
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รใหค้ว	มเห็นชอบแผนและร	ยละเอยีดหวัขอ้ก	รสมัมน	 เพือ่นบัเป็น
ช ัว่โมงก	รอบรม  ขอตอ่อ	ยใุบอนญุ	ตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ น	ยหน	้ประกนัชวีติ คร ัง้ที ่4 
เป็นตน้ไป  (์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
ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย เรือ่ง กำ�หนดหลกัสตูรและวธิกี�ร ก�รอบรมคว�มรู ้
เกีย่วกบัก�รประกนัชวีติ สำ�หรับผูข้อรับและขอตอ่อ�ยใุบอนุญ�ตเป็นตัวแทนประกนัชวีติและน�ยหน�้ประกนัชวีติ พ.ศ. 2556 
กำ�หนดให ้&ldquo;หน่วยง�นทีจ่ัดอบรม หม�ยคว�มว�่ สถ�บันประกนัภัยไทย สถ�บันอดุมศกึษ� สม�คมตัวแทนประกนัชวีติ
และทีป่รกึษ�ก�รเงนิ สม�คมประกนัชวีติไทย สม�คมน�ยหน�้ประกนัภัยไทย บรษัิทประกนัชวีติ รวมทัง้สถ�บันหรอืองคก์รที่
สำ�นักง�นใหค้ว�มเห็นชอบ&rdquo;

ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย เรือ่ง กำ�หนดหลกัสตูรและวธิกี�ร ก�รอบรมคว�มรู ้
เกีย่วกบัก�รประกนัชวีติ สำ�หรับผูข้อรับและขอตอ่อ�ยใุบอนุญ�ตเป็นตัวแทนประกนัชวีติและน�ยหน�้ประกนัชวีติ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 กำ�หนดว�่ &ldquo;ก�รเข�้รับก�รสมัมน�ในวชิ�ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รประกนัภัย ภ�ยในระยะเวล� 5 ปี กอ่นใบอนุญ�ต
สิน้อ�ยใุหนั้บเป็นจำ�นวนชัว่โมงก�รอบรมเพือ่ขอตอ่อ�ยใุบอนุญ�ตเป็นตัวแทนประกนัชวีติ น�ยหน�้ประกนัชวีติ ครัง้ที ่4 เป็นตน้
ไป ไดต้�มจรงิแตไ่มเ่กนิ 15 ชัว่โมง กรณีตัวแทนประกนัชวีติ และไมเ่กนิ 25 ชัว่โมง กรณีน�ยหน�้ประกนัชวีติ ทัง้นี ้ผูจ้ัดสมัมน�
ตอ้งแจง้แผนก�รจัดสมัมน�และร�ยละเอยีดหัวขอ้ก�รสมัมน�ใหส้ำ�นักง�นทร�บลว่งหน�้ไมน่อ้ยกว�่ 1 เดอืน กอ่นก�รจดัสมัมน� 
เพือ่ใหส้ำ�นักง�นใหค้ว�มเห็นชอบกอ่น ห�กสำ�นักง�นไมม่กี�รทักทว้งภ�ยใน 10 วันทำ�ก�ร ซึง่นับจ�กวันทีส่ำ�นักง�นไดป้ระทับ
ตร�ลงรับจ�กส�รบรรณกล�งและไดร้ับเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ครบถว้นแลว้ใหถ้อืว่�หน่วยง�นไดร้ับคว�มเห็นชอบแผนก�ร
จดัสมัมน�และหัวขอ้สมัมน�แลว้&rdquo;
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 
ฝ่�ยพัฒน�นโยบ�ยก�รกำ�กบัชอ่งท�งก�รจำ�หน่�ย สำ�นักง�น 
คปภ./ไปรษณีย ์

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิ�รวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่�งร�ชก�รกำ�หนด) ตัง้แตเ่วล� 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง)

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 10 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

พจิ�รณ� วเิคร�ะห ์ตรวจสอบเอกส�ร/หลักฐ�น ครบถว้น ถกู
ตอ้งต�มหลกัเกณฑท์ีก่ำ�หนด และแสดงคว�มคดิเห็น
- กรณีถกูตอ้ง
  (1) ทำ�หนังสอืเสนอผูบ้ังคับบัญช�พจิ�รณ�ใหค้ว�มเห็นชอบ
  (2) แจง้หน่วยง�นทีข่อคว�มเห็นชอบเพือ่ไปดำ�เนนิก�รได ้
 [ ขอ้  (1) และ (2) รวมกนัแลว้ระยะเวล�ภ�ยใน 
10 วัน นับจ�ก ส�รบรรณกล�งลงรับขอ้ 1 แลว้]
     
(หม�ยเหต:ุ -) 

10 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

2) ก	รตรวจสอบเอกส	ร
- กรณีไมถ่กูตอ้ง
      (1) ทำ�หนังสอืเสนอผูบ้ังคับบัญช�เพือ่แจง้ก�รทักทว้งไป
ยังหน่วยง�นทีจ่ัดอบรม
      (2) ชีแ้จงร�ยละเอยีดตอ่หน่วยง�นทีจ่ัดอบรมชอ่งท�ง
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิ หรอืโทรศัพท ์ใหด้ำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่
เตมิเอกส�ร 

10 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
[ ขอ้  (1) และ (2) รวมกนัแลว้ระยะเวล�ภ�ยใน 
10 วัน นับจ�ก ส�รบรรณกล�งลงรับขอ้ 1 แลว้]

(หม�ยเหต:ุ -) 
3) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

หน่วยง�นทีจ่ัดอบรม ทำ�หนังสอืแกไ้ข/เพิม่เตมิ นำ�สง่ส�รบรรณ
กล�ง
(หม�ยเหต:ุ -) 

10 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

4) ก	รพจิ	รณ	
เจ�้หน�้ทีพ่จิ�รณ� วเิคร�ะหต์�มเอกส�รเพิม่เตมิ หรอืแกไ้ข ทำ�
หนังสอืพรอ้มแสดงคว�มคดิเห็นตอ่ผูบ้ังคับบัญช�พจิ�รณ�ให ้
คว�มเห็นชอบ
(หม�ยเหต:ุ -) 

3 วัน 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) หนงัสอืขอคว	มเห็นชอบแผน และร	ยละเอยีดหวัขอ้ก	รสมัมน	 
เพือ่ขอนบัเป็นช ัว่โมงก	รอบรมขอตอ่อ	ยใุบอนุญ	ตเป็นตวัแทน/
น	ยหน	้ประกนัชวีติ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

2) ประวตัวิทิย	กร ระบ ุชือ่-น	มสกลุ ตดิรปูถ	่ย 1 รปู ประวตักิ	ร
ศกึษ	 ประสบก	รณ์ก	รทำ	ง	น  หวัขอ้วชิ	ทีบ่รรย	ย คณุสมบตั ิ
และคว	มรูใ้นเชงิลกึ (In-depth knowledge) รวมท ัง้
ประสบก	รณ์ในก	รบรรย	ยทีเ่กีย่วกบัวชิ	ทีจ่ะนำ	เสนอ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

3) ตวัอย	่งหนงัสอืรบัรองผ	่นก	รสมัมน	
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

4) เอกส	รอืน่ ๆ ทีเ่ป็นไปต	มหลกัเกณฑก์	รนบัช ัว่โมงก	รสมัมน	 
กรณีตอ่อ	ยใุบอนุญ	ตฯ คร ัง้ที ่4 เป็นตน้ไป แบบอตัโนมตั ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

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

ไมม่ขีอ้มลูค�่ธรรมเนยีม

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

1) ฝ่�ยพัฒน�นโยบ�ยก�รกำ�กบัชอ่งท�งจำ�หน่�ย สำ�นักง�น คปภ.
(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



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร
(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/

