
คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร กำรขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (วินำศภัย) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกันภัย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

ส ำนักงำน คปภ. 22/79 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 (ส่วนกลำง) 
โทรศัพท์ : 02-515-3999 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นขอ 

นักคณิตศำสตร์ประกันภัยมีหน้ำที่รับรองรำยงำนประจ ำปีกำรค ำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งบริษัท
ประกันภัยต้องน ำส่งส ำนักงำน คปภ. โดยผู้ที่จะท ำหน้ำที่เป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะต้องได้รับอนุญำตจำกนำย
ทะเบียน โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีประกำศก ำหนด (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)  

ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1) ส ำเร็จกำรศึกษำทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยตำมที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนดจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. 
รับรอง และปฏิบัติงำนด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เก่ียวข้องกับกำรประกันภัยตำมที่นำยทะเบียนประกำศ
ก ำหนดมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี หรือ 

2) เป็นสมำชิกระดับเฟลโลของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 

หมำยเหตุ ** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน 
ร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้



ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หรือหำกภำยหลัง
ตรวจสอบรำยละเอียดของเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแล้วพบว่ำไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจัดส่งเอกสำรภำยใน
ระยะเวลำที่ผู้รับค ำขอก ำหนด  

        ** พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

        ** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

       **ทั้งนี้จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน  7  วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนของผู้ขอยื่นว่ำ 
ครบถ้วน ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

- กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอและผู้ยื่น
ค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่
ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับ
ระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึก
ควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 (ระยะเวลำ 1 วันท ำกำร) 

 

 

 

ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกันภัย 



ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2. กรณีเอกสำรครบถ้วน  
- กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับเฟลโล เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
ลักษณะต้องห้ำมก่อนน ำเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ 
- กรณีไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับเฟลโล เจ้ำหน้ำที่
พิจำรณำลักษณะต้องห้ำม หลักสูตรหรือวิชำที่ก ำหนด
และคุณสมบัติด้ำนประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนว่ำ
ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของประกำศฯ หำกพบข้อสงสัย 
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเชิญผู้ยื่นใบค ำขอเข้ำท ำกำรทดสอบ 
ก่อนเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 (ระยะเวลำ 74 วันท ำกำร) 

ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกันภัย 

3. เจ้ำหน้ำทีน่ ำเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 
(ระยะเวลำ 15 วันท ำกำร) 

ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 

ระยะเวลำ 

ขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 90 วันท ำกำร 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตต้องน ำมำยื่นพร้อมกับค ำขอ 
 

กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับเฟลโล 

1. ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย จ ำนวน 1 ฉบับ     
2. รูปถ่ำยขนำด 3 x 4 ซม. จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน 1 รูป 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำที่มีรูปถ่ำย (กรณีชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ  
4. ส ำเนำใบรับรองกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับเฟลโลของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ  

 



กรณีไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับเฟลโล 

1. ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย จ ำนวน 1 ฉบับ  

2. รูปถ่ำยขนำด 3 x 4 ซม. จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน 1 รูป 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำที่มีรูปถ่ำย (กรณีชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ  
4. ส ำเนำปริญญำบัตรและส ำเนำใบรับรองผลกำรเรียน หรือส ำเนำใบรับรองคุณวุฒิและส ำเนำใบรับรองผลกำรเรียน 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ  
5. ประวัติกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยละเอียด  จ ำนวน 1 ฉบับ  

พร้อมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว 

6. ส ำเนำเอกสำรรับรองจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท                 จ ำนวน 1 ฉบับ  

ตำมแบบฟอร์มกำรน ำส่งรำยงำนกำรค ำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
 
 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ค่ำค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย  400  บำท 

ค่ำใบอนุญำตเป็นนักคณิตศำสตร์ประกันภัย         15,000  บำท 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 
 


