
ก) ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกโดยอุบติัเหตขุณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัท า

การตรวจสอบอาคาร 
ข) ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกท่ีเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผูเ้อา

ประกนัภยัในการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โดยมีจ านวนแผนประกนัภัย (บังคับตามกฎหมายขั้นต ่า) ดังนี.้- 
ผูเ้อาประกนัภยั   : ผูท่ี้ไดรั้บหนงัสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคาร 
ทุนประกนัภยัตามกฎหมายก าหนด : 1,000,000.00 บาท ต่อคร้ัง 
      2,000,000.00 บาท ต่อปี 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั  : 3 ปี ( ตามกฎหมายก าหนด) 
เบ้ียประกนัภยั   : ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ประเภท เบีย้สุทธิ อากร ภาษ ี เบีย้รวมภาษอีากร 
ประเภทนิติบคุคล 20,050.00 81.00 1,409.17 21,540.17 

   
 
 
 
        ขอรับรองว่าค าแถลงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงช่ือผูข้อเอาประกนัภยั ................................................................................... 
        (................................................................................) 
(ประทบัตรานิติบคุคล)      ต าแหน่ง..................................................................... 
        วนัท่ี .................... เดือน ......................  ปี พ.ศ. ........ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบต่อส าหรับรายช่ือกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลของผู้เอาประกันภัย (๒) 

รายละเอียดของกรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการหรือผูบ้ริหารต าแหน่งอื่นท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคารหรือมี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ( ใหแ้จง้รายละเอียดทุกคนและทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง )  
4.2.    ช่ือ-สกุล        นาย        นาง         นางสาว         อ่ืนๆ .......................................................................................................... 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................  สถานะ         โสด        สมรส        หมา้ย        หยา่ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี .................................................ออกโดย ..............................................เม่ือวนัท่ี ......................... 
ต าแหน่ง..............................................ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ .........................................เลขทะเบียน.................................. 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีการตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก 
( ช่ือสถาบนั/หน่วยงาน ) ......................................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี......................................... 
และไดส้อบผา่นการวดัผลภาควิชาการจาก ............................................................. เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี......................................... 
และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจอาคารมาก่อน 
ท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบา้นปัจจุบนั) เลขท่ี ...................................หมู่ท่ี ................... อาคาร/หมู่บา้น ................................................ 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
โทร..................................................แฟกซ์...............................................Email Address………………………………………. 
4.3.    ช่ือ-สกุล        นาย        นาง         นางสาว         อ่ืนๆ .......................................................................................................... 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................  สถานะ         โสด        สมรส        หมา้ย        หยา่ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี .................................................ออกโดย ..............................................เม่ือวนัท่ี ......................... 
ต าแหน่ง..............................................ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ .........................................เลขทะเบียน.................................. 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีการตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก 
( ช่ือสถาบนั/หน่วยงาน ) ......................................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี......................................... 
และไดส้อบผา่นการวดัผลภาควิชาการจาก ............................................................. เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี......................................... 
และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจอาคารมาก่อน 
ท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบา้นปัจจุบนั) เลขท่ี ...................................หมู่ท่ี ................... อาคาร/หมู่บา้น ................................................ 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
โทร..................................................แฟกซ์...............................................Email Address………………………………………. 

 
 
 
 
 



 
ใบต่อส าหรับรายช่ือพนักงานหรือลูกจ้างท่ีปฏบิัติงานเป็นผู้ตรวจอาคาร (ให้แจ้งทุกคนและทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง) (๓) 

 
6.3. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... เพศ.................................อายุ ...........................ปี.................. 

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ........................................ออกโดย ...................................................เม่ือวนัท่ี ............................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ...............................................สาขา ........................................เลขทะเบียน....................................... 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีกาตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก  
(ช่ือสถาบนั)....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี .......................... และไดส้อบผา่นการวดัผลภาค
วิชาการ จาก....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี ..........................และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารมาก่อน 

6.4. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... เพศ.................................อายุ ...........................ปี.................. 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ........................................ออกโดย ...................................................เม่ือวนัท่ี ............................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ...............................................สาขา ........................................เลขทะเบียน....................................... 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีกาตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก  
(ช่ือสถาบนั)....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี .......................... และไดส้อบผา่นการวดัผลภาค
วิชาการ จาก....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี ..........................และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารมาก่อน 

6.5. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... เพศ.................................อายุ ...........................ปี.................. 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ........................................ออกโดย ...................................................เม่ือวนัท่ี ............................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ...............................................สาขา ........................................เลขทะเบียน....................................... 
ไดผ้า่นการอบรมและรับรองผลหลกัสูตรเก่ียวกบัวิธีกาตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก  
(ช่ือสถาบนั)....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี .......................... และไดส้อบผา่นการวดัผลภาค
วิชาการ จาก....................................................................... เม่ือวนัท่ี/เดือน/ปี ..........................และขา้พเจา้ไม่เคยถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารมาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 




