
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอตอ่อ	ยใุบอนญุ	ตตวัแทน/น	ยหน	้ประกนัภยั ระบบออนไลน ์(E-
Service) (N)
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย หน่วยง�นทีไ่มส่งักดักระทรวง 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
บรษัิทประกนัภัย/น�ยหน�้นติบิคุคล/ธน�ค�ร ทีป่ระกอบธรุกจิน�ยหน�้ประกนัภัยประสงคจ์ะตอ่อ�ยใุบอนุญ�ตระบบออนไลน ์ให ้
ตัวแทน/น�ยหน�้ประกนัภัย ในสงักดั ใหท้ำ�ร�ยก�รตอ่อ�ยใุบอนุญ�ตผ�่นท�งเว็บไซตข์องสำ�นักง�น คปภ. (E-Service) ภ�ยใน
กำ�หนดสองเดอืนกอ่นใบอนุญ�ตสิน้อ�ย ุโดยตัวแทน/น�ยหน�้ประกนัภัยในสงักดัทีป่ระสงคต์อ่อ�ยใุบอนุญ�ต ตอ้งผ�่นก�รฝึก
อบรมเพิม่เตมิจ�กสำ�นักง�น คปภ. หรอืผ�่นก�รอบรมต�มหลกัสตูรและวธิกี�รทีส่ำ�นักง�น คปภ. ประก�ศกำ�หนด ก�รตอ่อ�ยใุบ
อนุญ�ต ครัง้ที ่1 , 2 มอี�ย ุ1 ปี ตอ่อ�ยใุบอนุญ�ต ครัง้ที ่3 และครัง้ตอ่ๆไปมอี�ย ุ5 ปี
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 
http://www1.oic.or.th/th/paid_online/index.php/เว็บไซต์
และชอ่งท�งออนไลน์ 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิ�รตลอด 24 
ชัว่โมง

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 10 น�ที

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

เจ�้หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�ร/หลักฐ�นก�รชำ�ระค�่ธรรมเนยีมก�ร
ขอตอ่อ�ยใุบอนุญ�ต/ฐ�นขอ้มลูและคณุสมบัตขิองผูย้ืน่คำ�ขอว�่
ครบถว้นต�มขอ้กำ�หนดของกฏหม�ย
(หม�ยเหต:ุ -) 

5 น�ที สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

2) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
จ�้หน�้ทีอ่อกใบเสร็จรับเงนิ/สง่มอบใบอนุญ�ตทีต่อ่อ�ยแุลว้ใหผู้ ้
ยืน่และใหผู้ย้ ืน่ลงล�ยมอืชือ่รับใบอนุญ�ต
(หม�ยเหต:ุ -) 

5 น�ที สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) หลกัฐ	นก	รชำ	ระเงนิ จ	ก ธน	ค	รกรงุไทย
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

2) ใบร	ยง	น ร	ยชือ่ชำ	ระเงนิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

3) สำ	เน	เอกส	รเกีย่วกบัก	รเปลีย่นชือ่ น	มสกลุ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมก�รปกครอง

4) ไฟลร์ปูถ	่ย ขน	ด 2x2.5 ซม. สกลุไฟล.์JPG (คว	มละเอยีดของ
ภ	พ 300x300 Dpi)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-



ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

1) ค	่ธรรมเนยีมตอ่อ	ยใุบอนุญ	ต ตร ัง้ที ่๑ และคร ัง้ที ่๒ คร ัง้ละ ๑ ปี
(หม�ยเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 200 บ�ท
 

2) ค	่ธรรมเนยีมก	รตอ่ใบอนุญ	ตคร ัง้ที ่๓ ขึน้ไป คร ัง้ละ ๕ ปี
(หม�ยเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 800 บ�ท
 

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) สำ�นักง�น คปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรงุเทพมห�นคร โทร : 02-
5153995-9 ตอ่ 1118 – 1121 /ส�ยดว่นประกนัภัย 1186
(หม�ยเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิ�รประช�ชน สำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
(หม�ยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / ส�ยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนก�รทจุรติในภ�ครัฐ
(หม�ยเหต:ุ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อ�ค�รซอฟตแ์วรป์�รค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำ�บลคลองเกลอื อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- ส�ยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรส�ร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำ�หรับนักลงทนุต�่งช�ต ิ(The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย�่ง และคูม่อืก�รกรอก

หม	ยเหตุ
-

เอกส�รฉบับนีด้�วนโ์หลดจ�กเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูก�รตดิตอ่ร�ชก�ร
www.info.go.th

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2563

http://www.info.go.th/

