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ประกาศนายทะเบียน 

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเก่ียวกับ 
การเปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรบัการประกันภัยรายยอย  

หรือนายหนาประกันชวิีต (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๐ วรรคสี่ และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม นายทะเบียนจึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ประกาศนี ้เร ียกวา “ประกาศนายทะเบียน เรื ่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต  

ใบอนุญาต และเอกสารเกี ่ยวกับการเปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัย 
รายยอย หรือนายหนาประกันชีวิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 
ขอ ๒  ประกาศน้ีใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ 5 (5) แหงประกาศนายทะเบียน เรื ่อง กำหนดแบบคำขอรับ

ใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการ
ประกันภัยรายยอย หรือนายหนาประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน  

“(5) หนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิต
สำหรับการประกันภัยรายยอย ใหเปนไปตามแบบ ตช. 5 หรือหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหเปน
ตัวแทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายยอย (กรณีมากกวา 1 คน ขึ้นไป) ให
เปนไปตามแบบ ตช. 5.1”  

 
ขอ 4 ใหยกเลิกแบบที่แนบทายประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายยอย 
หรือนายหนาประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังน้ี 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต (นช.1)  
(๒) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต (นิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน) (นช.8)   
(๓) แบบคําขออนุญาตเปดสาขาของนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต (นช.11)  
 
ขอ 5  ใหใชแบบคำขอที่แนบทายประกาศน้ีแทนแบบที่ถูกยกเลิกตามขอ 4 ดังน้ี 
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต (นช.1)  
(๒) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต (นิติบุคคลหรือธนาคาร) (นช.8)   
(๓) แบบหนังสือแจงเปดสาขาของนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต (นช.11)  
 



๒ 
 

 
ขอ 6 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปน (7) (8) และ (9) ของขอ 6 แหงประกาศนายทะเบียน เรื่อง 

กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกัน
ชีวิตสำหรับการประกันภัยรายยอย หรือนายหนาประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕54  

“(7) แบบหนังสือรับรองประวัติและการไมมีลักษณะตองหามของกรรมการ (นช.1๓)  
(8) แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันชีวิต (นช.14)   
(9) แบบหนังสือใหความยินยอมกระทำการแทนนิติบุคคลของนายหนาประกันชีวิตผูทำการแทนนิติ

บุคคล (นช.15)”  
 
 

  
                                                    ประกาศ ณ วันที่            ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
                                                                      (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                               เลขาธิการ 
                                                   คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                                                                             นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ไดแกไข
คุณสมบัติและเพิ่มเติมลักษณะตองหามของนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต จึงแกไข
แบบคำขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตที่เกี ่ยวของใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว จึง
จำเปนตองออกประกาศน้ี 
 
 
 
 



 

                            
  

 
  หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต 

(กรณีมากกว่า 1 คน ขึ้นไป) 
 

                                                                                       เขียนที.่......................................................... 
                                                                       วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ...............                             

เรียน  นายทะเบียน   
 

บริษัท......................................................................................................................................................... 
ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ต้องการให้ 

ลำดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

คำนำหน้า-ช่ือ-นามสกุล 
ปัจจุบันเป็นตัวแทนประกันชีวิตในบริษัทอ่ืน 

ช่ือบริษัท เลขท่ีใบอนุญาต 
1.     
2.     
3.     
4.     
....     

 
เป็น      ❑  ตัวแทนประกันชีวิต         ❑  ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย 
 

  บริษัทฯ ขอรับรองว่า บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จำนวน.....................ราย มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะร่วมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตต่อความเสียหายที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ก่อขึ้น
จากการกระทำการเป็นตัวแทนประกันชีวิต และเมื่อบริษัทฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำการของ
ตัวแทนประกันชีวิตให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว บริษัทฯ ชอบที่จะได้รับชดใช้จากตัวแทนประกันชีวิต 

ทั้งนี้  หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
ระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจลงนาม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามความต้องการของบริษัทฯ  
ในครั้งนี้ด้วย 

 
     ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ 
             (...........................................) 
 
 

                          ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ 
             (...........................................) 
    
หมายเหตุ   :  ๑.  ระบุประเภทของตัวแทนประกันชีวิตเพียง ๑ ประเภท 
                  ๒.  ลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกหน้า  

ตช. ๕.๑ 
 ตราสัญลักษณ์ 

บริษัทประกันชีวิต 



 
 
 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 

คำขอรับใบอนุญาตให้นติิบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

   (...) ขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก   (...) ขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่         (   ) ใบแทนใบอนุญาต 

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

เรียน  นายทะเบียน 
 
๑. ข้าพเจ้า บริษัท / ธนาคาร........................................................................................................................................... 

โดย นาย / นาง / นางสาว.................................................................................กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน 
๒. ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภท 
    ❑ ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง    ❑ ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อ 
    ❑ ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยต่อ 
๓. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ............ทะเบียนเลขที่............................ 
 โดยมีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชำระแล้ว จำนวน...........................................บาท ในกรณีเป็นนิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอื่นก่อนขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและได้จัดทำงบการเงินแล้ว มีส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงิน จำนวน...........................................บาท  

๔. สำนักงานใหญ่ เลขที่...........................หมู่ที่........................อาคาร.............................................................................. 
 ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตำบล/แขวง......................................................   

อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
    ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ละติจูด (Latitude)..........................ลองจิจูด (Longitude)...................….......... 
 โทรศัพท์.........................................โทรสาร...................................e-mail………......................................................... 
หมายเหตุ  :  รูปแบบการกรอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ให้ระบุเป็นแบบทศนิยม 6 ตำแหน่ง เช่น ละติจูด (Latitude) 13.816894

ลองจิจูด (Longitude) 100.575851 
๕. มีวัตถทุี่ประสงค์เปน็นายหนา้ประกันชีวิต ตามที่จดทะเบียนไว้ในข้อ.............. ดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
๖. มกีรรมการ ดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
๗. กรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ คือ 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

๘. มีผู้มีหน้าที่รับผดิชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต จำนวน......คน (อย่างน้อย 2 คน) คือ 

ลำดับ ชื่อ –นามสกุล ใบอนุญาตเลขที ่
๑.   
๒.   

หมายเหตุ  : ถ้ามีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกบัการเป็นนายหนา้ประกันชวีิตมากกว่า 2 คน ให้จัดทำบัญชีรายชื่อแนบท้ายเพิ่มเติม           
ดังเนื้อความตามข้อ ๘) 

นช. ๒  
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๙. มีนายหน้าประกันชีวิตผูท้ำการแทนนิตบิุคคล จำนวน..............คน (อย่างน้อย 5 คน) คือ  

ลำดับ ชื่อ –นามสกุล ใบอนุญาตเลขที ่
๑.   
๒.   
3.   
4.   
5.   

หมายเหตุ  :  1.  ถ้ามีนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนติิบุคคลมากกว่า ๕ คน ให้จัดทำบัญชีรายชื่อแนบทา้ยเพิ่มเติม ดังเนื้อความตามข้อ ๙ 
 2.  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกบัการเป็นนายหนา้ประกันชวีิตกับนายหนา้ประกันชวีิตที่มีอำนาจกระทำการแทน

บุคคลเป็นบุคคลเดียวกันได้ 
10. มีสาขาที่จะดำเนินการเปน็นายหน้าประกันชีวิต จำนวน....................สาขา (ถ้ามี ให้แนบแบบ นช. 11) 
11.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัท / ธนาคาร............................................................................................มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชวีิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
11.๑  มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

(๑)  เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นธนาคาร 

(2) มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย  
(3)  มีกรรมการที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   
(4)  มีบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตเป็นผูท้ำการ

แทนนิติบุคคลดังกล่าว 
(๕) สถานที่และพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 
(๖) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิต 
(๗) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าสามล้านบาท (แล้วแต่กรณี)   
ในกรณีที่นิติบุคคลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอื่นก่อนขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและได้

จัดทำงบการเงินแล้ว นอกจากจะต้องมีมีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าสามล้านบาทแล้ว 
จะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินไม่ต่ำกว่าสามล้านบาท ในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วย  

11.2  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดงัต่อไปนี ้
(1) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
(2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
(3) มีประวัติเสียหาย ดังต่อไปนี้  

(ก) เป็นผู้ที ่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ข) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

(ค) เคยถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๑๔/
๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ 
มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้ถูก
ลงโทษและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
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(๔) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ 
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือขาดความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อการเป็น
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมนั้น
เกิดขึ้นมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นและเอกสารประกอบที่ได้แสดงต่อนายทะเบียนถูกต้องเป็นความ
จริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

 
        ลงชื่อ..............................................................................   

                       (............................................................................) 
       กรรมการ 

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

      กรรมการ 

เอกสารประกอบใบคำขอ 

ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปน็นายหน้าประกันชีวิตต่อนายทะเบียน ต้องแสดงเอกสารประกอบใบคำขอดังต่อไปนี้ 

ขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก / ขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม ่
๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน ๖ เดือน  
๒. รายละเอียดวัตถุประสงค์ 
๓. บัญชีรายชื ่อผู้ถือหุ ้น ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน กรณี

ธนาคารการเงินให้แสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ๑๐ อันดับแรก 
ณ ปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน 

4. งบการเงิน ณ ปัจจุบัน (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจอื่นก่อนขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและได้จัดทำงบการเงินแล้ว) 

5. บัญชีเงินฝากธนาคารที่มียอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 
พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝาก 

6. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการ 

 

7. หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้
มีหน้าที่รับผดิชอบในการดำเนนิงานเก่ียวกับการเปน็
นายหนา้ประกนัชีวิต 

8. หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทนนิติบ ุคคลของ
นายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคล 

9. ทะเบียนบา้นหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งสำนักงาน     
10. ประวัติผู้เข้าทดสอบความรู ้อย่างน้อย ๒ คน 
11. บัญชีเงินฝากสำหรับรบั - จ่ายเบี้ยประกันภัย  
12. หนังสือรับรองจากธนาคารที่ยินยอมให้สำนักงาน คปภ. 

ตรวจสอบบัญชีตามข้อ ๘ 
๑3. แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) 
๑4. ภาพถ่ายที่ตั้งและภายในสำนักงานไม่ต่ำกว่า ๔ ภาพ 
๑5. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล 

หมายเหตุ :  1. กรณีธนาคาร ไม่ต้องยื่นเอกสารตามข้อ 10 และ 11 
                2. รายการเอกสารอาจแสดงสำเนาเอกสารที่มีการลงนามรบัรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร พร้อมหนังสือมอบ   
                    อำนาจจากผู้มอีำนาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล  ยกเว้น ข้อ 6 7 8 และ 12 

ใบแทนใบอนุญาต 
๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลไม่เกิน ๖ เดือน 
๒. บันทึกประจำวัน (กรณีใบอนญุาตสูญหาย) 

๓. ใบอนุญาตฉบบัเดิม (กรณีใบอนุญาตชำรุด หรือ เปลี่ยนชื่อ) 

หมายเหตุ :  รายการเอกสารอาจแสดงสำเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร พร้อมหนังสือมอบ
อำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล ยกเว้น ใบอนุญาตตามข้อ ๓ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
(นิติบุคคลหรือธนาคาร) 

 

                                                                           เขียนที่............................................................... 
                                                                           วันที่..........เดือน...........................พ .ศ............... 
เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ข้าพเจ้า บริษัท / ธนาคาร............................................................... ................................................................ 
     โดย นาย / นาง / นางสาว.....................................................................................กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน  

2. สำนักงานใหญ่ เลขที่..........หมู่ที่..........อาคาร...................................ตรอกซอย........................ ...................... 
    ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต................................................    

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................... ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ละติจูด 
(Latitude)..............................ลองจิจูด (Longitude)...............................โทรศัพท์................................ ......... 
โทรสาร....................................e-mail ......................................................................................................... .. 

หมายเหตุ  :  รูปแบบการกรอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ให้ระบุเป็นแบบทศนิยม 6 ตำแหน่ง เช่น ละติจูด (Latitude) 13.816894
ลองจิจูด (Longitude) 100.575851 

3. ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ตามใบอนุญาตเลขท่ี........................................................................... 
ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.......................................พ .ศ........................ 

4. มีกรรมการ ดังนี้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................  

5. มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับการเปน็นายหนา้ประกันชีวิต จำนวน.......คน (อย่างน้อย 2 คน) คือ 

ลำดับ ชื่อ –นามสกุล ใบอนุญาตเลขที ่
๑.   
๒.   

หมายเหตุ  : ถ้ามีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกบัการเป็นนายหนา้ประกันชวีิตมากกว่า 2 คน ให้จัดทำบัญชีรายชื่อแนบท้ายเพิ่มเติม 
ดังเนื้อความตามข้อ ๘) 

6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัท / ธนาคาร......................................................................................................มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
6.๑  มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

(๑)  เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นธนาคาร 

(2) มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย  
(3)  มีกรรมการที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด  
 

นช. ๘  
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(4)  มีบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตเป็นผูท้ำการ
แทนนิติบุคคลดังกล่าว 

(๕) สถานที่และพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 
(๖) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิต 
(๗) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่าสามล้านบาท (แล้วแต่กรณี)   

6.2  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปนี้ 
(1) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
(2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
(3) มีประวัติเสียหาย ดังต่อไปนี้  

(ก) เป็นผู้ที ่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะ
เดียวกัน 

(ข) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

(ค) เคยถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๑๔/
๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ 
มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้ถูก
ลงโทษและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(๔) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ 
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือขาดความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือ
ขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อการ
เป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

6.3  มีสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ไม่น้อยกว่า
จำนวน ดังต่อไปนี้ 

(๑)  หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง 
(๒)  หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อ 
(๓)  หนึ่งล้านห้าแสนบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวติโดยตรง และนายหน้าประกันชีวติ

ต่อ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นและเอกสารประกอบที่ได้แสดงต่อนายทะเบียนถูกต้องเป็นความ
จริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

 
        ลงชื่อ..............................................................................   

                       (............................................................................) 
       กรรมการ 

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

      กรรมการ 
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เอกสารประกอบใบคำขอ 

ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อนายทะเบียน ต้องแสดงเอกสารประกอบ
ใบคำขอ ดังต่อไปนี ้

๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน     
๖ เดือน 

๒. รายละเอียดวัตถุประสงค์ 
๓. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน ๖ เดือน 

กรณีธนาคารให้แสดงบัญชีรายชื ่อผู ้ถ ือหุ ้น ๑๐ 
อันดับแรก ณ ปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน 

 

๔. หนังสือรับรองประวัติกรรมการ คุณสมบัติ และการ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

๕. หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนนิงาน
เก่ียวกับการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต   

6.  แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล (กรณีขอ
ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๓ เปน็ต้นไป) 

หมายเหตุ :  รายการเอกสารอาจแสดงสำเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร พร้อม
หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนติิบุคคล  ยกเว้น ข้อ ๔ และ ๕ 

 
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต  

- ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
- นายทะเบียนมีอำนาจไม่ต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตให้นิติบุคคลได้ หากปรากฏหลักฐาน

ต่อนายทะเบียนว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
(1) ไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการหรือนายทะเบียน  
(2) ไม่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตโดยไม่มีเหตุอันควร 
(3) จัดทำสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ และยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบ

ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียน  
 

 



 
 
 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 

หนังสือแจ้งเปิดสาขาของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
 

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

 

เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ข้าพเจ้า บริษัท / ธนาคาร...................................................................................................................... ......... 
 โดย นาย / นาง / นางสาว...................................................................กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน  
2. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ........................หมู่ที่.................อาคาร................................................................... 

ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

 ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS ) ละติจูด (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท์.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
3. มีความประสงค์จะเปิดสาขา จำนวน.............................สาขา  ดังนี้ 
 3.1 สาขา..............................................ตั้งอยู่เลขท่ี........................หมู่ที่..............อาคาร................................  
 ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................ 
 อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
 ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS ) ละติจูด (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท์.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
 มีนายหน้าประกันชีวิต ผู้ทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขา จำนวน........คน (อย่างน้อย 2 คน) คือ 
        (1)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขท่ี........................................................... 
        (2)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขท่ี...........................................................        

มีนายหน้าประกันชีวิตที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขา คือ...............................................................
ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 

 3.2 สาขา..............................................ตั้งอยู่เลขท่ี........................หมู่ที่..............อาคาร................................  
 ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................ 
 อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
 ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS ) ละติจูด (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท์.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
 มีนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขา จำนวน........คน (อย่างน้อย 2 คน) คือ 
        (1)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขท่ี........................................................... 
        (2)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขท่ี...........................................................        

มีนายหน้าประกันชีวิตที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขา คือ...............................................................
ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 
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 3.3 สาขา..............................................ตั้งอยู่เลขท่ี........................หมู่ที่..............อาคาร................................  
 ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................ 
 อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
 ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS ) ละติจูด (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท์.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
 มีนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขา จำนวน........คน (อย่างน้อย 2 คน) คือ 
        (1)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขท่ี........................................................... 
        (2)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่...........................................................        

มีนายหน้าประกันชีวิตที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขา คือ.......................................................
ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 

หมายเหตุ  :  1.  ถ้ามคีวามประสงค์จะขอเปิดสาขามากกว่า 3 สาขา ข้างต้น ให้แนบเอกสารที่ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาดังเนื้อความ 
   ตามข้อ 3 
  2. รูปแบบการกรอกตำแหน่งพิก ัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ให้ระบุเป็นแบบทศนิยม 6 ตำแหน่ง เช่น ละติจ ูด (Latitude)  

13.816894 ลองจิจูด (Longitude) 100.575851 
  3. ถ้ามีนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขามากกว่าสาขาล่ะ 2 คน ให้จัดทำบัญชีรายชื่อแนบท้าย

เพิ่มเติม ดังเนื้อความตามข้อ 3 

 
บริษัทขอรับรองว่าจะจัดให้มีนายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาขาเป็นประจำทุกวัน 

เพื่อติดต่อกับประชาชนหรือให้คำชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมนี้ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทนนิติบุคคลของนายหน้าประกันชีวิต
ผู้ทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขามาด้วยแล้ว 

 
        ลงชื่อ..............................................................................   

                       (............................................................................) 
       กรรมการ 

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

      กรรมการ 
 

 

      
 



 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

1.  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................. นามสกุล .........................................................
เป็นกรรมการของ บริษัท / ธนาคาร .................................................... .............................. อายุ ............. ปี 
สัญชาติ............................. เลขประจำตัวประชาชน .................................................................. ออกให้ ณ 
.......................................... วันบัตรหมดอายุ ....................................... ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ......................... 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .......................................... ตำบล/แขวง ......................................... 
อำเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ...........................................  

2.  ระดับการศึกษาสูงสุด  ................................. จาก ......................................................................................... 

3.  ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
3.1 เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือ

บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 

3.2 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 

3.3 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.4  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3.5 เป็นตัวแทนประกันชีวิต 
3.6 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
3.7 เป็นบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

3.8 เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต 
เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

3.9 เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
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3.10 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

3.11 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 

3.12 เคยถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ 
มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้ถูกลงโทษและพ้น
โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

3.13 กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย การเงิน 
การลงทุน และการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

3.14 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันถูกถอดถอน 

3.15 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ
ภัยของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

3.16 มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือขาดความซื่อสัตย์และ
เป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือ
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศ
ภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคล
อ่ืน เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเกินห้าปีนับถึงวันที่นิติบุคคลยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ 

 

(ลงชื่อ) ............................................................... ผู้ให้คำรับรอง 

(...............................................................) 

หมายเหตุ 1.  แนบสำเนาบัตรประชาชน 
  2.  แนบสำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต (ถ้ามี) 



 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการดำเนนิงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

1.  ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว................................................ นามสกุล .........................................................   
❑  กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็น

นายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท / ธนาคาร .................................................................................. หรือ  
 ❑   ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิตจาก

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท / ธนาคาร ............................................................................  

2.  ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่.......................................................................................................
ออกเม่ือวันที่.................................................................วันหมดอายุ................................................................ 

3. มีประสบการณ์การบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 

4.  ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
4.1  มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต มาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(2) มีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 
(3) มีประสบการณ์การบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า

สองปี  
4.2  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือมอบหมายกระทำการเป็นนายหน้าประกันชีวิตของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 
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(2) เป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและหมายความรวมถึงสาขาของ
บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ 

 

(ลงชื่อ) ............................................................... ผู้ให้คำรับรอง 

(...............................................................) 

 
หมายเหตุ  :  1. แนบสำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.  แนบหนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท / ธนาคาร ในกรณี

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท / ธนาคาร ให้เป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

 3. แนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน 



 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทนนิติบุคคลของนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคล 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว...................................... นามสกุล ........................................... ..  
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่................................................ออกเม่ือวันที่........................................ 
วันหมดอาย.ุ................................................ยินยอมเป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนของบริษัท / ธนาคาร  
................................................................. ........................ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1)  เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 

(2) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ 

 

(ลงชื่อ) ............................................................... ผู้ให้คำรับรอง 

(...............................................................) 

 
หมายเหตุ  :  แนบสำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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