
 

 

 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 

ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย  
พ.ศ. .... 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕62 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม                  
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัยส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ....”  

 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต.่...............เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3  ในประกาศนี ้
  “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญา
ประกันวินาศภัยกับบริษัทโดยกระท าเพ่ือบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น  
  “หน่วยงานที่จัดอบรม” หมายความว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย สถาบัน
ประกันภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมธนาคารไทย บริษัทประกันวินาศภัย นิติบุคคล
ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สถาบัน สมาคม หรือองค์กรที่ส านักงานให้ความ
เห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส านักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้ 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
   

หมวด ๑ 
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

    

ข้อ 4  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                        
ในวิชาดังต่อไปนี้  

(๑) บทบาทและความส าคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาท
หน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างน้อยจ านวนหนึ่งชั่วโมง  

(๒) จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยอย่าง
น้อยจ านวนสองชั่วโมง 



๒ 
 

 

(3) หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย อย่าง
น้อยจ านวนสามชั่วโมง 

(4) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย อย่างน้อยจ านวนสี่ชั่วโมง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี อย่างน้อยจ านวนสองชั่วโมง 

และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย และจะเป็นนายหน้ากระท าการแทนธนาคารนั้น วิชานี้จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุม                
การเสนอขายผ่านช่องทางธนาคารด้วย 
  ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่เกิน
หนึ่งป ี
 

หมวด ๒ 
หน่วยงานที่จัดอบรมและการขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม 

    

  ข้อ 5  การจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ให้กระท าได้โดยส านักงาน สถาบัน สมาคม
หรือองค์กรดังต่อไปนี้  
 (๑) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

(๒) สถาบันประกันภัยไทย  
(๓) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
(๔) สมาคมธนาคารไทย  
(๕) บริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะการเงินและการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมี

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบและส านักงานให้ความเห็นชอบ 
(๖) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีบุคคลธรรมดาที่

ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนนิติบุคคลนั้นไม่น้อย
กว่าห้าร้อยราย และมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่า
สามบริษัท และส านักงานให้ความเห็นชอบ  

(๗) สถาบัน สมาคม หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจจัดให้มีการศึกษาอบรมด้านการประกันภัย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันภัยและวิชาชีพ
ประกันภัยที่ชัดเจน และมีการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าสี่ปี  และส านักงานให้ความเห็นชอบ  

  
ข้อ 6  บริษัทประกันวินาศภัย นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน 

วินาศภัย สถาบัน สมาคม องค์กร ตามข้อ 5 (5) (6) (7) ที่ประสงค์ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่
จัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(๑) มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๒) มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้อย่างน้อยห้าคน 
(ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในการท างาน                      

ในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่าสิบปี 



๓ 
 

 

(ข) มีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า                       
สามป ีและไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าชั่วโมง 

(๓) มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าหลักสูตรการอบรม การสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย 
การพัฒนาบุคลากรประกันภัย ที่เคยจัดอบรมสัมมนามาแล้วได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ
ประกันภัย สถาบันวิชาการ หรือสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

(๔) มีสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดอบรมที่เหมาะสม  
 

ข้อ  ๗ บริษัทประกันวินาศภัย นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน 
วินาศภัย สถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๕ (๕) (๖) (๗) ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ที่ประสงค์จะจัด
อบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบต่อส านักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียด ข้อมูล และหลักฐานของบริษัทประกันวินาศภัย นิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สถาบัน สมาคม หรือองค์กร 

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการจัดอบรม 
     (ก) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม 
      (ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การด าเนินการเกี่ยวกับจัดอบรม ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน และระบบงานอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

          ๑) ระบบการรับสมัครอบรม  
  ๒) ระบบการเผยแพร่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม  
  ๓) ระบบการก ากับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกวิทยากร   

  ๔) ระบบงานในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดอบรมที่ก าหนดไว้ เช่น ระบบควบคุมคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรและ
การบรรยายของวิทยากร ระบบตรวจสอบระยะเวลาการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรม ระบบพิสูจน์
ตัวตนของผู้เข้าอบรม เป็นต้น 
  ๕) กระบวนการในการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ที ่ม ีประสิทธิภาพ ให้ก ับ
ส านักงานและผู้เกี่ยวข้องตามแบบและวิธีการที่ส านักงานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึง
ระบบการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว 

 (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดอบรม อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก) สถานที่ตั้ง 
 (ข) พ้ืนที่ใช้สอย  
 (ค) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมพร้อมด าเนินการจัดอบรม  
 (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) โครงสร้างหน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมของบริษัทประกัน
วินาศภัย นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สถาบัน สมาคม หรือองค์กร 
 (ข) หน้าที ่และความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานที ่ด าเนินการ               
เกี ่ยวกับจัดอบรมของบริษัทประกันวินาศภัย นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน             
วินาศภัย สถาบัน สมาคม หรือองค์กร 
 (ค) รายชื่อและประวัติของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดอบรมที่มีลักษณะตามข้อ ๖ (๑) 



๔ 
 

 

 (ง) รายชื่อและประวัติของวิทยากรที่มีลักษณะตามข้อ ๖ (๒) 
 

ข้อ ๘  หน่วยงานที ่จ ัดอบรมต้องมีความพร้อมในการจ ัดอบรม โดยต้องมี
ระบบงานที่เหมาะสมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีว ิทยากรที ่มีล ักษณะตามข้อ ๖ (๒) และมีประสบการณ์ในการท างาน
เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะบรรยายในจ านวนที่เหมาะสม 

(๒) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดอบรม และระบบงานอย่างน้อยตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ ๗ (๒)  

 

ข้อ ๙  การจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ หน่วยงานที่จัดอบรมต้องยื่นขอรับความ
เห็นชอบในการจัดอบรมต่อส านักงาน โดยจัดท าแผนการจัดอบรมประจ าปี รายละเอียดหลักสูตร 
และวิธีการจัดอบรม จัดส่งให้ส านักงานพิจารณาก่อนการจัดอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่จัดอบรมจะจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ไม่ได้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน และในการให้ความเห็นชอบ ส านักงานจะก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  

ในกรณีหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นบริษัทประกันวินาศภัย หรือนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามข้อ ๕ (๕) (๖) ให้บุคคลดังกล่าวจัดอบรมได้เฉพาะ
วิชาในหลักสูตรตามข้อ ๔ (๔) และ (๕)  

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีหน่วยงานที่จัดอบรมมีการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดอบรมประจ าปีรายละเอียดหลักสูตร หรือวิธีการจัดอบรม ต้องจัดส่งให้ส านักงานพิจารณา
ก่อนการจัดอบรมครั้งที่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่น้อยสิบห้าวัน 
                     

ข้อ ๑๑  การจัดอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศนี้ ไม่ถือว่า
เป็นการอบรมตามประกาศนี้  
 

หมวด ๓ 
การจัดอบรม 

    
  ข้อ ๑๒  ในการจัดอบรม หน่วยงานที่จัดอบรมต้องปฏิบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ก่อนการฝึกอบรม 
       (ก) ประกาศก าหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรม 
                 (ข) รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัคร และแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทั้งนี้ การสมัครอบรมจะด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 (ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและหลักสูตรการอบรมให้
ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติและหลักสูตรที่ก าหนดในการขอรับใบอนุญาต 
                 (ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่เปิดเผยหรือในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่จัดอบรม ก่อนท าการอบรมอย่างน้อยสามวัน 
                           (จ) ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดก่อนท าการอบรมอย่างน้อย             
หนึ่งวัน ให้ส านักงานตามแบบและวิธีการทีส่ านักงานก าหนด 



๕ 
 

 

 
 
 (๒) ระหว่างการฝึกอบรม 

(ก) ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรและวิธีการจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน  

(ข) วิทยากรที่อบรมต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตาม
รายชื่อและหัวข้อการอบรมท่ีระบุไว้ในแผนการจัดอบรมประจ าปี  

(ค) ก ากับควบคุมให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมให้ครบวิชาและจ านวนชั่วโมงการ
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนด้วยวิธีการที่สามารถตรวจสอบตัว
บุคคลที่เข้ารับการอบรมได้  

(ง) จัดให้มีเอกสารประกอบการอบรมทีส่อดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่บรรยาย 
(จ) มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดอบรมหนึ่งคน ขึ้นไป โดยสัดส่วนที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่

หนึ่งคน ต่อผู้เข้าอบรมห้าสิบคน 
(ฉ) จัดให้มีแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนและ

หลังเข้ารับการอบรม 
(ช) จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการจัดอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรม 

(๓) หลังการฝึกอบรม 
                           (ก) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ผ่านการอบรม และส่งข้อมูลผู้ผ่าน
การอบรมภายในสามวันท าการนับแต่สิ้นสุดวันอบรม ให้ส านักงานตามแบบและวิธีการที่ส านักงาน
ก าหนด 
                           (ข) จัดเก็บหลักฐานใบสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของ           
ผู้เข้ารับการอบรม แบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินผลการ
อบรม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการจัดอบรมภายในระยะเวลาสองปี เพ่ือแสดงต่อส านักงาน           
เมื่อส านักงานร้องขอ 
                            (ค) น าสรุปผลการประเมินการอบรมมาวิเคราะห์ และปรับปรุงพัฒนาการจัด
อบรมอย่างต่อเนื่อง  

 

  ข้อ ๑๓ ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามก าหนด            
ในแผนการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว แต่ยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในภายหลัง 
ให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดหาหน่วยงานที่จัดอบรมอ่ืน ท าการอบรมให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรม
ดังกล่าวแทน และแจ้งให้ส านักงานทราบในโอกาสแรกท่ีกระท าได้  
 

ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานที่จัดอบรมออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบที่แนบ
ท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวน ามายื่นต่อนายทะเบียนเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ จะออกเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (e-certificate) 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบ การสั่งระงับการด าเนินการ และการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 

    

ข้อ ๑๕  หน่วยงานที่จัดอบรมต้องยินยอมให้ส านักงานเข้าไปตรวจสอบการจัดอบรม
ตามประกาศนี้ ในการตรวจสอบการอบรมดังกล่าว หน่วยงานที่จัดอบรมต้องอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
 

 ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานว่าหน่วยงานที่จัดอบรมมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สั่งให้หน่วยงานที่จัดอบรมกระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ปรากฏว่าเป็นการกระท าที่มิได้จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ และเป็นเหตุที่อาจแก้ไขได้ 
 (๒) มีค าสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการดังกล่าว พักการจัดอบรม ในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่ด าเนินการตาม (๑) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจงใจหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 นอกจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
หรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานตามวรรคหนึ่ง ส านักงานมีอ านาจพิจารณาเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรมตามข้อ ๑๗ ได้อีกด้วย 
 

ข้อ ๑๗  ให้ส านักงานมีอ านาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม 
เมือ่ปรากฏแก่ส านักงานว่า  

(๑) หน่วยงานที่จัดอบรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 (๒) หน่วยงานที่จัดอบรมออกหนังสือรับรองการอบรมโดยมิชอบ 

(๓) หน่วยงานที่จัดอบรมมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ หรือขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๖ 

  

ข้อ ๑๘  กรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมถูกส านักงานเพิกถอนให้ความเห็นชอบ                        
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของหนังสือรับรองผ่านการอบรมที่หน่วยงานที่จัดอบรมได้ออกให้แก่ผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ก่อนหน้านั้น 

หมวด ๕  
บทเฉพาะกาล 

    
 

 ข้อ ๑๙  การจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ในปีที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยหรือสถาบันประกันภัยไทย จัดท าแผนการจัดอบรมประจ าปี รายละเอียด
หลักสูตร และวิธีการจัดอบรม จัดส่งให้ส านักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดอบรม 
สามารถด าเนินการจัดอบรมไปพลางก่อนจนกว่าส านักงานมีหนังสือไม่ให้ความเห็นชอบในการจัด
อบรมไปยังสมาคมหรือสถาบันดังกล่าวภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเอกสาร
ครบถ้วน 



๗ 
 

 

ในกรณีที่ส านักงานไม่ให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของหนังสือรับรองผ่านการอบรมที่สมาคมหรือสถาบันตามวรรคหนึ่งได้ออกให้แก่ผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรตามข้อ ๔ ก่อนหน้านั้น 

 
                   ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
                                                                 (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                         เลขาธิการ 
                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด จึงจ าเป็นต้องออก
ประกาศนี ้


