
 

 
 
 
 

ประกาศนายทะเบียน 
เร่ือง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และเอกสารเก่ียวกับ 

การเป็นตวัแทนประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตส าหรับการประกันภัยรายย่อย  
และนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคส่ี มาตรา ๗๑ วรรคส่ี และ
มาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไข  การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๒  นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า   “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง    ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  

แบบใบอนุญาต  และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตส าหรับการประกันภัย
รายย่อย และนายหน้าประกันชีวิต  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 
ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกแบบค าขอที่แนบท้ายประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับ

ใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตส าหรับการ
ประกันภัยรายย่อย และนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังน้ี 

(3.1) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)  
(3.2) แบบหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5)  
(3.๓) แบบหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอ่ืน (ตช.๖)  
(3.๔) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.7)  
(3.๕) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1)  
(3.๖) แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7)  
 
ข้อ ๔  ให้ใช้แบบค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้แทน 
(๔.1) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)  
(๔.2) แบบหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5)  
(๔.๓) แบบหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอ่ืน (ตช.๖)  
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ประกาศนายทะเบียน 
เร่ือง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และเอกสารเก่ียวกับ 

การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันวินาศภัยส าหรับการประกันภัยรายย่อย  
และนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ....๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๓ วรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคส่ี มาตรา ๖๖ วรรคส่ี และ
มาตรา ๖๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  เงื่อนไข  การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย     พ.ศ. ๒๕๖๒  นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า   “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง    ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  

แบบใบอนุญาต  และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยรายย่อย และนายหน้าประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ....๒๕๖๒” 

 
ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกแบบค าขอที่แนบท้ายประกาศนายทะเบียนเรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับ

ใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันวินาศภัย
ส าหรับการประกันภัยรายย่อย และนายหน้าประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

(3.1) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1)  
(3.2) แบบหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5)  
(3.๓) แบบหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.๖)  
(3.๔) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)  
(3.๕) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)  
(3.๖) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)  
 
ข้อ ๔  ให้ใช้แบบค าขอที่แนบท้ายประกาศนีแ้ทน 
(๔.1) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1)  
(๔.2) แบบหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5)  
(๔.๓) แบบหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.๖)  
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(๔.๔) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)  
(๔.๕) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)  
(๔.๖) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)  

 
 

                                             ประกาศ ณ วันที่                         2562 
 
 
 
 
                                                                      (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                                เลขาธิการ 
                                                   คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                                                                               นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศน้ี เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้
แก้ไขคุณสมบัติ และเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และ
นายหน้าประกันวินาศภัย  จึงแก้ไขแบบค าขอรับใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี ้
 
 
 


