นช.๑
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.
จานวน ๒ รูป
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

คำขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต
 ขอรับครั้งแรก  ขำดต่อ/ขอรับใบอนุญำตใหม่  ใบแทนใบอนุญำต

เขียนที่..........................................................................
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ. …...................
เรียน นายทะเบียน
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................... นามสกุล...........................................................
ชื่อ/นามสกุลเดิม (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ..................................................................................................
๒. เลขประจาตัวประชาชน 

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบ
คาขอรับใบอนุญาต ดังนี้

หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล และ/หรือคานาหน้าชื่อ

บัตรประจาตัวประชาชน

๓. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่............หมู่ที่............ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.........................


ทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่อื่น ดังนี้
เลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................................ถนน.....................................................
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
ที่อยู่สานักงาน  ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่อื่น ดังนี้
เลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................................ถนน.....................................................
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...............
๔. โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................โทรศัพท์............................... e-mail……....…....………………………………
๕. ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
 ประเภทที่ทาการชีช้ ่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง
 ประเภทที่ทาการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อ
๖. ใบอนุญาตที่มีในปัจจุบนั (สาหรับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตครั้งแรก ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)
ตัวแทน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
ของบริษัท..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่...................................
นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่.....................................................................
หมายเหตุ: (๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ต้องแสดงบันทึกประจาวัน
(๒) กรณีเป็นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ต้องส่งคืนใบอนุญาต รวมทั้งแสดงหนังสือ/หลักฐาน
แสดงการสิ้นสุดความเป็นตัวแทนของบริษัทเดิม หรือสาเนาเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบรับ
(๓) กรณีใบอนุญาตชารุด หรือเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล/คานาหน้าชื่อ ต้องส่งคืนใบอนุญาต

๗. ระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

หมายเหตุ: กรณีใช้การศึกษาเกี่ยวกับการประกันชีวิตแทนการสอบความรู้ต้องแสดงหนังสือรับรองการศึกษา/
ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิในการประกอบอาชีพประกันชีวิตที่สานักงานให้ความเห็นชอบ


บันทึกประจาวัน (กรณีบัตรสูญหาย)

หนังสือ/หลักฐานแสดงการสิ้นสุด
ความเป็นตัวแทนของบริษัทเดิม
หรือสาเนาเอกสาร พร้อมไปรษณีย์
ตอบรับ

ใบอนุญาต

หนังสือรับรองการศึกษา/
ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิในการ
ประกอบอาชีพประกันชีวิต
การประกอบอาชีพประกันชีวิต

๘. ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๘.๑ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(๓) ได้ รับ การศึกษาวิชาประกัน ชีวิตตามที่ สานักงานประกาศกาหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับ การประกัน ชีวิตได้ ตาม
หลักสูตรวิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด

นช.๑
๘.๒ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ ากระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(3) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(4) เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด
(5) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้น
กาหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(7) มีประวัติเสียหายหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(ข) เป็น ผู้ที่ศาลมีคาสั่งให้ ทรัพ ย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นกาหนด
ห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(ค) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
(ง) เคยถูกลงโทษหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามมาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และ
มาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(จ) กระทาความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย การเงิน การลงทุน และการ
คุ้ มครองผู้ บริโภค ไม่ ว่ าในประเทศหรือต่ างประเทศ เว้ นแต่ ได้ พ้ นโทษมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ าห้ าปี ก่ อนวั นยื่ นค าขอรับ
ใบอนุญาต
(ฉ) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิต หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ช) เป็นหรือเคยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิ ตตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต และยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนบั ถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง
การเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
(ซ) มี ห รือ เคยมี พ ฤติ ก รรมประพฤติ ผิ ด ต่ อ หน้ า ที่ หรือส่ อไปในทางไม่ สุ จ ริต หรือ ขาดความซื่ อสั ต ย์ และเป็ น ธรรม
ขาดความรับ ผิ ด ชอบและความรอบคอบ เอาเปรีย บ หรื อ ขาดจรรยาบรรณหรื อ มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นและเอกสารประกอบที่ได้แสดงต่อนายทะเบียนถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ..............................................................................
(..........................................................................)
ผู้ขอรับใบอนุญาต

เอกสำรประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทต่อนายทะเบียน ต้องแสดงเอกสารประกอบใบคาขอดังต่อไปนี้
ขอรับใบอนุญำตครั้งแรก

ขำดต่อขอรับใบอนุญำตใหม่ (ใบอนุญำตหมดอำยุ)
๑. หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
และ/หรือคานาหน้าชื่อ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลง)
๒. บัตรประจาตัวประชาชน
๓. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)

๑. หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
และ/หรือคานาหน้าชื่อ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลง)
๒. บัตรประจาตัวประชาชน
๓. ทะเบียนบ้าน
๔. ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือบันทึกประจาวันกรณี
ใบอนุญาตสูญหาย (กรณีเป็นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาต
ยังไม่สิ้นอายุ ต้องส่งคืนใบอนุญาต)
๕. หนังสือ/หลักฐานแสดงการสิ้นสุดความเป็นตัวแทนของบริษัท
เดิม หรือสาเนาเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบรับ
โดยวันที่ส่งไปรษณีย์ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
๖. หนังสือรับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ากว่า
ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือ
ประกาศนีบตั รหรือคุณวุฒิในการประกอบอาชีพการประกันชีวิต
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
(กรณีใช้ผลการศึกษาแทนการสอบความรู้)
ขอรับใบแทนใบอนุญำต
๑. หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และ/หรือคานาหน้าชือ่ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลง)
๒. บัตรประจาตัวประชาชน
๓. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)
๔. ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือบันทึกประจาวันกรณีใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตชารุด หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และ/หรือคานาหน้าชื่อ
ต้องส่งคืนใบอนุญาต)
ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองอาจแสดงรายการเอกสาร โดยใช้สาเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องของ
สาเนาเอกสาร พร้อมหนังสือมอบอานาจจากผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ยกเว้น ไปรษณีย์ตอบรับ และใบอนุญาต

