
 

 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับ 

การประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 
พ.ศ. .... 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๔ (๑) (ค) และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้   

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย  เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับ
การประกันวินาศภัย เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่……………………………. เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบ

การสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ การสอบ

ความรู้ และระเบียบการสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยรายย่อย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ข้อ ๔  ในประกาศนี้  
“ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท า

สัญญาประกันภัยกับบริษัท 
                  “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับ
บริษัทโดยกระท าเพ่ือบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

 



-๒- 
 

 

 

หมวด ๑ 
การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย 

 
ข้อ ๕  ผู้ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน

วินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยต้องส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษา โดยได้สอบผ่านวิชาการประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือสอบผ่านหลักสูตร
วิชาการประกันวินาศภัยตามประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิในการประกอบอาชีพการประกันวินาศภัยที่ส านักงาน
ให้ความเห็นชอบ  
  

 
หมวด ๒ 

หลักสูตรการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาต 
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
ข้อ ๖  ผู้สมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัย ต้องสอบหลักสูตรวิชาดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ 
                    (๑) ตัวแทนประกันวินาศภัย            
 (ก) วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จ านวน ๑๐ ข้อ (คะแนนเต ็ม
๒๐ คะแนน)   

(ข) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย จ านวน 20 ข้อ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 
ประกอบด้วย   

๑) วิชาหลักการประกันวินาศภัย  
๒) วิชาการประกันอัคคีภัย  
๓) วิชาการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ  
4) วิชาการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง  
๕) วิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  

(ค) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย  จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

(ง) วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
                   (๒) ตัวแทนประกันวินาศภัย เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ 

(ก) วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จ านวน ๑๐ ข้อ (คะแนนเต็ม 
20 คะแนน) 

(ข) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ 
จ านวน ๒๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

 
 



-๓- 
 

 

 

(ค) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย  จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

(ง) วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

(3) ตัวแทนประกันวินาศภัย เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  

(ก) วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จ านวน ๑๐ ข้อ (คะแนนเต็ม 
20 คะแนน) 

(ข) วิชาการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ านวน ๒๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

(ค) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

(ง) วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

(4) ตัวแทนประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยรายย่อย 
(ก) วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จ านวน ๔ ข้อ (คะแนนเต็ม 

๘ คะแนน) 
(ข) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย จ านวน 13 ข้อ (คะแนนเต็ม ๒๖ 

คะแนน)  
(ค) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย จ านวน ๔ ข้อ (คะแนนเต็ม 

8 คะแนน) 
(ง) วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๔ ข้อ 

(คะแนนเต็ม ๘ คะแนน) 
 
 

 ข้อ ๗  ผู้สมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย ต้องสอบหลักสูตรวิชา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทที่ท าการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง 
 (ก) วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย จ านวน ๑๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

(ข) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย จ านวน 70 ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๔๐ 
คะแนน) ประกอบด้วย 

๑) วิชาหลักการประกันวินาศภัย  
๒) วิชาการประกันอัคคีภัย  
๓) วิชาการประกันภัยรถยนต์ และวิชาการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
๔) วิชาการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง          
๕) วิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  

 



-๔- 
 

 

 

(ค) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย  จ านวน ๒๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

(ง) วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๒๐ ข้อ 
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

(๒) นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทที่ท าการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อ 
เมื่อสอบผ่านหลักสูตรการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัย ประเภทที่ท าการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงตามข้อ ๗ (๑) แล้ว ต้องสอบความรู้วิชา
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จ านวนไม่เกิน ๔๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)  
      
 

หมวด ๓ 
วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน 

 
ข้อ ๘  การสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้มีระยะเวลาการสอบดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรการสอบตามข้อ ๖ (๑) (2) และ (3) ให้มีระยะเวลาการสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  
(๒) หลักสูตรการสอบตามข้อ ๖ (4) ให้มีระยะเวลาการสอบ ๑ ชั่วโมง  
(๓) หลักสูตรการสอบตามข้อ ๗ (๑) ให้มีระยะเวลาการสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที  
(๔) หลักสูตรการสอบตามข้อ ๗ (๒) ให้มีระยะเวลาการสอบ ๑ ชั่วโมง 

 
 ข้อ ๙  การสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัย เว้นแต่  
การสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยก็ได้  
 

ข้อ ๑๐  ผู้สมัครสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ (๑) ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (๑) (ก) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
(๒) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (๑) (ข) (ค) และ (ง) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มรวมกันของวิชาทั้งหมด 
 ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งใน (๑) และ (๒) ในการสอบครั้ง
เดียวกันจึงถือว่าสอบผ่าน 
 

ข้อ ๑๑  ผู้สมัครสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ (๒) ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังต่อไปนี้   
(๑) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (๒) (ก) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
 (๒) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (๒) (ข) (ค) และ (ง) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มรวมกันของวิชาทั้งหมด 
 ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งใน (๑) และ (๒) ในการสอบครั้ง
เดียวกันจึงถือว่าสอบผ่าน 
 

ข้อ ๑2  ผู้สมัครสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ (3) ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังต่อไปนี้   
(๑) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (3) (ก) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 



-๕- 
 

 

 

(๒) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (3) (ข) (ค) และ (ง) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มรวมกันของวิชาทั้งหมด 
 ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งใน (๑) และ (๒) ในการสอบครั้ง
เดียวกันจึงถือว่าสอบผ่าน 

 
ข้อ ๑3  ผู้สมัครสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ (4) ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังต่อไปนี้   
(๑) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (4) (ก) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 

 (๒) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๖ (4) (ข) (ค) และ (ง) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มรวมกันของวิชาทั้งหมด 
 ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งใน (๑) และ (๒) ในการสอบครั้ง
เดยีวกันจึงถือว่าสอบผ่าน 
 

ข้อ ๑4  ผู้สมัครสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๗ (๑) ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังต่อไปนี้   
(๑) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๗ (๑) (ก) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
(๒) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาข้อ ๗ (๑) (ข) (ค) และ (ง) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มรวมกันของวิชาทั้งหมด 
 ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งใน (๑) และ (๒) ในการสอบครั้ง
เดียวกันจึงถือว่าสอบผ่าน 
 

ข้อ ๑5  ผู้สมัครสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๗ (๒) ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังต่อไปนี้   
 (๑) ต้องเป็นผู้สอบความรู้ได้ตามข้อ ๑4 
 (๒) ผ่านการสอบความรู้ในวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ของคะแนนเต็ม 
 
ข้อ 16  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย  

ต้องผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 หรือข้อ 15 แล้วแต่กรณี 
ไม่เกินสองปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย 

ไม่น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย  
 
 

หมวด ๔ 
การจัดสอบ การสมัครสอบ และการประกาศผลสอบ 

 
ข้อ 17 การจัดสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้กระท าได้โดยส านักงาน สมาคม 

สถาบันหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้  
(๑) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
(๒) สมาคมประกันชีวิตไทย 
(๓) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 



-๖- 
 

 

 

(๔) สมาคมธนาคารไทย 
(๕) สถาบันประกันภัยไทย 

                      (6) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานให้จัดสอบความรู้   
 

ข้อ 18 การสมัครสอบ การก าหนดวัน เวลาสอบ สถานที่รับสมัครสอบ การจัดสอบ และ 
การประกาศผลสอบให้เป็นไปตามวิธีการ และรูปแบบที่หน่วยงานจัดสอบตามข้อ ๑7 ก าหนด  
 

ข้อ 19 ผู้สมัครสอบความรู้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ค่าธรรมเนียมที่ช าระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

 
 

หมวด ๕ 
ระเบียบการสอบ  

ข้อ 20 ผู้เข้าสอบความรู้ตามหลักสูตรข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  
(2) น าเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายชัดเจน ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลข

หนังสือเดินทาง โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตนและใช้เป็น
หลักฐานในการเข้าสอบ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน
เข้าสอบด้วยตนเอง 

(3) ห้ามน าเอกสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์บันทึกภาพ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จัดวางไว้ในสถานที่  
ทีผู่้ควบคุมการสอบอนุญาต     

(4) เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด และสามารถเข้าห้องสอบล่าช้าได้ ไม่เกิน  
๑๕ นาที หลังจากก าหนดเวลาเริ่มสอบ ทั้งนี้ การเข้าห้องสอบล่าช้าดังกล่าว จะไม่ได้รับเวลาในการสอบเพ่ิม  

(5) ไม่สามารถออกจากที่นั่งสอบในระหว่างการสอบได้ เว้นแต่กรณีจ าเป็นอย่างยิ่ง และ
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบเท่านั้น 

(๖) หากผู้ เข้าสอบสอบเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สามารถออกจากห้องสอบได้  
แต่ไม่สามารถออกจากห้องสอบภายในระยะเวลา ๒๐ นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบได ้

(๗) ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจริต หรือส่อทุจริตในการสอบ  
(๘) ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ร าคาญต่อผู้อื่นในขณะท าการสอบ  
 กรณีผู้เข้าสอบ ฝ่าฝืนระเบียบการสอบตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ (1) (2) (3) (4) และ (5)  
จะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และหากฝ่าฝืนระเบียบการสอบข้อ ๒๐ (6) (7) และ (8) จะถูกปรับเป็นสอบตก 
 
 



-๗- 
 

 

 

ข้อ ๒๑  ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริต หรือมีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ หรือให้ผู้อื่นเข้าสอบ
แทน ทั้งผู้สมัครสอบ ผู้ท าการสอบแทน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบต้องถูกตัดสิทธิการสมัครสอบ
ความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัย และการสมัครสอบความรู้เพ่ือ
ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีก าหนดระยะเวลา ๕  ปี นับแต่
วันที่ได้กระท าการนั้น 

 กรณีผู้ท าการสอบแทนหรือผู้มีส่วนร่วมทุจริตในการสอบเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ถือว่าบุคคล
ดังกล่าวกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

   
ประกาศ ณ วันที่ ...................................... 

 
 

                                (นายสุทธิพล  ทวีชยัการ)  
                   เลขาธิการ  

           คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
 



-๘- 
 

 

 

หมายเหตุ :  เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖2 
ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องได้รับ
การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย หรือการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเป็นไปตามหลักสูตร วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด จึงจ าเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้ 
  
 


