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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 
กระทรวง:หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัประกนัชีวิตพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
 

2) พระราชบญัญติัประกนัชีวิตพ.ศ. 2535 
 

3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเงือ่นไข
การขออนญุาตการอนญุาตและการต่ออายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัชีวิตพ.ศ. 
2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน1,900  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 2,500  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 1,500  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 12/05/2015 
10:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส านกังานคปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจนัทรเกษมเขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร/

ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (วนัจนัทร์ถึงศกุร์ยกเวน้วนัหยดุทีท่างส านกังานคปภ. ก าหนด) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอนัท่ีจะได้รับข้อมลูท่ีครบถ้วนถกูต้องจากการซือ้ประกนัภยัจากนายหน้าท่ีมี
คณุภาพมีมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพจงึก าหนดให้นายหน้าประกนัชีวิตผู้ซึง่บริษัทมอบหมายให้ท าการชีช้อ่งให้
บคุคลท าสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัทต้องได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียนโดยมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร/หลกัฐาน/
ฐานข้อมลูและคณุสมบตัิ
ของผู้ ย่ืนค าขอวา่ครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 
 

5 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

กรณีเอกสารและคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้

5 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 



3/7 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ย่ืนค าขอท าการช าระ
คา่ธรรมเนียมการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตและรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาต
พร้อมสง่มอบใบอนญุาตให้
ผู้ ย่ืนค าขอและให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ลงลายมือช่ือรับใบอนญุาต 
 

5 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 นาที 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส าเนา) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส าเนา) 

3) 
ใบส าคญัการ
เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส าเนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอรับ
ใบอนญุาตเป็น
นายหน้าประกนั
ชีวิต (นช.1) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ฉบบั - 

2) 

รูปถ่ายขนาด 
2.5X3 ซม  (ถ่าย

ไมเ่กิน 6 เดือน)  

 
 

- 2 0 ฉบบั - 

3) 

ส าเนารับรอง
การศกึษา
วิชาการประกนั
ชีวิตไมต่ ่ากวา่ชัน้
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ไมน้่อย
กวา่ 6 หนว่ยกิต 
(กรณีใช้ผล
การศกึษาย่ืน
ขอรับ
ใบอนญุาต) 

- 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส าเนา) 

4) 

ใบอนญุาต
ตวัแทนประกนั
ชีวิต (กรณี
ใบอนญุาตยงัไม่
หมดอาย)ุ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ฉบบั - 

5) 
หนงัสืออนมุตัใิห้
ลาออกจากการ
เป็นตวัแทน

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกนัชีวิตจาก
บริษัท (กรณี
ใบอนญุาตยงัไม่
หมดอาย)ุ     
หรือส าเนา
หนงัสือลาออก
ของบริษัทพร้อม
ทัง้ไปรษณีย์ตอบ
รับซึง่ระบวุนัท่ีสง่
ไปรษณีย์ตอบรับ
ก่อนวนัย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาต
เป็นนายหน้า
ประกนัชีวิตเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 
30 วนั 

6) 

ส าเนาบนัทกึ
ประจ าวนั (กรณี
บตัรหาย) 

ส านกังานต ารวจ
แหง่ชาติ 

0 1 ฉบบั (กรณีขอรับใบ
แทนใบอนญุาต /
พร้อมรับรอง
ส าเนา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

หมายเหตุ(ส านกังานคปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจนัทรเกษมเขตจตจุกัรกรุงเทพมหานครโทร : 
02-5153995-9 ต่อ 1118 – 1121 /สายด่วนประกนัภยั 1186) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มค าขอ 

- 
 

2) ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มค าขอ 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
*ข้อควรทราบ : 
 
1. ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องลงลายมือช่ือค าขอรับใบอนญุาตและรับรองส าเนาทกุแผน่ด้วยตนเอง 
 
2. กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนกระท าการแทนต้องมีหนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบอ านาจพร้อม
รับรองส าเนา 
 
3. สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ดงันี ้
 
3.1 ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไขการขอ
อนญุาตการอนญุาตและการตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัชีวิตพ.ศ. 
2551http://www.oic.or.th/th/rule/life01.php?GroupID=4 
 
3.2 สายดว่นประกนัภยั 1186 
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วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย ธนทักมุสนัเทียะ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


