
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอรบัใบอนญุ	ตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ [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
เพือ่เป็นก�รคุม้ครองสทิธขิองประช�ชนในอนัทีจ่ะไดร้ับขอ้มลูทีค่รบถว้น ถกูตอ้งจ�กก�รซือ้ประกนัภัยจ�กตัวแทนทีม่คีณุภ�พ มี
ม�ตรฐ�นจรรย�บรรณในวชิ�ชพี จงึกำ�หนดใหต้ัวแทนประกนัชวีติ ผูซ้ ึง่บรษัิทมอบหม�ยใหท้ำ�ก�รชกัชวนใหบ้คุคลทำ�สญัญ�
ประกนัชวีติกบับรษัิท ตอ้งไดร้ับใบอนุญ�ตจ�กน�ยทะเบยีน โดยมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห�้มต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด

หม�ยเหต ุ** กรณีคำ�ขอหรอืร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่�จแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้ับคำ�ขอและผูย้ืน่คำ�ขอจะตอ้งลงน�มบันทกึคว�มบกพรอ่งและร�ยก�รเอกส�ร/หลกัฐ�น รว่มกนัพรอ้มกำ�หนดระยะ
เวล�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอดำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่เตมิ ห�กผูย้ืน่คำ�ขอไมด่ำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด ผูร้ับคำ�ขอ
จะดำ�เนนิก�รคนืคำ�ขอและเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�
** พนักง�นเจ�้หน�้ทีจ่ะยังไมพ่จิ�รณ�คำ�ขอ และยังไมนั่บระยะเวล�ดำ�เนนิง�น จนกว�่ผูย้ืน่คำ�ขอจะดำ�เนนิก�รแกไ้ขคำ�ขอหรอื
ยืน่เอกส�รเพิม่เตมิครบถว้นต�มบันทกึคว�มบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้
** ขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นต�มคูม่อืจะเริม่นับระยะเวล�ตัง้แตเ่จ�้หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�รครบถว้นต�มทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประช�ชน
เรยีบรอ้ยแลว้
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 
สำ�นักง�น คปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตจุกัร กรงุเทพมห�นคร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยง�น 

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

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 15 น�ที

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

เจ�้หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�ร/หลักฐ�น/ฐ�นขอ้มลูและคณุสมบัติ
ของผูย้ืน่คำ�ขอว�่ครบถว้นต�มขอ้กำ�หนดของกฎหม�ย
(หม�ยเหต:ุ -) 

5 น�ที ฝ่�ยพัฒน�ระบบใบ
อนุญ�ต

2) ก	รพจิ	รณ	
กรณีเอกส�รและคณุสมบตัคิรบถว้น เจ�้หน�้ทีแ่จง้ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอ
ทำ�ก�รชำ�ระค�่ธรรมเนยีมก�รขอรับใบอนุญ�ต และรับใบเสร็จรับ
เงนิ
(หม�ยเหต:ุ -) 

5 น�ที ฝ่�ยพัฒน�ระบบใบ
อนุญ�ต

3) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
เจ�้หน�้ทีอ่อกใบอนุญ�ต พรอ้มสง่มอบใบอนุญ�ตใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอ 
และใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอลงล�ยมอืชือ่รับใบอนุญ�ต
(หม�ยเหต:ุ -) 

5 น�ที ฝ่�ยพัฒน�ระบบใบ
อนุญ�ต

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

1) คำ	ขอรบัใบอนุญ	ตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ (ตช.1)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่
เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย

2) รปูถ	่ยขน	ด 2.5X3 ซม. (ถ	่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน)
ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ

-



ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

3) หนงัสอืแสดงคว	มตอ้งก	รของบรษิทัใหเ้ป็นตวัแทนประกนัชวีติ
(ตช.5)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่
เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย

4) บตัรประจำ	ตวัประช	ชน
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมก�รปกครอง

5) สำ	เน	ทะเบยีนบ	้น
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่
เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย

6) สำ	เน	รบัรองก	รศกึษ	วชิ	ก	รประกนัชวีติไมต่ำ	่กว	่ช ัน้ปรญิญ	
ตรหีรอืเทยีบเท	่    ไมน่อ้ยกว	่ 6  หนว่ยกติ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีใชว้ฒุกิ�รศกึษ�เพือ่ขอรับใบอนุญ�ตเป็นตัวแทนประกนั
ชวีติ)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�

7) หนงัสอืแสดงคว	มยนิยอมของบรษิทัใหเ้ป็นตวัแทนประกนัชวีติ
ของบรษิทัอืน่ (ตช.6)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ใชก้รณีทีต่ัวแทนประกนัชวีติทีส่งักดับรษัิทประกนัชวีติใด
แลว้ประสงคเ์ป็นตัวแทนประกนัชวีติของอกีบรษัิทหนึง่)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่
เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย

8) หนงัสอือนุมตัใิหล้	ออกหรอืสำ	เน	หนงัสอืล	ออกของบรษิทัเดมิ
พรอ้มท ัง้ไปรษณียต์อบรบั ซึง่ระบ ุ             วนัทีส่ง่ไปรษณียต์อบ
รบักอ่นวนัยืน่คำ	ขอรบัใบอนุญ	ตเป็นตวัแทนประกนัชวีติเป็นเวล	
ไมน่อ้ยกว	่ 30 วนั ฉบบัจรงิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีทตีัวแทนประกนัชวีติทีส่งักดักบับรษัิทประกนัชวีติหนึง่
ประสงคจ์ะขอล�ออกจ�กบรษัิทตน้สงักดัเพือ่ไปเป็นตัวแทนประกนัชวีติ
ของอกีบรษัิทหนึง่)

-

9) ใบสำ	คญัก	รเปลีย่นชือ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมก�รปกครอง

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

1) ค	่ธรรมเนยีมก	รขอรบัใบอนุญ	ตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ
(หม�ยเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 300 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



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร
(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/

