
  
 
 

 
 

 
ค ำขอรบัใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกนัวนิำศภัย 

 ขอรับครั้งแรก   ขำดต่อ/ขอรับใบอนุญำตใหม่  ขอรบัมำกกว่ำ ๑ บริษัท  ย้ำยบริษัท  ใบแทนใบอนุญำต 

                                                                                เขียนที่.......................................................................... 
                                                                       วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ. …................... 

เรียน  นายทะเบียน 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................... นามสกุล...........................................................  

ชื่อ/นามสกุลเดิม (กรณีมีการเปล่ียนแปลง) .................................................................................................. 

๒. เลขประจ าตวัประชาชน   

๓. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่...........หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................... 

    ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณยี์............. 

 ที่อยูท่ี่ติดต่อได ้ ตามทะเบียนบ้าน   ที่อยู่อื่น ดังนี ้
เลขที.่...............หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................... 

    ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณยี์............. 

๔. โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................โทรศพัท์............................... e-mail…….........….…………………………… 

๕. ขอรับใบอนญุาตเป็น    ตัวแทนประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันวินาศภัยส าหรับการประกันภยัรายยอ่ย 
     ตัวแทนประกันวินาศภัยประเภทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ 
     ตัวแทนประกันวินาศภัยประเภทความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 ของบริษัท.......................................................................................................................................................... 
  หมายเหต:ุ  
 - กรณขีอรับใบอนุญาตมากกวา่ ๑ บริษัท ต้องแสดงหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย                                             
  ของบริษัทอื่น (แบบ ตช. ๖) 
 - กรณีย้ายบริษัท ต้องแสดงหนังสืออนุมัติให้ลาออกของบริษัทเดิมหรือส าเนาหนังสือลาออก พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบรับ 

๖. ใบอนุญาตทีม่ีในปัจจุบัน (ส าหรับผู้ทีข่อรับใบอนุญาตครัง้แรก ไม่ตอ้งกรอกข้อมูลในส่วนนี้) 
 ตัวแทน ประกันชีวติ  ประกันวินาศภัย   
 ของบริษัท..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที.่..................................  
  นายหน้า ประกันชีวิต  ประกันวินาศภยั  ใบอนุญาตเลขที.่....................................................................  
 หมายเหต:ุ  - กรณีใบอนญุาตสูญหาย ต้องแสดงบันทึกประจ าวัน 
   - กรณีเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัยและใบอนญุาตยังไม่สิ้นอายุ ต้องส่งคืนใบอนุญาต  

  - กรณีเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตยงัไม่สิ้นอายุ ต้องส่งคนืใบอนุญาต (ส าหรับกรณียา้ยบริษัท) 
    - กรณีใบอนญุาตช ารุด หรือเปลี่ยนช่ือตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้าชื่อ ต้องส่งคืนใบอนุญาต 

๗. ระดับการศกึษา        ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตร ี     สูงกว่าปริญญาตร ี
 หมายเหต:ุ กรณใีช้ผลการศึกษาแทนผลสอบความรู้ ต้องแสดงหนังสอืรับรองการศกึษา/ประกาศนียบัตร 

๘. ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิ ดังนี้ 
๘.๑ บรรลุนิติภาวะ 
๘.๒ มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
๘.๓ ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่ส านักงานประกาศก าหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับ 
 การประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซม. 
จ านวน ๒ รูป 

(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดอืน) 

ตว. ๑ 

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบ
เอกสารประกอบ       

ค าขอรับใบอนุญาต ดงันี้ 
 ๑ 

หนังสือส าคัญแสดง    
การเปลีย่นชื่อ/นามสกลุ 

 ๒ 
บัตรประจ าตัวประชาชน 

 ๓ 
ทะเบียนบ้าน 

 
 
 
 
 

 

 ๔ 
แบบ ตช. ๕ 

    

 

    ๔-๑ 
แบบ ตช. ๖ 
    ๔-๒ 

หนังสืออนุมัติใหล้าออก/
ส าเนาหนงัสือลาออก 

 ๕ 
ใบอนุญาต 

 

 

 

 

 ๖ 
หนังสือรับรอง    
การศกึษา/

ประกาศนยีบัตร  
 

 

 

 



   
 

ค ำรับรองกำรไม่มีลักษณะต้องห้ำมและประวัติเสียหำยของผู้ขอรับใบอนญุำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... นามสกุล....................................................................... 

ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไม่เคยต้องค าพพิากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทจุริต เว้นแต่ไดพ้้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปกี่อน

วันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
- ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภยั 
- ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนญุาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนญุาต

เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 
- ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรอืใบอนุญาตเปน็นายหน้าประกันวินาศภัย หรอืใบอนุญาตเปน็

ตัวแทนประกันชีวิต หรอืใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวติ และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่น
ค าขอรับใบอนุญาต 

- ไม่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้าย และการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

- ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนบัแต่วันที่ศาลสั่งให้
ทรัพย์สินตกเปน็ของแผ่นดิน 

- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ และยงัไม่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันทีไ่ล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก 

- ไม่เคยถูกลงโทษหรือตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามมาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่า
ด้วยประกันวินาศภัย มาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวล
กฎหมายอาญา เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยืน่ค าขอรับใบอนญุาต   

- ไม่เคยกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภยั การเงิน การลงทุน และการ
คุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปกี่อนวนัยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

- ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยั 
หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปน็กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าดว้ยประกันชวีิต และยังไม่
พ้นก าหนดห้าปนีับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวา่ด้วยประกันวินาศภัย 
หรือนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตของนิตบิุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวัน
ยื่นค าขอรับใบอนุญาต เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

- ไม่มีหรือเคยมพีฤตกิรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือขาดความซือ่สัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและ
ความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพีที่ส่งผลกระทบต่อความนา่เชือ่ถือในการ
เป็นตวัแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา้ประกันวินาศภยัตามกฎหมายวา่ด้วยประกันวินาศภัย หรือตวัแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอืน่ เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงวา่
พฤตกิรรมนั้นเกิดขึ้นมาแลว้เกินห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนญุาต 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นและเอกสารประกอบที่ได้แสดงต่อนายทะเบียนถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

        ลงชื่อ..............................................................................   
                      (..........................................................................) 
                   ผู้ขอรับใบอนุญาต    

ตว. ๑ 



   
 

เอกสำรประกอบกำรขอรบัใบอนุญำต  

ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทต่อนายทะเบียน ต้องแสดงเอกสารประกอบใบค าขอดังต่อไปนี้ 

ขอรับใบอนุญำตคร้ังแรก ขำดต่อขอรับใบอนุญำตใหม่ (ใบอนุญำตหมดอำยุ) 
๑. หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล  

ค าน าหน้าชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
๒. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ทะเบียนบ้าน 
๔. หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกัน  

วินาศภัย (แบบ ตว.๕) 
๕. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือบันทึกประจ าวัน

กรณีใบอนุญาตสูญหาย (กรณีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและ
ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ต้องส่งคืนใบอนุญาต) 

๖. หนังสือรับรองการศึกษาวิชาการประกันวินาศภัยไมต่่ ากว่า 
ชั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือ
ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิในการประกอบอาชีพการประกัน
วินาศภัยที่ส านักงานให้ความเห็นชอบหรือให้การยอมรับ 
(กรณีใช้ผลการศึกษาแทนผลสอบความรู้) 

๑. หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล  
ค าน าหน้าชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่) 
๔. หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

(แบบ ตว.๕) 

ขอรับใบอนุญำตมำกกว่ำ ๑ บริษัท ขอรับใบอนุญำตกรณีย้ำยบริษัท 
๑. หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล          

ค าน าหน้าชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
๒. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่) 
๔. หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกัน

วินาศภัย (แบบ ตว.๕) 
๔-๑ หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัย ของบริษัทอื่น (แบบ ตว.๖) 

๕. ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือบันทึกประจ าวันกรณีใบอนุญาตสูญ
หาย (ถ้ามี) 
 

๑. หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล   
ค าน าหน้าชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่) 
๔. หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  

(แบบ ตว.๕) 
๔-๒ หนังสืออนุมัติให้ลาออกของบริษัทเดิมหรือส าเนาหนังสือ
ลาออก พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบรับ โดยวันที่ส่งไปรษณีย์ต้องไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้น
อายุ) 

๕. ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือบันทึกประจ าวันกรณีใบอนุญาตสูญหาย 
(กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ต้องส่งคืนใบอนุญาต) 
 

ขอรับใบแทนใบอนุญำต 
๑. หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล ค าน าหน้าชือ่ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
๒. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนที่อยู่) 
๔. ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือบันทึกประจ าวันกรณีใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตช ารุด หรือ เปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุลเปลี่ยนชื่อตัว

และ/หรือชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ  ต้องส่งคืนใบอนุญาต) 

ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองอาจแสดงรายการเอกสาร โดยใช้ส าเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องของ
ส าเนาเอกสาร พร้อมหนังสือมอบอ านาจจากผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ยกเว้น แบบ ตว.๕  ตว.๖ ไปรษณีย์ตอบรับ และ ใบอนุญาต 

 



   
 

กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย 

๑. แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย
หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

๒. ออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
๓. ท าสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยในนามของบริษัทได้เมื่อได้รับหนังสือมอบอ านาจของบริษัท 
๔. ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปภ. 

ประกาศก าหนด 
๕. ห้ามน าข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัยไปใช้ใน

การชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย 
๖. กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยก าหนด 

 
อำยุใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย 

ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เว้นแต่กรณีออกใบอนุญาตให้ใหม่เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิต/ประกันวินาศภัยย้ายบริษัท ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่มีอายุที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตใบเดิม ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตที่ออกให้
ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี 

 
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย 

ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้อง
มีหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากส านักงาน คปภ. หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงาน คปภ. 
ประกาศก าหนด และหนังสือแสดงความต้องการของบริษัท 

 
กำรเพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินำศภัย 
๑. กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือ คปภ. ประกาศก าหนด 
๓. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๙/ มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๔. ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ คปภ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ค าวินิจจัยของ คปภ. ให้
เป็นที่สุด 

 


