
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอรบัใบอนญุ	ตเป็นน	ยหน	้ประกนัภยั ประเภทนติบิคุคล (หลงั
จดทะเบยีนจดัต ัง้นติบิคุคล) (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
นติบิคุคลทีจ่ะขอรับใบอนุญ�ตเป็นน�ยหน�้ประกนัชวีติ/วนิ�ศภัย ตอ้งเป็นไปต�มหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดังตอ่ไปนี้

1 เป็นบรษัิทจำ�กดัต�มประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิน์ บรษัิทมห�ชนจำ�กดั ต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยบรษัิทมห�ชนจำ�กดั หรอื
สถ�บันก�รเงนิ

2 มสีำ�นักง�นใหญใ่นประเทศไทย

3 มวัีตถปุระสงคป์ระกอบกจิก�รเป็นน�ยหน�้ประกนัชวีติ/วนิ�ศภัย

4 มผีูถ้อืหุน้ไดใ้ชเ้งนิในหุน้แลว้ หรอืมทีนุชำ�ระแลว้ ไมต่ำ�่กว�่สองล�้นบ�ท แลว้แตก่รณี

5 ผูม้อีำ�น�จลงน�มผกูพันนติบิคุคลหรอืผูม้อีำ�น�จในก�รจัดก�รกจิก�รน�ยหน�้ประกนัชวีติ/วนิ�ศภัย ตอ้งเข�้รับก�รทดสอบ
คว�มรู ้อย�่งนอ้ยสองคน

6 มพีนักง�นหรอืลกูจ�้งทีไ่ดร้ับใบอนุญ�ตเป็นน�ยหน�้ประกนัชวีติ/วนิ�ศภัย ต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รประกนัชวีติ/วนิ�ศภัย เป็นผู ้
ทำ�ก�รแทนนติบิคุคลดังกล�่ว

7 ไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนูญ�ตเป็นน�ยหน�้ประกนัชวีติ/วนิ�ศภัยในระยะเวล�ห�้ปีกอ่นวันขอรับใบอนุญ�ต

หม�ยเหต ุ** กรณีคำ�ขอหรอืร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่�จแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้ับคำ�ขอและผูย้ืน่คำ�ขอจะตอ้งลงน�มบันทกึคว�มบกพรอ่งและร�ยก�รเอกส�ร/หลกัฐ�น รว่มกนั พรอ้มกำ�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
**ทัง้นีจ้ะแจง้ผลก�รพจิ�รณ�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอทร�บภ�ยใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิ�รณ�แลว้เสร็จ
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 
สำ�นักง�น คปภ.22/79 ถ.รชัด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขต
จตจุกัร กรงุเทพฯ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยง�น 

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 : 25 วันทำ�ก�ร

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

นติบิคุคลยืน่เอกส�รหลักฐ�น ทีส่ว่นง�นส�รบรรณ และใหเ้จ�้
หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�ร ว�่ครบถว้นต�มขอ้กำ�หนดของกฎหม�ย
    

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

ประกอบธรุกจิประกนัภัย



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ

(หม�ยเหต:ุ -) 
2) ก	รพจิ	รณ	

เจ�้หน�้ทีพ่จิ�รณ�คณุสมบัตขิองนติบิคุคลและผูแ้ทนนติบิคุคล
ว�่มคีณุสมบัตติ�มขอ้กำ�หนดของกฎหม�ยพรอ้มแจง้วันทดสอบ
คว�มรู ้(สมัภ�ษณ์)
(หม�ยเหต:ุ -) 

24 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) คำ	ขอรบัใบอนุญ	ตใหน้ติบิคุคลเป็นน	ยหน	้ประกนัชวีติ/วนิ	ศภยั
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

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

2) หนงัสอืรบัรองประวตักิรรมก	รและคณุสมบตักิรรมก	ร
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

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

3) หนงัสอืใหค้ว	มยนิยอมกระทำ	ก	รแทนนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

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

4) ประวตัผิูเ้ข	้สอบ 2 คน
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

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

5) สำ	เน	หนงัสอืรบัรองก	รจดทะเบยีนนติบิคุคลไมเ่กนิ 6 เดอืน
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมพัฒน�ธรุกจิก�รค�้

6) สำ	เน	วตัถทุ ีป่ระสงคข์องนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมพัฒน�ธรุกจิก�รค�้

7) สำ	เน	บญัชรี	ยชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ ปจัจบุนั
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมพัฒน�ธรุกจิก�รค�้

8) สำ	เน	หนงัสอืยนิยอมใชอ้	ค	ร
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ยกเวน้สถ�บันก�รเงนิ)

-

9) สำ	เน	ทะเบยีนบ	้นหรอืสญัญ	เช	่ของสถ	นทีต่ ัง้สำ	นกัง	น
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ยกเวน้สถ�บันก�รเงนิ)

-

10) สำ	เน	บญัชเีงนิฝ	กพรอ้มหนงัสอืรบัรองจ	ก
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ยกเวน้สถ�บันก�รเงนิ)

-

11) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถ	นทีส่ำ	นกัง	น -



ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ยกเวน้สถ�บันก�รเงนิ)

12) ภ	พถ	่ยทีต่ ัง้และภ	ยในสำ	นกัง	น ไมต่ำ	่กว	่ 4 ภ	พ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ( ยกเวน้สถ�บันก�รเงนิ)

-

13) ร	ยละเอยีดเกีย่วกบัก	รประกอบธุรกจิน	ยหน	้ประกนัชวีติ/
วนิ	ศภยั
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

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

1) ไมม่คี	่ธรรเนยีมก	รใหบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 0 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/

