
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอรบัใบอนญุ	ตเป็นนกัคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั  (วนิ	ศภยั) [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
นักคณติศ�สตรป์ระกนัภัยมหีน�้ทีร่ับรองร�ยง�นประจำ�ปีก�รคำ�นวณคว�มรับผดิต�มกรมธรรมป์ระกนัภัยซึง่บรษัิทประกนัภัยตอ้ง
นำ�สง่สำ�นักง�น คปภ. โดยผูท้ีจ่ะทำ�หน�้ทีเ่ป็นนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัยจะตอ้งไดร้ับอนุญ�ตจ�กน�ยทะเบยีน โดยมคีณุสมบตัิ
และไมม่ลีักษณะตอ้งห�้มต�มทีป่ระก�ศกำ�หนด

ทัง้นี ้ต�มพระร�ชบัญญัตปิระกนัวนิ�ศภัย พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ผูข้อรับใบอนุญ�ตเป็นนักคณติศ�สตรป์ระกนั
ภัยตอ้งมคีณุสมบตั ิดังตอ่ไปนี้

 - สำ�เร็จก�รศกึษ�ท�งคณติศ�สตรป์ระกนัภัยต�มทีน่�ยทะเบยีนประก�ศกำ�หนดจ�กสถ�บันก�รศกึษ�ที ่ก.พ. รับรอง และปฏบิัต ิ
ง�นด�้นคณติศ�สตรป์ระกนัภัยหรอืสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รประกนัภัยต�มทีน่�ยทะเบยีนประก�ศกำ�หนดม�แลว้ไมน่อ้ยกว�่ห�้ปี 
หรอื
 - เป็นสม�ชกิระดับเฟลโลของสม�คมนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัยแหง่ประเทศไทย
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ -) 
สำ�นักง�น คปภ. 22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขต
จตจุกัร กรงุเทพมห�นคร 10900 (สว่นกล�ง) /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 : 90 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

เจ�้หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�ร/หลักฐ�นของผูข้อยืน่ว�่ ครบถว้น 
ต�มขอ้กำ�หนดของกฎหม�ย
(หม�ยเหต:ุ -) 

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

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

2) ก	รพจิ	รณ	
กรณีเป็นผูท้รงคณุวฒุริะดับเฟลโล
เจ�้หน�้ทีพ่จิ�รณ�ลักษณะตอ้งห�้มกอ่นนำ�เสนอน�ยทะเบยีน
พจิ�รณ�ใหค้ว�มเห็นชอบ

(หม�ยเหต:ุ -) 

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

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

3) ก	รพจิ	รณ	
กรณีไมเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุริะดับเฟลโล
เจ�้หน�้ทีพ่จิ�รณ�ลักษณะตอ้งห�้มและตรวจสอบ หลักสตูรหรอื
วชิ�ทีก่ำ�หนด รวมถงึประสบก�รณ์ก�รปฏบิัตงิ�นว�่ถกูตอ้งต�ม
คณุสมบัตทิีก่ำ�หนดไวใ้นประก�ศฯ ห�กพบขอ้สงสยั เจ�้หน�้ที่
ส�ม�รถเชญิผูย้ืน่ใบคำ�ขอเข�้ทำ�ก�รทดสอบคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ
เกีย่วกบัม�ตรฐ�นก�รปฏบิัตงิ�นของนักคณติศ�สตรป์ระกนัภัย 
กอ่นเสนอน�ยทะเบยีนพจิ�รณ�ใหค้ว�มเห็นชอบ
(หม�ยเหต:ุ -) 

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

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

4) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
เจ�้หน�้ทีน่ำ�เสนอน�ยทะเบยีนพจิ�รณ�ใหค้ว�มเห็นชอบ
(หม�ยเหต:ุ -) 

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

ประกอบธรุกจิประกนัภัย



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ

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

1) คำ	ขอรบัใบอนุญ	ตเป็นนกัคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

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

2) รปูถ	่ยขน	ด 3 x 4 ซม. จำ	นวน 1 รปู (ถ	่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

3) บตัรประจำ	ตวัประช	ชน
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญ�ตมิสีญัช�ตไิทย)

กรมก�รปกครอง

4) หนงัสอืเดนิท	ง
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญ�ตเิป็นช�วต�่งช�ต)ิ

กองหนังสอืเดนิท�ง

5) สำ	เน	ใบรบัรองก	รเป็นผูท้รงคณุวฒุริะดบัเฟลโลของสม	คมนกั
คณิตศ	สตรป์ระกนัภยัแหง่ประเทศไทย พรอ้มรบัรองสำ	เน	ถกู
ตอ้ง
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีเฉพ�ะเป็นผูท้รงคณุวฒุริะดับเฟลโล)

-

6) สำ	เน	ปรญิญ	บตัรและสำ	เน	ใบรบัรองผลก	รเรยีน หรอืสำ	เน	
ใบรบัรองคณุวฒุแิละสำ	เน	ใบรบัรองผลก	รเรยีน พรอ้มรบัรอง
สำ	เน	ถกูตอ้ง
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีเฉพ�ะไมเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุริะดับเฟลโล)

-

7) ประวตักิ	รปฏบิตังิ	นเกีย่วกบัด	้นคณิตศ	สตรป์ระกนัภยัโดย
ละเอยีด พรอ้มคำ	รบัรองก	รปฏบิตังิ	นดงักล	่ว
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(กรณีเฉพ�ะไมเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุริะดับเฟลโล)

-

8) เอกส	รรบัรองก	รปฏบิตังิ	นด	้นคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั จ	ก
กรรมก	รผูม้อีำ	น	จลงน	มของบรษิทั ต	มแบบฟอรม์ก	รนำ	สง่
ร	ยง	นก	รคำ	นวณคว	มรบัผดิต	มกรมธรรมป์ระกนัภยั พรอ้ม
รบัรองสำ	เน	ถกูตอ้ง
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

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

1) คำ	ขอรบัใบอนุญ	ตเป็นนกัคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั
(หม�ยเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 400 บ�ท
 

2) ใบอนุญ	ตเป็นนกัคณิตศ	สตรป์ระกนัภยั  ค	่ธรรมเนยีม 15,000 บ�ท



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

(หม�ยเหต:ุ -)  

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

1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง
(หม�ยเหต:ุ (สำ�นักง�นคปภ. (สว่นกล�ง)
22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรงุเทพมห�นคร 10900)) 

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

1) แบบฟอรม์ส�ม�รถด�วนโ์หลดไดจ้�กเว็บไซตส์ำ�นักง�น คปภ.
(หม�ยเหต:ุ -) 

หม	ยเหตุ

กรณีคำ�ขอหรอืร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่�จแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ใหเ้จ�้หน�้ทีด่ำ�เนนิก�รแจง้ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอรับทร�บ พรอ้มกำ�หนดระยะเวล�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอดำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่เตมิ ห�กผูย้ืน่คำ�ขอ
ไมด่ำ�เนนิก�รภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด สำ�นักง�นจะดำ�เนนิก�รยกเลกิคำ�ขอและเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�

เจ�้หน�้ทีจ่ะยังไมพ่จิ�รณ�คำ�ขอ และยังไมนั่บระยะเวล�ดำ�เนนิง�น จนกว�่ผูย้ืน่คำ�ขอจะดำ�เนนิก�รแกไ้ขคำ�ขอหรอืยืน่
เอกส�รเพิม่เตมิครบถว้น

สำ�นักง�นจะแจง้ผลก�รพจิ�รณ�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอทร�บภ�ยใน 7 วันนับแตวั่นทีน่�ยทะเบยีนพจิ�รณ�แลว้เสร็จ

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

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2563

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

