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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัย ประเภทนิตบุิคคล (กำรย่ืนขออนุมัติ
วัตถุประสงค์) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัภยั ประเภทนิตบิคุคล (การย่ืนขออนมุตัวิตัถปุระสงค์) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากบและะ ง่เส่รมมการประกบแุรรกมปประกบภับ   สร่อบเ ละบกสกณและะสเ่อบภขในภการบบก
นแบภรญาต ละะการตงบบา รนแบภรญาตนล้ภมตมแรคคะสป็ภภา ลภา้ประกบภวมภาศับ  พ.ศ.2554 
 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากบและะ ง่เส่รมมการประกบแุรรกมปประกบภับ  สร่อบเ ละบกสกณฑและะสเ่อบภขในภการบบก
นแบภรญาต ละะการตงบบา รนแบภรญาตนล้ภมตมแรคคะสป็ภภา ลภา้ประกบภชีวมต พ.ศ.2554 
 

3) พระราชแบญญบตมประกบภชีวมต พ.ศ. 2535 (ลก้ขใสพมอมสตมม พ.ศ.2551) 
 

4) พระราชแบญญบตมประกบภวมภาศับ  พ.ศ. 2535 (ลก้ขใสพมอมสตมม พ.ศ.2551) 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 2  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 3  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัภยั 15/05/2015 
09:52  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ  ่าภบกเาภ คปั. 22/79 ถ.รบชดา มัสษก ลใวเปบภทรสกษม สใตปตรปบกร 
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กรรเสทพฯ /ตมดตงบด้ว ตภสบเ ณ ลภงว เาภ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ สปม ดนล้แรมการวบภ ปบภทรแ ถึเ วบภศรกรแ  ( กสวภ้วบภล รดทีอทาเราชการก าลภด) ตบเ้ลตงสวะา 
08:30 - 16:30 ภ. (มีพบกสทีอ เ) 
หมายเหตุ ( กสวภ้วบภล รดทีอทาเ  ่าภบกเาภ คปั.ก าลภด) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
นิตบิคุคลท่ีจะขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต/วินาศภยั ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
 
 1 เป็นบริษัทจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชน์ บริษัทมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
หรือสถาบนัการเงิน 
 
   2 มีส านกังานใหญ่ในประเทศไทย 
 
  3มีวตัถปุระสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต/วินาศภยั 
 
   4 มีผู้ ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทนุช าระแล้ว ไมต่ ่ากวา่สองล้านบาท แล้วแตก่รณี 
 
   5 ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลหรือผู้ มีอ านาจในการจดัการกิจการนายหน้าประกนัชีวิต/วินาศภยั ต้องเข้ารับ 
 
การทดสอบความรู้ อยา่งน้อยสองคน 
 
   6มีพนกังานหรือลกูจ้างท่ีได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต/วินาศภยั ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต/
วินาศภยั เป็นผู้ท าการแทนนิตบิคุคลดงักลา่ว 
 
 7 ไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนญูาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต/วินาศภยัในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัขอรับใบอนญุาต 
 
 
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ
ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
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ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 **ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นิตบิคุคลย่ืนเอกสาร
หลกัฐาน ท่ีส่วนงานสาร
บรรณ และให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร วา่
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 
     
 
 

1 วนัท าการ ฝ่ายพฒันา
ตลาดประกนัภยั 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา
คณุสมบตัขิองนิตบิคุคล
และผู้แทนนิติบคุคลว่าท่ี
คณุสมบตัติามข้อก าหนด
ของกฎหมาย 
 

4 วนัท าการ ฝ่ายพฒันา
ตลาดประกนัภยั 

- 

3) การลงนาม/ . นายทะเบียนมีหนงัสือถึง 2 วนัท าการ ฝ่ายพฒันา - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
อนมุตัวิตัถปุระสงค์ในการ
จดัตัง้นิตบิคุคล 
 

ตลาดประกนัภยั 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ขมงพแสบก่าร ่ภ บภตบวตภทีอบบกโด ลภงว เาภัาครบฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือน ำสง่จำก
ผู้ เร่ิมก่อกำร เร่ือง 
ขออนมุตัิ
วตัถปุระสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจกำร
เป็นนำยหน้ำ
ประกนัชีวิต/
วินำศภยั 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำใบจองช่ือ 
ต้องได้รับอนมุตัิ
จำกกรมพฒันำ

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ธุรกิจกำรค้ำ 

3) 

ส ำเนำบริคณห์
สนธิ 1 ชดุ ต้องมี
ทนุจดทะเบียนไม่
ต ่ำกว่ำ 2 ล้ำน
บำท 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 

ส ำเนำวตัถท่ีุ
ประสงค์ของนิติ
บคุคลในกำร
ประกอบกิจกำร
เป็นนำยหน้ำ
ประกนัชีวิต/
วินำศภยั 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
นำยหน้ำประกนั
ชีวิต/วินำศภยั 
(บคุคลธรรมดำ) 
5 คน (2 คน ใน
จ ำนวน 5 คน 
ต้องได้รับ
ใบอนญุำตฯ 
มำแล้วไมน้่อย
กวำ่ 1 ปี ก่อนวนั
ย่ืนค ำขอรับ
ใบอนญุำต)  
ทัง้นี ้นำยหน้ำ
ประกนัชีวิต/
วินำศภยั (บคุคล

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ธรรมดำ) ต้อง
ไมไ่ด้เป็น
นำยหน้ำกระท ำ
กำรแทน
นำยหน้ำประกนั
ชีวิต/วินำศภยั 
ประเภทนิติ
บคุคล รำยอ่ืน 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร 

หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายพฒันาตลาดประกนัภยั 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังาน คปภ. เลขท่ี 22/79 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

10900 โทร.02-5153999 ตอ่ 4305,4306/สายดว่นประกนัภยั 1186 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ขมงมีลแแฟบรแม ตบวบ งาเ ละะคูงม่บการกรบก 

 
19. หมำยเหตุ 
สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ดงันี ้
 
 
 ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออก
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ใบอนญุาต และการตอ่อายใุบอนญุาตให้นิติบคุคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 
พ.ศ.2554http://www.oic.or.th/th/rule/life01.php?GroupID=4 
 ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออก
ใบอนญุาต และการตอ่อายใุบอนญุาตให้นิติบคุคลเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.2554http://www.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php?GroupID=23 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ธนทั กมุสนัเทียะ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


