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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรให้ควำมเห็นชอบเป็นหน่วยงำนจัดอบรม และแผนกำรจัดอบรม รำยละเอียด
หลักสูตรอบรมเพ่ือขอรับ ขอต่ออำยุใบอนุญำต ประเภท กำรประกันชีวิต 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายบริหารกลยทุธ์ชอ่งทางการจ าหนา่ย 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจดัอบรม และแผนการจดัอบรม รายละเอียดหลกัสตูรอบรม

เพ่ือขอรับ ขอตอ่อายใุบอนญุาต ประเภท การประกนัชีวิต 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายบริหารกลยทุธ์ช่องทางการจ าหนา่ย 

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

1) ประกาศส านกังาน คปภ. เร่ือง ก าหนดหลกัสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิต ส าหรับผู้
ขอรับและขอต่ออายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 2556 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 4  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 25  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจดัอบรม และแผนการ
จดัอบรม รายละเอียดหลกัสตูรอบรมเพ่ือขอรับ ขอตอ่อายใุบอนญุาต ประเภท การประกนัชีวิต 15/05/2015 16:47  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
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 (หยดุใหบ้ริการตามวนัหยดุทีส่ านกังาน คปภ. ก าหนด) 
- ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ ศนูย์บริการร่วม  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง ก าหนดหลกัสตูรและวิธีการ การ
อบรมความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอตอ่อายใุบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้า
ประกนัชีวิต พ.ศ. 2556 ก าหนดวา่ การจดัอบรมหลกัสตูรขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต ขอตอ่อายใุบอนญุาต
เป็นตวัแทนประกนัชีวิต/ ขอตอ่อายใุบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป 
ให้กระท าได้โดยสถาบนั สมาคม หรือองค์กร ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. สถาบนัประกนัภยั 
 
2. สถาบนัอดุมศกึษา 
 
3. สมาคมตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน 
 
4. สมาคมประกนัชีวิตไทย 
 
5. สมาคมนายหน้าประกนัภยัไทย 
 
6. บริษัทประกนัชีวิต 
 
7. สถาบนัหรือองค์กรท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ 
 
สถาบนัอดุมศกึษา หมายความวา่ สถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศกึษาธิการ 
 
สถาบนัหรือองค์กรท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ&rdquo; ตามข้อ 7 ข้างต้น มีคณุสมบตั ิดงันี ้
 
1. เป็นสถาบนัหรือองค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์การจดทะเบียนประกอบธุรกิจจดัให้มีการศกึษาอบรม 
 ด้านการประกนัภยัเพ่ือการพฒันาธุรกิจประกนัภยัและวิชาชีพประกนัภยัท่ีชดัเจน 
 
2. มีทีมวิทยากรประจ า และ/หรือ ทีมวิทยากรภายนอกท่ีมีคณุวฒุิและประสบการณ์ทางด้านการประกนัภยั 
 ตลอดจนวิทยากรหลกัจะต้องมีประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีวิทยากร 
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3. มีการด าเนินงานด้านการพฒันาบคุลากรในธุรกิจประกนัภยัมาอยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ 4 ปี (นบัแตว่นัท่ี 
 จดทะเบียนประกอบธุรกิจฯ) 
 
4. มีข้อมลูเชิงประจกัษ์จากภาคธุรกิจประกนัภยั หรือสถาบนัวิชาการ และ/หรือสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
 ท่ีรับรองการด าเนินจดัอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ การสมัมนาเก่ียวกบัธุรกิจประกนัภยัและกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือ 
 พฒันาบคุลากรประกนัภยั ว่าจดัได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
 
5. มีการจดัสถานท่ีจดัอบรมท่ีเหมาะสม พร้อมภาพถ่าย 
 
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 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

สถาบนั สมาคม หรือองค์กร
ท่ีจะจดัอบรม ย่ืนเอกสารขอ
ความเห็นชอบ  
และให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร/หลกัฐาน วา่

5วนัท าการ ฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ชอ่งทางการ
จ าหนา่ย 

 - จะต้องย่ืน
เอกสารขอความ
เห็นชอบก่อนการ
อบรม 1 เดือน 
- กรณีเอกสารไม่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ครบถ้วน 
 

ครบถ้วนหรือ ไม่
ถกูต้อง ให้
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้
ประสานงานของ
หนว่ยงานท่ีย่ืนค า
ขอ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีท าหนงัสือเสนอ
ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 
 

3 วนัท าการ ฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ชอ่งทางการ
จ าหนา่ย 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 
ลงนามให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งผลการพิจารณาให้
หนว่ยงานรับทราบ พร้อม
ด าเนินการสง่หนงัสือไปยงั
หนว่ยงานท่ีขอความ
เห็นชอบ 
 

2 วนัท าการ ฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ชอ่งทางการ
จ าหนา่ย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   10 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 

-ไมมี่- 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือขอความ
เห็นชอบเป็น
หนว่ยงานจดั
อบรม 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

ส าเนา
วตัถปุระสงค์การ
จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจจดั
ให้มีการศกึษา
อบรม ด้านการ
ประกนัภยัเพ่ือ
การพฒันา    
ธุรกิจประกนัภยั
และวิชาชีพ
ประกนัภยั 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

ทีมวิทยากร
ประจ า และ/หรือ 
ทีมวิทยากร
ภายนอกท่ีมี
คณุวฒุิและ
ประสบการณ์
ทางด้านการ
ประกนัภยั     
พร้อมประวตัิ
วิทยากร 

- 1 0 ฉบบั (ตามจ านวน
วิทยากรท่ีขอ
ความเห็นชอบ) 

4) 
หนงัสือรับรอง
จากภาคธุรกิจ
ประกนัภยั หรือ

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงานท่ี
รับรองหน่วยงาน
ละ 1 ฉบบั) 



6/10 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สถาบนัวิชาการ 
และ/หรือสมาคม
วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้อง ท่ี
รับรอง     การ
ด าเนินจดัอบรม
หลกัสตูรตา่ง ๆ  
การสมัมนา
เก่ียวกบัธุรกิจ
ประกนัภยัและ
กิจกรรมตา่ง ๆ 
เพ่ือพฒันา     
บคุลากร
ประกนัภยั วา่จดั
ได้มาตรฐานเป็น
ท่ียอมรับ พร้อม
ทัง้ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 

5) 
ภาพถ่ายสถานท่ี
จดัอบรม 

- 3 0 ฉบบั (อยา่งน้อย 3 
ภาพ) 

6) 

หนงัสือขอความ
เห็นชอบแผนการ
จดัอบรมและ
หลกัสตูรการ
อบรม ประจ าปี
....... 

- 1 0 ฉบบั - 

7) 
ตารางวิทยากร
หลกัและรอง 
(ช่ือ-นามสกลุ 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิชาท่ีสอน) 
พร้อมทัง้ ประวตัิ
การศกึษา การ
ท างาน     
ประสบการณ์
การเป็นวิทยากร 
ตดิรูปถ่าย 1 รูป 
(เอกสารแนบ
หลกัเกณฑ์การ
ให้ความเห็นชอบ
เป็นวิทยากร    
อบรม) 

8) 

หนงัสือรับรอง
วิทยากรเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานฯ 
ก าหนด โดยผู้ มี
อ านาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 

เอกสาร
ประกอบการ
อบรม หรือ 
PowerPoint 
(เฉพาะกรณีตอ่
อายใุบอนญุาต
ครัง้ท่ี 4 เป็นต้น
ไป ตาม    
เอกสารแนบ
หลกัเกณฑ์การ
ให้ความเห็นชอบ

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แผนการจดัอบรม
และรายละเอียด
หลกัสตูรขอตอ่
อาย ุ   ใบ
อนญุาตฯ ครัง้ท่ี 
4 เป็นต้นไปท่ี
แนบ) 

10) 
แผนการจดัอบรม
ประจ าปี 

- 1 0 ฉบบั - 

11) 

ตวัอยา่งหนงัสือ
รับรองการอบรม
พร้อมลายมือช่ือ
ผู้ มีอ านาจลง
นาม กรณีมอบ
อ านาจต้องมี
หนงัสือมอบ     
อ านาจ ผู้ รับมอบ
อ านาจต้องเป็นผู้
ด ารงต าแหนง่
ตัง้แต่
ผู้อ านวยการฝ่าย
หรือเทียบเทา่ขึน้
ไป พร้อมแนบ     
เอกสารหลกัฐาน
การด ารง
ต าแหนง่ 

- 1 0 ฉบบั - 

12) 
หนงัสือมอบ
อ านาจผู้ มีสิทธิ
เช่ือมตอ่ข้อมลู

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

การอบรมผา่น
ระบบเครือข่าย
เสมือน (VPN) 

13) 

ตวัอยา่งแบบ
ประเมินผลการ
จดัอบรมและ
วิทยากร 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังาน คปภ. ฝ่ายบริหารกลยทุธ์ชอ่งทางการจ าหนา่ย  

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

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 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) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ส านกังาน คปภ. 
หมำยเหตุ  ( http://www.oic.or.th/th/OIC/OiC_request.php) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน สำยด่วนประกันภัย 
หมำยเหตุ (โทร. 1186) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

-ไมมี่- 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

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

 
 

 
 


