
 

 

(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต 

และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖4 มาตรา 65 วรรคสอง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 72 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ........ เมื่อวันที่ ...................... 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  
 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  
ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน
วินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
“ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท า

สัญญาประกันภัยกับบริษัท 
“ตัวแทนประกันภัย” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 

และตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
“นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย

กับบริษัทโดยกระท าเพ่ือบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น 
“นายหน้าประกันภัย” หมายความว่า นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 

และนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
“บริษัทประกันภัย” หมายความว่า  
(๑) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และให้หมายความรวมถึงสาขาของ

บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยประกันชีวิต 

(๒) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึง
สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 



 

 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

  
หมวด ๑ 

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

และนายหน้าประกันวินาศภัย 

  
ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
(๑) บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
(3) ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่ส านักงานประกาศก าหนด หรือสอบความรู้

เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

(๒)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(๓)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๔)  เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

(๕)  อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันภัย  

(๖)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 
และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต  

(๗)  มีประวัติเสียหาย ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
(ข) เป็นผู้ที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

(ค) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออก 

(ง) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัย เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่น           
ค าขอรับใบอนุญาต 



 

 

(จ) ถูกส านักงาน หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายไม่
ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ลงโทษว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย การเงิน การ
ลงทุน และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยทุจริต และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(๘)  มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการบริษัทประกันภัย และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับ

ถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต  
(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้า

ประกันภัยของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับ
ถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันภัย
ของนิติบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 

(ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือขาด
ความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นตัวแทน
ประกันภัยและนายหน้าประกันภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
เว้นแต่มีลักษณะไม่ร้ายแรงหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแล้วพ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค า
ขอรับใบอนุญาต  

ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด และให้น าคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) 
และลักษณะต้องห้ามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

 
หมวด ๒ 

การขอรับใบอนุญาต 

  
ข้อ ๘  ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑ แล้วแต่กรณี ประสงค์จะขอรับ

ใบอนุญาตให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน
ตามแบบท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด  

ในการพิจารณาให้ใบอนุญาตนายทะเบียนมีอ านาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพิจารณา
การให้ใบอนุญาตได้ และหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหน้าประกันวินาศภัยมีหรือเคยมีพฤติกรรมตามข้อ 6 (8) (ค) นายทะเบียนมีอ านาจปฏิเสธการให้
ใบอนุญาตได ้

ในกรณีเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือด าเนินคดี โดยส านักงานหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ว่ากระท าความผิด
เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันภัย กฎหมายการเงิน กฎหมายการลงทุน หรือความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระท าโดยทุจริต นายทะเบียนจะพักการพิจารณาการให้ใบอนุญาต จนกว่าส านักงาน หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้นจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ส าหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  และนายหน้าประกัน
วินาศภัย ต้องผ่านการอบรมจากส านักงาน หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด 



 

 

 
ข้อ ๙  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกัน

วินาศภัยให้แก่ผู้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

  
ข้อ ๑๐  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  
หมวด ๓ 

การต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต 

  
ข้อ ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภัยประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนประกาศ
ก าหนดต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องผ่านการ
อบรมเพ่ิมเติมจากส านักงาน หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด  

ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในหมวด ๒ ข้อ ๘ และ ๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

 
ข้อ ๑๒  ถ้าผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ ได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้วและ

ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี 
  
ข้อ ๑๓  ถ้าผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ ขาดต่ออายุใบอนุญาต และประสงค์จะขอรับ

ใบอนุญาตใหม่ ให้ถือว่ายังมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ (๓)  
 

  
ประกาศ ณ วันที่ .......................... พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 


