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คู่มือส าหรับประชาชน: การให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดหัวข้อการสัมมนา เพื่อนับเป็นช่ัวโมงการ
อบรม ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ครัง้ที่ 4 เป็นต้นไป 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายบริหารกลยทุธ์ช่องทางการจ าหน่าย 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดหวัข้อการสมัมนา เพ่ือนบัเป็นชัว่โมงการอบรม ขอตอ่

อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต ครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ฝ่ายบริหารกลยทุธ์ช่องทางการจ าหน่าย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศส านกังาน คปภ. เร่ือง ก าหนดหลกัสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิต ส าหรับผู้
ขอรับและขอต่ออายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัชีวิต ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 3  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดหวัข้อการสมัมนา 
เพ่ือนบัเป็นชัว่โมงการอบรม ขอตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต ครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป  
15/05/2015 17:42  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) 
 
 
 
 

สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 /ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หยดุใหบ้ริการในวนัหยดุส านกังาน คปภ.) 
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2) - ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ ศนูย์บริการร่วม  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง ก าหนดหลกัสตูรและวิธีการ การ
อบรมความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้า
ประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 ก าหนดวา่ &ldquo;การเข้ารับการสมัมนาในวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัภยั ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนญุาตสิน้อายใุห้นบัเป็นจ านวนชัว่โมงการอบรมเพื่อขอตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนั
ชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต ครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป ได้ตามจริงแตไ่มเ่กิน 15 ชัว่โมง กรณีตวัแทนประกนัชีวิต และไมเ่กิน 25 
ชัว่โมง กรณีนายหน้าประกนัชีวิต &rdquo;  
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ
ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั           
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
        ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
        ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
       **ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

หนว่ยงานท่ีจดัอบรม  ย่ืน
เอกสารขอความเห็นชอบ
จดัสมัมนาและให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
ครบถ้วน ถกูต้องตาม

5 วนัท าการ ฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ชอ่งทางการ
จ าหนา่ย 

ย่ืนเอกสารก่อน
การจดัสมัมนาไม่
น้อยกวา่ 1 เดือน 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ี วิเคราะห์ 
เอกสาร/หลกัฐาน ถกูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และแสดงความคิดเห็น
เสนอผู้บงัคบับญัชา 
 
 

4 วนัท าการ ฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ชอ่งทางการ
จ าหนา่ย 

-กรณีถกูต้อง ท า
หนงัสือเสนอ
ผู้บงัคบับญัชา
พิจารณา 
- กรณีไมถ่กูต้อง 
      (1) ท าหนงัสือ
เสนอ
ผู้บงัคบับญัชาเพื่อ
แจ้งการทกัท้วงไป
ยงัหนว่ยงานท่ีจดั
อบรม 
      (2) ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่
หนว่ยงานท่ีจดั
อบรมช่องทาง
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิค หรือ
โทรศพัท์  
 

3) 

การลงนาม 
 

ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาให้หนว่ยงาน
รับทราบ และด าเนินการ
เผยแพร่แผนและหวัข้อวิชา
สมัมนา ทางเว็บไซต์ 

1 วนัท าการ ฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ชอ่งทางการ
จ าหนา่ย 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

www.oic.or.th 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   10 วนัท าการ 
 

13. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

-ไมมี่- 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือขอความ
เห็นชอบแผน 
และรายละเอียด
หวัข้อการ
สมัมนา เพ่ือขอ
นบัเป็นชัว่โมง
การอบรมขอตอ่
อายใุบอนญุาต
เป็นตวัแทน/
นายหน้าประกนั
ชีวิต 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 
ประวตัิวิทยากร 
ระบ ุช่ือ-

- 1 0 ฉบบั ตามจ านวน
วิทยากรท่ีขอ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามสกลุ ตดิรูป
ถ่าย 1 รูป 
ประวตัิการศกึษา 
ประสบการณ์
การท างาน  
หวัข้อวิชาท่ี
บรรยาย 
คณุสมบตัแิละ
ความรู้ในเชิงลกึ 
(In-depth 
knowledge) 
รวมทัง้
ประสบการณ์ใน
การบรรยายท่ี
เก่ียวกบัวิชาท่ีจะ
น าเสนอ 

ความเห็นชอบ 

3) 
ตวัอยา่งหนงัสือ
รับรองผา่นการ
สมัมนา 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การ
นบัชัว่โมงการ
สมัมนา กรณีตอ่
อายใุบอนญุาตฯ 
ครัง้ท่ี 4 เป็นต้น
ไป แบบอตัโนมตั ิ 
(เอกสารแนบ) 

- 1 0 ฉบบั - 
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15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังาน คปภ. ฝ่ายบริหารกลยทุธ์ชอ่งทางการจ าหนา่ย  

หมายเหต ุ(เลขท่ี 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  โทร: 02-
5153999 ตอ่ 4300-4303 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ส านกังาน คปภ. 
หมายเหตุ  ( http://www.oic.or.th/th/OIC/OiC_request.php) 

4) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนประกันภัย 
หมายเหตุ (โทร. 1186) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

-ไมมี่- 

 
18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ธนทั กมุสนัเทียะ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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