
ยื่นค ำขอรับ 
ใบอนุญำตฯ  
(นช.2/นว.2)  

ที่ส ำนักงำน คปภ. 

ผู้แทนนิติบุคคลเข้ำรับ
กำรทดสอบควำมรู้  

เม่ือมีเอกสำรครบถ้วนและ
มีคุณสมบัติตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว้ 

ช ำระค่ำธรรมเนียม  
10,000 บำท 

เม่ือผ่ำนกำรทดสอบ 
ควำมรู้ 

(แจ้งผลทดสอบ  
ภำยใน 2 วันท ำกำร) 

รับใบอนุญำตฯ 
ตำมวันที่ 

เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด  

ส่วนที่ 1 กำรสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 
ส่วนที่ 2 กำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 ควำมเหมำะสม  40 คะแนน 
 ควำมรู้ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย  60 คะแนน 
 
 

จำกนั้นจัดท ำหนังสือ

เพื่อขอรหัส VPN 

ส ำหรับส่งรำยงำนธุรกิจ

ทำงอิเล็กทรอนิกส์มำที่

ส ำนักงำน คปภ. ต่อไป 

  แบบฟอร์ม 

https://oiceservice.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons หรือ   
เข้ำชม Website ส ำนักงำน คปภ. หัวข้อ “ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย” > ส ำหรับ 
คนกลำงประกันภัย > นำยหน้ำนิติบุคคล > ประกำศ คปภ.  
เพื่อ Download ประกำศและกฎหมำยที่จ ำเป็นต้องทรำบและปฏิบัติตำม  

Broker Licensing Service System 
กำรขอรับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัย (นิติบุคคล) 

2. ขออนุมัติวัตถุประสงค ์
ในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/
วินำศภัย ที่ส ำนักงำน คปภ. 

3. ขอจัดตั้งบริษัท 
กับกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  
ด้วยหนังสือแสดงควำมเห็นชอบจำก ส ำนักงำน คปภ. 

2. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ 
ในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/
วินำศภัย ท่ีส ำนักงำน คปภ. 

3. ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรทำงทะเบียน  
กับกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  
ด้วยหนังสือแสดงควำมเห็นชอบจำก ส ำนักงำน คปภ. 

1. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ 
กับกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

กรณีนิตบิุคคลสัญชำติไทย/ต่ำงด้ำว  

ที่ประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้ว  

1. ขอจดวัตถุประสงค์  
กับกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

กรณีกำรจัดตั้งนิติบุคคล 

สัญชำติไทย/ตำ่งด้ำว รำยใหม่ 

1 กลุ่มวิเครำะหธุ์รกิจ 
นำยหน้ำนิติบุคคล 
โทร. 02-515-3999 

ต่อ 6100, 6301, 6502, 6503 
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1. ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (นช.2/นว.2) 

2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน 

3. รำยละเอียดวัตถุประสงค์ 

4. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน  

5. หนังสือรับรองประวัติและกำรไม่มีลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร (นช.13/นว.13)  
พร้อมแนบบัตรประชำชนและใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัย (ถ้ำม)ี 

6. หนังสือรับรองคุณสมบัติและกำรไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรด ำ เนิ นงำน เกี่ ย วกั บกำร เป็นนำยหน้ ำประกันชี วิ ต / วิ นำศภั ย  
(นช.14/นว.14) พร้อมแนบเอกสำร 

      - ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัย ที่ได้รับอนุญำตมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันยื่น 

        ค ำขอรับใบอนุญำต และ 

      - หลั กฐำนแสดงประสบกำรณ์ท ำงำน ในธุ ร กิ จปร ะ กันภั ย ไม่ น้ อยกว่ ำ  2  ปี  
        ได้แก่ หนังสือรับรองกำรท ำงำน หรืออื่นๆ 

7. หนังสือให้ควำมยินยอมกระท ำกำรแทนนิติบุคคลของนำยหน้ำประกันชีวิต/
วินำศภัย ผู้ท ำกำรแทนนิติบุคคล ไม่น้อยกว่ำ 5 คน (กรณีประกันภัยต่อ 3 คน) 
พร้อมรับรองส ำเนำใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัย 

        - 2 ใน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญำตฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 
        - นำยหน้ำบุคคลธรรมดำต้องไม่เป็นนำยหน้ำกระท ำกำรแทนของนำยหน้ำนิติบุคคลรำยอื่น 

8. ประวัติผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ อย่ำงน้อย 2 คน (นิติบุคคลสำมำรถส่งกรรมกำร
หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบฯ ที่แต่งต้ังตำมข้อ 6 เป็นผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ได้) 

9. หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำร + ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสัญญำเช่ำของสถำนที่ต้ังส ำนักงำน 

10. แผนที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ พร้อมระบุต ำแหน่ง GPS  

11. ภำพถ่ำยภำยนอกและภำยในส ำนักงำนไม่น้อยกว่ำ 4 ภำพ (ภำพสี) 

12.   หน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกในนำมของนิติบุคคล ส ำหรับรับหรือจ่ำยเบี้ยประกันภัย   
       พร้อมหนังสือแจ้งต่อสถำบันกำรเงินแสดงควำมยินยอมให้นำยทะเบียน 
       ตรวจสอบข้อมูลบัญชีจำกสถำบันกำรเงินได้โดยตรง 

13.   แผนธุรกิจและรำยละเอียดของนิติบุคคลตำมประกำศก ำหนด 

14.   กรณีนิติบุคคลใหม่ที่พึง่จดทะเบียนจัดตั้ง: หลักฐำนที่แสดงทุนจดทะเบียน 
       ที่ช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนบำท 

       กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นก่อนขอรับใบอนุญำต: งบกำรเงินปีล่ำสุด 

 **ขอให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอแบบฟอร์มข้ำงต้น** 
กลุ่มวิเครำะห์ธุรกิจนำยหน้ำนิติบุคคล โทร. 02-515-3999ต่อ  6100, 6301, 6502, 6503 

เอกสำรประกอบกำรขอรับใบอนุญำต 

เอกสำรประกอบกำรยื่นขออนุมัต/ิเพิม่วตัถปุระสงค์และ 
กำรขอรับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัย (นิติบุคคล) 

1. หนังสือน ำส่งจำกผู้เร่ิมก่อกำร/นิติบุคคล ถึงนำย

ทะเบียนเร่ืองขออนุมัติ/เพ่ิมวัตถปุระสงค์เพ่ือประกอบ

กิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 

 หนังสือขออนุมัติวัตถุประสงค์ 

 หนังสือขอเพ่ิมวัตถุประสงค์ 

2. ใบจองชื่อ (ชื่อแสดงถึงกำรประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันภัยชัดเจน)  

3. หนังสือรับรองบริษัท (บอจ.1) 

4. ใบรับเอกสำร พร้อมค ำรับรองและค ำขอจดทะเบียน

บริษัทจ ำกัด  

6. หนังสือบริคณห์สนธิ (ทุนช ำระแลว้ไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนบำท) 

 หนังสือบริคณห์สนธิ 

 หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

7. ใบรับเอกสำรพร้อมรำยกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม 

และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) 

8. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  

9. งบกำรเงินของปีล่ำสุด (กรณีประกอบธุรกิจมำกกว่ำ  

1 ปีขึ้นไป โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนบำท) 

10. ใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย  ประเภท

บุคคลธรรมดำ จ ำนวน 5 คน (2 ใน 5 คนต้องได้รับ

ใบอนุญำตฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี) 

12. นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ

กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร

ร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

5. รำยละเอียดวัตถุประสงค์  

เอกสำรประกอบ 

กำรยื่นขออนุมัติ/ 

เพิม่วัตถุประสงค์ 

กรณีกำรจัดตั้ง 

นิติบุคคล 

สัญชำติไทย/ 

ต่ำงด้ำว รำยใหม ่

กรณีนิติบุคคล 

สัญชำติไทยที่

ประกอบธุรกิจอื่น 

อยู่แล้ว  

กรณีนิติบุคคล 

ต่ำงด้ำวที่

ประกอบธุรกิจ

อืน่อยู่แล้ว 

1 1 .  แ ผนธุ ร กิ จ แ ล ะ ร ำยล ะ เ อี ย ด ของนิ ติ บุ คค ล 
ตำมประกำศก ำหนด 

เอกสำรที่มำจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

Step 2 

2 

(เฉพำะนิติบุคคลต่ำงด้ำว) 
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ยื่นค ำขอต่ออำย ุ
ใบอนุญำตฯ  
(นช.8/นว.8)  

ที่ส ำนักงำน คปภ. 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำรและคุณสมบัติ 
ตำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ที่ประกำศก ำหนด 

ช ำระค่ำธรรมเนียม  
เม่ือเจ้ำหน้ำที่ยืนยันเอกสำร
ครบถ้วนและมีคุณสมบัติ
ตำมที่ประกำศก ำหนด 

รับใบอนุญำตฯ 
ตำมวันที่ 

เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด  

นิติบุคคลย่ืนเอกสำรขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ 
ได้ล่วงหน้ำ 2 เดือนก่อนวันที่ใบอนุญำต
หมดอ ำ ยุ  ทั้ ง น้ี จ ะ พิ จ ำ รณำต่ อ อ ำ ยุ
ใบอนุญำตเมื่อเอกสำรและคุณสมบัติเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ประกำศก ำหนด 

ค่ำธรรมเนียมกำรตอ่อำยุใบอนุญำตฯ 

 กรณีต่ออำยุ 1 ปี  

    ช ำระค่ำธรรมเนียม 5,000 บำท 

 กรณีต่ออำยุ 5 ปี  

    ช ำระค่ำธรรมเนียม 20,000 บำท 

 

Broker License Renewal Service System 
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัย (นิติบุคคล) 

1.  ค ำขอต่ออำยุ ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต /วินำศภัย  
(นช.8/นว.8) 

2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน 

3. รำยละเอียดวัตถุประสงค์ 

4. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน  

5. ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต /วินำศภัยของนิติบุคคล  
ฉบับที่ก ำลังจะหมดอำยุ (ฉบับจริง) 

6 .  แผนธุ รกิ จ แล ะ รำยล ะ เ อี ยดของ นิติ บุ คคลตำม รูปแบบ ท่ี 
ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบกำรพิจำรณำกำรต่ออำยุใบอนุญำต 
 ใบอนุญำตของนำยหน้ำกระท ำกำรแทนนิติบุคคลต้องมีผลบังคับใช้

อยู่ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและปฏิบัติงำนใน
แต่ละสำขำ สำขำละไมน่้อยกว่ำ 2 คน 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท ต่อประเภทใบอนุญำต 

 นิติบุคคลยื่นรำยงำนต่อนำยทะเบียน ดังน้ี 

     1) รำยงำนเกี่ยวกับผลกำรประกอบธุรกิจเป็นรำยไตรมำส ตำม        
        แบบ นปช.1 / นปว.1 / นปช.2 / นปว.2 ภำยใน 30 วัน  
        นับแต่วันสิ้นไตรมำส 

     2) รำยงำนเกี่ยวกับผลกำรประกอบธุรกิจรำยปี ภำยในห้ำเดือน 
        นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย  
 • งบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น 
               ของผู้สอบบัญชี 
 • รำยงำนผลกำรประกอบธุรกิจตำมแบบ รปช./รปว. 

 

เอกสำรประกอบกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต 

3 

https://oiceservice.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons หรือ   
เข้ำชม Website ส ำนักงำน คปภ. หัวข้อ “ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย” > ส ำหรับ 
คนกลำงประกันภัย > นำยหน้ำนิติบุคคล > ประกำศ คปภ.  
เพื่อ Download ประกำศและกฎหมำยที่จ ำเป็นต้องทรำบและปฏิบัติตำม  

กลุ่มวิเครำะหธุ์รกิจ 
นำยหน้ำนิติบุคคล 
โทร. 02-515-3999 

ต่อ 6100, 6301, 6502, 6503 

https://oiceservice.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons
https://oiceservice.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons
https://oiceservice.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons


Change in the Particulars of Insurance Broker Registration 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทำงทะเบียนของนำยหน้ำประกันภัย (นิติบุคคล) 

1. หนังสือน ำส่งถึงนำยทะเบียน แจ้งเร่ืองกำรเปล่ียนแปลง

รำยกำรทำงทะเบียน (โปรดระบุเร่ืองให้ชัดเจน) 

2. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่ำสุด  (ไม่เกิน 6 เดือน) 

3. หนังสือให้ควำมยินยอมกระท ำกำรแทนนิติบุคคลของ
นำยหน้ ำ ป ร ะกั น ชี วิ ต / วิ น ำศภั ย  พ ร้ อม แ นบส ำ เ น ำ 
บัตรนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (ใช้แบบฟอร์มเฉพำะแจ้ง
นำยหน้ำเข้ำสังกัดบริษัท) 
 

**รำยชื่อนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศ ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน
อย่ำงน้อย 5 คน และปฏิบัติงำนในแต่ละสำขำ  ๆละอย่ำงน้อย 2 คน** 

5. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับปัจจุบัน 

6. แผนที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่/สำขำ พร้อมระบุต ำแหน่งพิกัด

ทำงภูมิศำสตร์ (GPS) + ภำพถ่ำยภำยนอกและภำยใน

ส ำนักงำนไม่น้อยกว่ำ 4 ภำพ (ภำพสี) 

4. หนังสือรับรองประวัติและกำรไม่มีลักษณะต้องห้ำมของ
กรรมกำร (นช.13/นว.13) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชน
ของกรรมกำรและส ำเนำบัตรนำยหน้ำของกรรมกำร (ถ้ำมี) 

เอกสำรประกอบ 

กำรแจ้งเข้ำ/ออก หรือ

ย้ำยสำขำของ 

นำยหน้ำบุคคล

ธรรมดำในสังกัด 

กำรเปลีย่นแปลง

กรรมกำร /อ ำนำจ

ของกรรมกำร  

กำรเพิ่มทุน  

ลดทุน หรือ

เปลีย่นผู้ถือหุ้น 

7. หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำร + ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ
สัญญำเช่ำของสถำนที่ตั้งส ำนักงำน/สำขำ 

กำรย้ำยที่ตั้ง

ส ำนักงำนใหญ่  

หรือย้ำยที่ตั้งสำขำ  

กำรขอตั้งสำขำ

บริษัทนำยหน้ำ 

นิติบุคคล 

กำรยกเลิกสำขำ

ของบริษัทนำยหน้ำ 

นิตบิุคคล 

8. หนังสือแจ้งเปิดสำขำของนิติบุคคลทีไ่ดรั้บใบอนุญำต

เป็นนำยหน้ำประกันชวีิต/วนิำศภยั  

นิติบุคคลที่จะด ำเนินกำรย้ำยส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำ ต้องแจ้งนำยทะเบียนภำยใน 5 วัน นับแต่วันทีย่้ำย 

ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทำงทะเบียนอื่นๆ ให้แจ้งนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่นิติบุคคลเปลี่ยนแปลง 
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ท ำหนังสือแจ้งให้ 
นำยทะเบียนทรำบ 
พร้อมส่งแผนยกเลิก 
กำรประกอบธุรกิจ
นำยหน้ำประกันภัย 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
แผนยกเลิกกำร
ประกอบธุรกิจ 

แจ้งลูกค้ำ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยเร่ืองกำรยกเลิก

กำรประกอบธุรกิจ 
ผ่ำนทำง Website ของบริษัทหรือ
แสดงไว้ที่ส ำนักงำนใหญ/่สำขำ 

ส่งคืนใบอนุญำตฯ 
ภำยใน 5 วันนับแต่วัน
จดทะเบียนยกเลิก
บริษัทหรือยกเลิก
วัตถุประสงค ์

นิติบุคคลต้องแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนจดทะเบียน
ยกเลิกบริษัทหรือยกเลิกวัตถุประสงค์
ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/
วินำศภัย 

Insurance Brokerage Business Termination 
กำรขอยกเลิกกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย (นิติบุคคล) 

1. หนังสือน ำส่งถึงนำยทะเบียน ขอยกเลิกกำรประกอบธุรกิจเป็น
นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (แจ้งล่วงหน้ำ 30 วันก่อนจดทะเบียน
ยกเลิกบริษัทหรือยกเลิกวัตถุประสงค์) 

2. แผนยกเลิกกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย ประกอบด้วย 
ดังนี ้

    - กำรช ำระหนี้สิน 

    - กำรส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท 

    - แนวทำงกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้ำ  

      บริษัทประกันภัย เจ้ำหนี้ เป็นต้น 

 

เอกสำรแจ้งขอยกเลิกกำรประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำประกันภยั 

 

เอกสำรประกอบกำรส่งคนืใบอนุญำต 

1. หนังสือน ำส่งถึงนำยทะเบียน ขอส่งคืนใบอนุญำต (แจ้งภำยใน  
5 วันหลังจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือยกเลิกวัตถุประสงค์) 

2. หนังสือรับรองฉบับที่จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว หรือรำยละเอียด
วัตถุประสงค์ที่ยกเลิกวัตถุประสงค์ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ
ประกันชีวิต/วินำศภัยแล้ว (เฉพำะกรณียกเลิกวัตถุประสงค์) 

3. ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย ฉบับจริง 

4. หลักฐำนแสดงกำรแจ้งลูกค้ำ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเปิดเผย 
เร่ืองกำรยกเลิกกำรประกอบธุรกิจผ่ำนทำง Website ของบริษัทหรือ
แสดงไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่/สำขำ 
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ค ำถำมทีพ่บบ่อย 

1. กำรขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยนิตบิุคคล ต้องด ำเนินกำร

อย่ำงไร 
ตอบ    กำรขอรับ ใบอนุญำต เป็นนำยหน้ ำปร ะ กันภัยนิติ บุคคล 
 ด ำเนินกำร 2 ขั้นตอน 
           ขั้นตอน 1  - กรณีจัดตั้งนิติบุคคลรำยใหม่ ขออนุมัติวัตถุประสงค์
      ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
     ต่อนำยทะเบียน ส ำนักงำน คปภ.      
  - กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้ว ขอเพิ่ม
     วัตถุประสงค์ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกัน
     ชีวิต/วินำศภัย ต่อนำยทะเบียน ส ำนักงำน คปภ.  
 ขั้นตอน 2 ขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล 
    โดยกำรส่งเอกสำร ตำมที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
    และเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ 

2. เงื่อนไขส ำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำตฯ มีอะไรบ้ำง 

ตอบ  นิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำตฯ  

 - เป็นบริษัทจ ำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หรือบริษัทมหำชน 

   จ ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือเป็นธนำคำร 

 - มีส ำนักงำนใหญ่ในประเทศไทย 

 - มีกรรมกำรที่ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
 กำรออกใบอนุญำตฯ ปี พ.ศ. 2562 

 - มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้วหรือมีทุนช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนบำท 

 - มีบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยเป็นผู้ท ำกำรแทน
 นิติบุคคลดังกล่ำว ไม่น้อยกว่ำ 5 คน (2 ใน 5 คน ต้องมีใบอนุญำต
 นำยหน้ำฯ ไม่น้อยกว่ำ 2 ป)ี 

 รำยละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมตำมประกำศฯ ก ำหนด 

3. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้วที่มีควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตฯ จะมี

เงื่อนไขต่ำงจำกนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่อย่ำงไร 

ตอบ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอ่ืนก่อนขอรับใบอนุญำตฯ และได้ จัดท ำ 
 งบกำรเงินแล้ว จะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในงบกำรเงิน 
 ไม่ต่ ำกว่ำ  3 ล้ำนบำท ในวันที่ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำต 

4. นิติบุคคลต่ำงด้ำวที่ประสงค์ขอรับใบอนุญำตฯ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ตอบ นิติบุคคลต่ำงด้ำวตำม พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
 พ.ศ.2542 ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตฯ เช่นเดียวกับนิติบุคคลสัญชำติ
 ไทย แต่ต้องส่งนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 
 กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำย
 อำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง เป็นเอกสำรเพิ่มเติม 

5. หำกต้องกำรขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำทั้งประเภทประกันชีวิต

และประกันวินำศภัย นิติบุคคลต้องมีทุนช ำระแล้วเท่ำใด 

ตอบ นิติบุคคลต้องมีทุนช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนบำทต่อนิติบุคคล 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 7 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 7 (7) 

กำรขอรับใบอนุญำต 

6. กรรมกำรบริษัทนำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล สำมำรถเป็นกรรมกำรบริษัท
นำยหน้ำประกันภัยอ่ืน หรือเป็นกรรมกำรบริษัทประกันภัย ได้หรือไม่ 

ตอบ กรรมกำรบริษัทนำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล เป็นกรรมกำรให้กับบริษัท
 นำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล หรือบริษัทประกันภัย  ประเภทใบอนุญำต

 เดียวกันในเวลำเดียวกันไม่ได้ เช่น กรรมกำรบริษัทนำยหน้ำประกัน 
 วินำศภัย A ไม่สำมำรถเป็นกรรมกำรบริษัทนำยหน้ำประกันวินำศภัย B 
 แต่สำมำรถเป็นกรรมกำรบริษัทนำยหน้ำประกันชีวิต C ได้ หรือ กรรมกำร
 บริษัทนำยหน้ำประกันวินำศภัย A สำมำรถเป็นกรรมกำรบริษัทประกัน
 ชีวิต C ได้ เป็นต้น 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 7 (3)  
(ก) (ข) 

กรรมกำร 

6 กลุ่มวิเครำะห์ธุรกิจ 
นำยหน้ำนิตบิุคคล 
โทร. 02-515-3999 

ต่อ 6100, 6301, 6502, 6503 



ค ำถำมทีพ่บบ่อย 

8. หำกผู้ที่ เข้ ำรับกำรทดสอบควำมรู้ เพื่ อขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำ 

นิติบุคคล (ซึ่งอำจเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนตำมประกำศฯ ฉบับ 
พ.ศ.2554 หรือผู้มีหน้ำที่รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนตำมประกำศฯ ฉบับ พ.ศ.2562) 
มีควำมประสงค์จะลำออกจำกนิติบุคคล นิติบุคคลต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ตอบ    นิติบุคคลต้องมีผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ปฏิบัติงำนตลอดเวลำที่
 ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล ถ้ำมีกำรเปล่ียนแปลง 
 ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
 ใบอนุญำตฯ นิติบุคคลต้องส่งชื่อผู้ เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้คนใหม่
 ตำมคณุสมบัตใินประกำศฯ ข้อ 10 เพื่อเข้ำรับกำรทดสอบควำมรูใ้หม่อีกครั้ง 
  
 

 ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ หลังจำก
 ระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต นิติบุคคลสำมำรถส่งชื่อ 
 ผูเ้ข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้คนใหม่ตำม คุณ ส มบั ติ ใ น ข้ อ  1 0  โ ด ย 
 ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ใหม ่

11. รำยชื่อนำยหน้ำประกันภัยในสังกัดบริษัทที่ปฏิบัติงำนประจ ำสำขำต้องมี
จ ำนวนก่ีคน 

ตอบ รำยชื่อนำยหน้ำประกันภัยในสังกัดบริษัทที่จะปฏิบัติงำนประจ ำสำขำ
 ต้องมีอย่ำงน้อย 2 คน ทั้งนี้ ต้องมีนำยหน้ำประกันภัยปฏิบัติงำน
 ประจ ำแต่ละสำขำ ไม่น้อยกว่ำ 1 คน เพื่อบริกำรประชำชนและให้ค ำชี้แจง
 ต่อนำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

10. ในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยต่อต้องมีรำยชื่อนำยหน้ำ
ประกันภัยต่อในสังกัดบริษัทจ ำนวนก่ีคน 

     ตอบ ต้องมีนำยหน้ำประกันภัยต่อ อย่ำงน้อย 3 คนในสังกัดบริษัท  

13. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยเฉพำะกรมธรรม์ประกันภัย 

รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส)์ มีเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจต่ำงจำกนำยหน้ำประกันภัย  
นิตบิุคคลอื่นอย่ำงไร 

ตอบ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยเฉพำะกรมธรรมป์ระกันภัย 
 รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ไม่ต้องมีนำยหน้ำประกันภัยที่จะปฏิบัติงำนใน
 ส ำนักงำน และไม่ต้องแจ้งพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ส ำนักงำน เนื่องจำก 
 ผูท้ี่ประสงค์จะเอำประกันภัยต้องติดต่อท ำประกันภัยกับบริษัทโดยตรง 

12. แผนธุรกิจประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้ำง 
ตอบ ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดหัวข้อแผนธุรกิจที่ต้องน ำส่งส ำนักงำน คปภ. 
ใน ประกำศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรออกใบอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้
 นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย และกำรประกอบธุรกิจของ 
 นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ.2562 
 ข้อ 9 (2) (ก) (ข) (ค) โดยหำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยต้องจัดท ำให้เป็น
 ปัจจุบันเก็บไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ให้สำมำรถตรวจสอบได้ และต้องย่ืนแผน 
 ทุกครั้งที่ต่ออำยุใบอนุญำตฯ 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9 (2)  
(ง) (6) 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 10, 13 
และ 15 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9 (ง) 
(6) และ 
ข้อ16 (3)  

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9  
(ง) (6)  

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9 (2)  
(ก) (ข) (ค) 
และข้อ 20 

แผนธุรกิจ 

7. ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ในกำรขอรับใบอนุญำตฯ มีคุณสมบัติและเงื่อนไขอย่ำงไร 

ตอบ ผู้ เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ของนิติบุคคลอย่ำงน้อย 2 คน ที่ต้อง
 ปฏิบัติงำนตลอดเวลำกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย สำมำรถเป็น
 บุคคล ดังต่อไปนี ้

  1) กรรมกำร (ไม่จ ำเป็นต้องมีใบอนุญำตนำยหน้ำฯ) หรือ 

  2) ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรเป็นนำยหน้ำฯ ของบริษัท 

      ซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

 ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (โดย
ต้องถือใบอนุญำตฯ ต่อเนื่อง 2 ปี กรณีใบอนุญำต 
ขำดต่อขอรับใหม่ จะไม่ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติ) และ 

 มีประสบกำรณ์ท ำงำนในธุรกิจประกันภัย มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี  ( ใช้ หลั กฐำนที่ แสดงถึ งประสบกำรณ์ ท ำงำน  
เช่น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นเอกสำรประกอบ) 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 10  
และ 13 

ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ และ ผู้รับผิดชอบฯ 

9. นำยหน้ำประกันภัยในสังกัดนิติบุคคล (ประกันภัยโดยตรง) ที่ก ำหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 คนที่จะปฏิบัติงำนในส ำนักงำน นับรวมกรรมกำรด้วยหรือไม่ 

ตอบ จ ำนวนนำยหน้ำประกันภัยในสังกัดนิติบุคคลนับรวมกรรมกำรที่ มี 
 ใบอนุญำตฯ ด้วย 

7 กลุ่มวิเครำะห์ธุรกิจ 
นำยหน้ำนิตบิุคคล 
โทร. 02-515-3999 

ต่อ 6100, 6301, 6502, 6503 

นำยหน้ำในสังกัด 



ค ำถำมทีพ่บบ่อย 

14. ประกำศฯ ก ำหนดให้นำยหน้ำประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ต้องมี
สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่ำหนี้สิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) เท่ำใด 

ตอบ    นำยหน้ำปร ะ กันภัย ปร ะ เภทนิติบุคคล ต้ องมี สินทรัพ ย์ 
 ส่ วนที่ เ กิ นกว่ ำหนี้ สิ น  (ส่ วนของผู้ ถื อ หุ้น )  ไม่ น้ อยกว่ ำ 
 จ ำนวน ดังต่อไปนี้ 
 1) 1 ล้ำนบำทต่อประเภทใบอนุญำต ส ำหรับนิติบุคคลที่ เป็น
 นำยหน้ำประกันภัยโดยตรง 
 2) 1 ล้ำนบำทต่อประเภทใบอนุญำต ส ำหรับนิติบุคคลที่ เป็น
 นำยหน้ำประกันภัยต่อ 
 3) 1 ล้ำน 5 แสนบำทต่อประเภทใบอนุญำต ส ำหรับนิติบุคคลที่
 เป็นนำยหน้ำประกันภัยโดยตรงและประกันภัยต่อ 

15. บัญชีเงินฝำกธนำคำรส ำหรับกำรรับหรือจ่ำยเบี้ยประกันภัย มีเงื่อนไขอะไรบ้ำง 

ตอบ บัญชีเงินฝำกธนำคำรส ำหรับกำรรับหรือจ่ำยเบี้ยประกันภัย ต้องเป็น
 บัญชีในนำมนำยหน้ำประกันภัย นิติบุคคล ต้องปรำศจำกภำระผูกพันและ
 แยกจำกบัญชีที่ ใช้ ในกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ พร้อมแนบหนังสือแจ้งต่อ
 ธนำคำรแสดงควำมยินยอมให้นำยทะเบียนตรวจสอบบัญชีเงินฝำก
 ธนำคำรส ำหรับกำรรับหรือจ่ำยเบี้ยประกันภัย โดยกำรเปล่ียนแปลง  

 เพิ่มหรือลดบัญชีดังกล่ำวจะต้องแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ 

18. นิติบุคคลเปิดเผยงบกำรเงินด้วยวิธีใดได้บ้ำง 
ตอบ นิติบุคคลผู้ ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัย ต้องเปิดเผย 
 งบกำรเงินพร้อมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ส ำหรับรอบปีปฏิทิน 
 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้ว โดยให้ 
 นิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ (website) ของนิติบุคคล หรือ
 แสดงไว้ที่ส ำนักงำนและสำขำของนิติบุคคล  

19. นำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคลต้องย่ืนรำยงำนอะไรบ้ำงต่อนำยทะเบียน 

ตอบ นำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคลต้องย่ืนรำยงำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ของส ำนักงำน คปภ. ดังนี้ 

 1) รำยงำนเก่ียวกับผลกำรประกอบธุรกิจเป็นรำยไตรมำส ตำมแบบ  
 นปช.1 / นปว.1 / นปช.2 / นปว.2 ภำยใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมำส 

      2) รำยงำนเก่ียวกับผลกำรประกอบธุรกิจรำยปี ภำยใน 5 เดือน 
 นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย  

  • งบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 
  • รำยงำนผลกำรประกอบธุรกิจตำมแบบ รปช./รปว. 

16. นิติบุคคลที่จะด ำเนินกำรย้ำยส ำนักงำนใหญ่/สำขำ ต้องแจ้งนำยทะเบียนภำยในก่ีวัน 

        ตอบ       แจ้งภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่ย้ำยส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำ  

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 24 

21. กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ ต้องด ำเนินกำรทุกปีหรือไม่ 

ตอบ กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ ครั้งที่  1 และ 2 จะต้องด ำเนินกำรทุก 1 ปี  
 ส ำหรับกำรต่อใบอนุญำตครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องด ำเนินกำรทุก 5 ปี  

20. นิติบุคคลสำมำรถย่ืนเอกสำรขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ ล่วงหน้ำได้ก่ีวัน 

ตอบ สำมำรถย่ืนเอกสำรขอต่ออำยุ ใบอนุญำตฯ ล่วงหน้ำได้  2 เดือน 
 ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 18 

อ้ำงอิง
ค ำสั่งนำย
ทะเบียนที่ 
7/2556 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 19 

17. นิติบุคคลที่จะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น 
กรรมกำร อ ำนำจของกรรมกำร นำยหน้ำในสังกัด หรือผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบฯ ต้องแจ้งนำยทะเบียนภำยในก่ีวัน 

     ตอบ แจ้งภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่นิติบุคคลเปลี่ยนแปลง 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 21 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 22 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 25 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 26 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บัญชีรับ-จ่ำยเบี้ย 

เปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

8 กลุ่มวิเครำะห์ธุรกิจ 
นำยหน้ำนิตบิุคคล 
โทร. 02-515-3999 

ต่อ 6100, 6301, 6502, 6503 

งบกำรเงิน 
และกำรย่ืนรำยงำน 



ค ำถำมทีพ่บบ่อย 

23. นิติ บุ คคลที่ ประสงค์ จะ เลิ กประกอบธุรกิจนำยหน้ ำประ กันภั ย  
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ตอบ 1) นิติบุคคลต้องแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน 
 ก่อนจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์เป็นนำยหน้ำประกันภัยพร้อมส่ง
 แผนกำรเลิกประกอบธุรกิจ 

 2) แจ้งผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ทรำบ 

 3) เปิดเผยกำรเลิกประกอบธุรกิจฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน 
 ก่อนจดทะเบียนยกเลิกผ่ำนทำงเว็บไซต์ (website) ของนิติบุคคล  
 หรือแสดงไว้ที่ส ำนักงำนของนิติบุคคล 

 4) แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยใน 5 วันนับแต่วันจดทะเบียนยกเลิก 
 พร้อมส่งคืนใบอนุญำตฯ ต่อนำยทะเบียน 

25. ส ำหรับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ ก่อนประกำศฯ ปี พ.ศ.2562 ใช้บังคับ

ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศฯ ฉบับนี ้

ตอบ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ ก่อนประกำศฯ ปี พ.ศ.2562 ใช้บังคับต้อง 

 1) แต่งตั้งผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรเป็น
 นำยหน้ำฯ ของบริษัท ตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดและแจ้งต่อนำยทะเบียน
 ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

 2) แจ้งต ำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GPS) และแจ้งต่อนำยทะเบียน 
 ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

 3) ต้องจัดให้มีระบบงำนหรือกระบวนงำนตำมที่ประกำศฯ ก ำหนดใน
 ประกำศฯ ข้อ 14 

 4) ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ประกำศฯ ก ำหนด 

26. กำรหำต ำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GPS) มีวิธีกำรอย่ำงไร 

ตอบ 1) เปิดเว็บไซต์ http://www.google.co.th/maps 

 2) พิมพ์ค้นหำต ำแหน่งที่ตั้งส ำนักงำนและสำขำที่ต้องกำร  

 3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของที่ตั้งหมุด หำกต ำแหน่งไม่ถูกต้องให้
 ปักหมุดใหม่บนแผนที่ให้ตรงตำมที่ตั้งจริง 

 4) จำกนั้นให้คลิก mouse ปุ่มขวำ จะมีเมนูย่อยแสดงขึ้นมำ ให้คลิก
 ตรงค ำว่ำ นี่คืออะไร (ส ำหรับภำษำไทย) หรือค ำว่ำ What's here? 

 5) หลังจำกนั้นค่ำละติจูด (Latitude) และค่ำลองจิจูด (Longitude) จะ
 แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมด้ำนล่ำงหน้ำจอตำมล ำดับ ให้คลิกที่ตัวเลข
 แล้วน ำค่ำพิกัดทั้งสองในรูปแบบทศนิยม 6 ต ำแหน่ง กรอกลงตำรำง
 แสดงพิกัดทำงภูมิศำสตรข์องส ำนักงำนและสำขำข อ ง บ ริ ษั ท
 นำยหน้ำนิติบุคคล หรือคัดลอกหน้ำจอที่แสดงพิกัดดังกล่ำว 
 แล้วท ำหนังสือแจ้งนำยทะเบียนต่อไป 

22. กรณีใดบ้ำงที่นำยทะเบียนจะไม่ด ำเนินกำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ ให้กับนิติบุคคล 

ตอบ นำยทะเบี ยนมี อ ำนำจไม่ ต่ ออำยุ ใบอนุญำตฯ ให้นิ ติ บุ คคลได้  
 หำกปรำกฏหลักฐำน ดังนี้ 

 1) ไม่ปฏิบัติตำมประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำรหรือนำยทะเบียน  

 2) ไม่ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิตโดยไม่มีเหตุอันควร 

  3) จัดท ำสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสำรเก่ียวกับธุรกิจ และย่ืนรำยงำน
 เก่ียวกับผลของกำรประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจำกข้อเท็จจริง
 ต่อนำยทะเบียน  

27. กำรส่งหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนที่เก่ียวข้องกับนำยหน้ำประกันภัยนิตบิุคคล ส่งที่ใดได้บ้ำง 
ตอบ ส่งหนังสือที่ ส่วนงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน คปภ.  
 22/79 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 เท่ำนั้น 
**กำรส่งเอกสำรถึงนำยทะเบียนต้องมีหนังสือน ำส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของนิติบุคคลต้นเรื่อง รวมทั้งชื่อและ
ช่องทำงกำรติดต่อของผู้ประสำนงำนของนิติบุคคลต้นเรื่องทุกครั้งเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกลับได้สะดวก** 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 27 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 28 

24. ส ำหรับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ ก่อนประกำศฯ ปี พ.ศ.2562  

ใช้บังคับ ต้องด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมประกำศฯ หรือไม่ 

ตอบ ประกำศฯ ปี พ.ศ.2562 มีบทเฉพำะกำลอนุ โลมในส่วนของ 
 ทุนช ำระแล้ว ดังนั้นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ ก่อนประกำศฯ  
 ปี พ.ศ. 2562 ใช้บังคับจึงไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้ำนบำท 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 29  
และ 30 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 31 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 13, 14, 
และ 31 

กำรยกเลิกธุรกิจ 

ส ำหรับนำยหน้ำนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตมำก่อนหน้ำ 

กำรหำ GPS 

9 กลุ่มวิเครำะห์ธุรกิจ 
นำยหน้ำนิตบิุคคล 
โทร. 02-515-3999 

ต่อ 6100, 6301, 6502, 6503 


