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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยระบบออนไลน์ (E-Service) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 
กระทรวง:หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัระบบออนไลน์ (E-Service) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

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

1) พระราชบญัญติัประกนัชีวิต/วินาศภยัพ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิม่เติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต/วินาศภยั 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต/วินาศภยั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558 
 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเงือ่นไข
การขออนญุาตการอนญุาตและการต่ออายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัชีวิตพ.ศ. 
2551 
 

3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเงือ่นไข
การขออนญุาตการอนญุาตและการต่ออายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัและนายหนา้ประกนัวินาศ
ภยัพ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน6,000  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 6,500  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 5,000  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัระบบ
ออนไลน์ (E-Service) 12/05/2015 14:59  

11. ช่องทางการให้บริการ  
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1) สถานท่ีให้บริการhttp://www.oic.or.th/th/paid_online/index.php/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บริษัทประกนัภยั/นายหน้านิตบิคุคล/ธนาคารท่ีประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัภยัประสงค์จะตอ่อายใุบอนญุาตระบบ
ออนไลน์ให้ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัในสงักดัให้ท ารายการตอ่อายใุบอนญุาตผา่นทางเว็บไซต์ของส านกังานคปภ. (E-
Service) ภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนญุาตสิน้อายโุดยตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัในสงักดัท่ีประสงค์ตอ่อายุ
ใบอนญุาตต้องผา่นการฝึกอบรมเพิ่มเตมิจากส านกังานคปภ. หรือผา่นการอบรมตามหลกัสตูรและวิธีการท่ี
ส านกังานคปภ. ประกาศก าหนดการตอ่อายใุบอนญุาตครัง้ท่ี 1 , 2 มีอาย ุ1 ปีตอ่อายใุบอนญุาตครัง้ท่ี 3 และครัง้ตอ่ๆไป
มีอาย ุ5 ปี 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การพิจารณา 
 

กรณีมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ระบบแจ้งให้ผู้ ย่ืนช าระ
คา่ธรรมเนียมการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
ผา่นธนาคารกรุงไทย 
 
 

0 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 

2) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีออก
ใบเสร็จรับเงิน/สง่มอบ
ใบอนญุาตท่ีตอ่อายแุล้วให้
ผู้ ย่ืนและให้ผู้ ย่ืนลงลายมือ
ช่ือรับใบอนญุาต 
 

0 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลกัฐานการ
ช าระเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

ส าเนาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกบัการ
เปล่ียนช่ือหรือ
นามสกลุพร้อม
รับรองส าเนา (ถ้า
มี) 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
ใบรายงาน
รายช่ือช าระเงิน 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

ไฟล์รูปถ าย
ขนาด 2x2.5 ซม .

สกลุไฟล์.GPJ 
(ความละเอียด

ของภาพ 
000i000 03x)

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 จ านวน 
1 ไฟล์ /คน  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต 1 ปี 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต 5 ปี 
ค่าธรรมเนียม800 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

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

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) เข้าสูร่ะบบตอ่อายใุบอนญุาตตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัระบบออนไลน์ (E-Service) 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
*ข้อควรทราบ : 
 
1. บริษัทประกนัภยั/นายหน้านิติบคุคล/ธนาคารท่ีประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัภยัประสงค์จะตอ่อายใุบอนญุาตระบบ
ออนไลน์ต้องมีหนงัมอบอ านาจจากบริษัท/ธนาคารให้เป็นผู้ด าเนินการและขอรับ User/Password จากส านกังานคปภ. 
 
2. ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั (บคุลธรรมดา) ประสงค์จะตอ่อายใุบอนญุาตระบบออนไลน์ให้ตดิตอ่ด าเนินการผ่าน
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บริษัท/ธนาคารท่ีสงักดั 
 
3.สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ดงันี ้
 
3.1ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไขการขอ
อนญุาตการอนญุาตและการตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัชีวิตพ.ศ. 
2551http://www.oic.or.th/th/rule/life01.php?GroupID=4 
 
3.2ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไขการขอ
อนญุาตการอนญุาตและการตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัวินาศภยัพ.ศ. 
2551http://www.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php?GroupID=23 
 
3.3สายดว่นประกนัภยั 1186 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย ธนทักมุสนัเทียะ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


