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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเปิดสอบนำยหน้ำประกันภัยบุคคลธรรมดำ (รอบพเิศษ) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังาน คปภ. ภาค/จงัหวดั/ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ภมูิภาค 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตเปิดสอบนายหน้าประกนัภยับคุคลธรรมดา (รอบพิเศษ) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ภมูิภาค 

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

1) หลกัเกณฑ์การขออนญุาตเปิดสอบนายหนา้ประกนัภยับคุคลธรรมดารอบพิเศษ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตเปิดสอบนายหน้าประกนัภยับคุคลธรรมดา 
(รอบพิเศษ)  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) อาคารศาลากลางจงัหวดั ชัน้ 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5311-2730-2 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 2 (พิษณโุลก) อาคารส านกังานพาณิชย์จงัหวดั ชัน้ 3 14 ถ.จ่านกร้อง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 โทร. 0-5528-2385-6 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

3) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 3 (นครสวรรค์) เลขที ่1250/5- 6   หมู่ 10  ถ.พหลโยธิน               
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-6862-3 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

4) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 4 (อดุรธานี)  เลขที ่17-18 ถ.สีศ่รัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง          
จ.อดุรธานี 41000   โทร. 0-4224-3891/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

5) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 5 (อบุลราชธานี) อาคารส านกังานพาณิชย์จงัหวดั บริเวณศาลา
กลางจงัหวดั 
อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 โทร. 0-4524-3462 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

6) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 6 (นครราชสีมา) เลขที ่230/13-16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-7203-4/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

7) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 7 (สระบรีุ)  เลขที ่769/2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง         
จ.สระบรีุ 18000     โทร. 0-3622-2705-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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8) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 8 (ปทมุธานี) อาคารส านกังานพาณิชย์จงัหวดั 35/2 ม.1              
ถ.ปทมุธานี-รังสิต ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โทร. 0-2567-0352 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

9) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 9 (ชลบรีุ) อาคารส านกังานพาณิชย์จงัหวดั 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า 
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 โทร. 0-3827-6498-9 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

10) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 10 (นครปฐม) เลขที ่186/7-9  ถนนราชวิถี  ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3434-0060-2 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

11) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 11 (สรุาษฎร์ธานี) อาคารส านกังานพาณิชย์จงัหวดั                    
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี  84000  โทร. 0-7728-1528 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา)  เลขที ่613 ถ.ราษฎร์อทิุศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 
โทร. 0-7425-2105 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
บริษัท/ธนาคาร ท่ีมีใบอนญุาตนายหน้าประกนัภยัประเภทนิตบิคุคลประสงค์จะขอเปิดสอบรอบพิเศษให้กบัพนกังานใน
สงักดันอกเหนือตารางสอบท่ีประกาศก าหนดไว้ลว่งหน้า จะต้องย่ืนหนงัสือลงนามโดยกรรมการผู้จดัการหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจขอเปิดสอบตอ่ส านกังาน คปภ.ภาค/ส านกังาน คปภ.จงัหวดัก่อนวนัท่ีประสงค์จะให้จดัการสอบไมน้่อยกวา่ 15 
วนัท าการ 
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
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 
 

บริษัท/ธนาคารย่ืนหนงัสือ
ขอเปิดสอบรอบพิเศษตอ่
ส านกังาน คปภ. ภาค/
ส านกังาน คปภ. จงัหวดั 
และให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานให้
ครบถ้วน 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน คปภ. 
ภาค/จงัหวดั/ 
ฝ่ายวางแผน
ยทุธศาสตร์
ภมูิภาค 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เม่ือหนงัสือผา่นการอนมุตัิ 
ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้
ประสงค์ขอเปิดสอบรอบ
พิเศษ เพ่ือสง่ข้อมลูรายช่ือ
ผู้สอบท่ีผ่านการช าระ
คา่ธรรมเนียมสมคัรสอบ 
 

2 วนั ส านกังาน คปภ. 
ภาค/จงัหวดั/ 
ฝ่ายวางแผน
ยทุธศาสตร์
ภมูิภาค 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 3 วนั 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนงัสือขอเปิด
สอบ รอบพิเศษ 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังาน คปภ. สว่นกลาง(ถนนรัชดาภิเษก) 02-5153995-9 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการด้านการประกนัภยั ส านกังาน คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่น ประกนัภยั 1186 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) หลกัเกณฑ์การขออนญุาตเปิดสอบนายหน้าประกนัภยับคุคลธรรมดารอบพิเศษ 

http://www.oic.or.th/downloads/eServicePage/สอบรอบพิเศษ.pdf 
 

 
19. หมำยเหตุ 
*ข้อควรทราบ : บริษัท/ธนาคาร ประสงค์จะขอจดัสอบรอบพิเศษ ต้องสง่หนงัสือขอเปิดสอบก่อนวนัสอบไมน้่อยกว่า 15 
วนัท าการ 
     
 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย สยาม พรพงศ์ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


