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ประกาศนายทะเบียน 

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเก่ียวกับ 
การเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรบัการประกันภัยรายยอย  

หรือนายหนาประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคสี่ และมาตรา ๖๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม นายทะเบียนจึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ประกาศนี ้เร ียกวา “ประกาศนายทะเบียน เรื ่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต  

ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัย 
รายยอย หรือนายหนาประกันวินาศภัย (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 และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับ
การประกันภัยรายยอย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน  

“(5) หนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกัน
วินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายยอย ใหเปนไปตามแบบ ตว. 5 หรือหนังสือแสดงความตองการของบริษัทให
เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายยอย (กรณีมากกวา 1 คน 
ขึ้นไป) ใหเปนไปตามแบบ ตว. 5.1”  

 
ขอ 4  ใหยกเลิกแบบที่แนบทายประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัย
รายยอย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังน้ี 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย (นว.1)  
(๒) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย (นิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน) 

(นว.8)   
(๓) แบบคําขออนุญาตเปดสาขาของนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย        

(นว.11)  
 
 



๒ 
 

 
ขอ 5  ใหใชแบบคำขอที่แนบทายประกาศน้ีแทนแบบที่ถูกยกเลิกตามขอ ๓ ดังน้ี 
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย (นว.1)  
(๒) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย (นิติบุคคลหรือธนาคาร) (นว.8)   
(๓) แบบหนังสือแจงเปดสาขาของนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย (นว.11)  
 
ขอ 6 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปน (7) (8) และ (9) ของขอ 6 แหงประกาศนายทะเบียน เรื่อง 

กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทน
ประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายยอย หรือนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕54  

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

ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย (นว.14)   
(9) แบบหนังสือใหความยินยอมกระทำการแทนนิติบุคคลของนายหนาประกันวินาศภัยผูทำการแทน

นิติบุคคล (นว.15)”  
 

 
  
                                                    ประกาศ ณ วันที่            ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
                                                                      (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                               เลขาธิการ 
                                                   คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                                                                             นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได
แกไขคุณสมบัติและเพิ่มเติมลักษณะตองหามของนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
จึงแกไขแบบคำขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัยที่เกี ่ยวของให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจำเปนตองออกประกาศน้ี 
 
 
 
 



 

                            
  

 
  หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

(กรณีมากกว่า 1 คน ขึ้นไป) 
 

                                                                                       เขียนที.่......................................................... 
                                                                       วันที.่..........เดือน.........................................พ.ศ...............                             

เรียน  นายทะเบียน   
 

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

ลำดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล 
ปัจจุบันเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยในบริษัทอื่น 

ชื่อบริษัท เลขที่ใบอนุญาต 
1.     
2.     
3.     
4.     
....     

เป็น   ❑  ตัวแทนประกันวินาศภัย         ❑  ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายย่อย 
        ❑  ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ 
        ❑  ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจารถ 

  บริษัทฯ ขอรับรองว่า บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จำนวน.....................ราย มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะร่วมรับผิดกับตัวแทนประกันวินาศภัยต่อความเสียหายที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
ได้ก่อขึ้นจากการกระทำการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และเมื่อบริษัทฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ
การของตัวแทนประกันวินาศภัยให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว บริษัทฯ ชอบที่จะได้รับชดใช้จากตัวแทนประกันวินาศภัย 

ทั้งนี้ หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
ระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจลงนาม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยตามความต้องการของบริษัทฯ  
ในครั้งนี้ด้วย 

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

                          ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ 
             (...........................................) 
    
หมายเหตุ   :  ๑.  ระบุประเภทของตัวแทนประกันวินาศภัยเพียง ๑ ประเภท 
                  ๒.  ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกหน้า  

ตว. ๕.๑ 
 ตราสัญลักษณ ์

บริษัทประกันวินาศภยั 



 

 

 

 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิ 

 การประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 
 

คำขอรับใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

   (...) ขอรับใบอนุญาตครัง้แรก   (...) ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม         (   ) ใบแทนใบอนญุาต 

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

เรียน  นายทะเบียน 
 
๑. ขาพเจา บริษัท / ธนาคาร........................................................................................................................................... 

โดย นาย / นาง / นางสาว.................................................................................กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทน 
๒. ขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประเภท 
     ทำการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยโดยตรง     ทำการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยตอ 
     ทำการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยตอ 
๓. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ............ทะเบียนเลขที่............................ 
 โดยมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชำระแลว จำนวน...........................................บาท ในกรณีเปนนิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอื่นกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยและไดจัดทำงบการเงินแลว มี
สวนของผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงิน จำนวน...........................................บาท  

๔. สำนักงานใหญ เลขที่...........................หมูที่........................อาคาร.............................................................................. 
 ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตำบล/แขวง......................................................   

อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.............................. 
    ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ละติจูด (Latitude)..........................ลองจิจูด (Longitude)...................….......... 
 โทรศัพท.........................................โทรสาร...................................e-mail………......................................................... 
หมายเหตุ  :  รูปแบบการกรอกตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ใหระบุเปนแบบทศนิยม 6 ตำแหนง เชน ละติจูด (Latitude) 13.816894

ลองจิจูด (Longitude) 100.575851 

๕. มีวัตถทุี่ประสงคเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามที่จดทะเบียนไวในขอ.............. ดังนี ้
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 

๖. มีกรรมการ ดังนี ้
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

๗. กรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อแทนบรษิัทตามทีจ่ดทะเบียนไว คือ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

๘. มีผูมีหนาที่รบัผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย จำนวน......คน (อยางนอย 2 คน) คือ 

ลำดับ ชื่อ –นามสกุล ใบอนุญาตเลขที ่
๑.   
๒.   

หมายเหตุ  : ถามีผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัยมากกวา 2 คน ใหจัดทำบัญชีรายชื่อแนบทาย
เพ่ิมเติม ดังเนื้อความตามขอ ๘) 

นว. ๒  
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๙. มีนายหนาประกันวินาศภัยผูทำการแทนนติิบุคคล จำนวน..............คน (อยางนอย 5 คน) คือ  

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

หมายเหตุ  :  1.  ถามีนายหนาประกันวินาศภัยผูทำการแทนนิติบุคคลมากกวา ๕ คน ใหจัดทำบัญชีรายชื่อแนบทายเพ่ิมเติม ดังเนื้อความตามขอ 
๙ 

 2.  ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัยกับนายหนาประกันวินาศภัยที่มีอำนาจกระทำ
การแทนบุคคลเปนบุคคลเดียวกันได 

10. มีสาขาที่จะดำเนินการเปนนายหนาประกันวินาศภัย จำนวน....................สาขา (ถามี ใหแนบแบบ นช. 11) 
11.  ขาพเจาขอรับรองวาบริษทั / ธนาคาร............................................................................................มีคุณสมบัติ

ครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ ดังนี ้
11.๑  มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑)  เปนบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจำกัด หรือเปนธนาคาร 

(2) มีสำนักงานใหญในประเทศไทย  
(3)  มีกรรมการที่ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด   
(4)  มีบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย

เปนผูทำการแทนนิติบุคคลดังกลาว 
(๕) สถานที่และพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนที่ชัดเจน 
(๖) มีวัตถุประสงคประกอบกิจการนายหนาประกันวินาศภัย 
(๗) มีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชำระแลว ไมต่ำกวาสามลานบาท (แลวแตกรณ)ี   
ในกรณีที่นิติบุคคลไดจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอื่นกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย

และไดจัดทำงบการเงินแลว นอกจากจะตองมีมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชำระแลว ไมต่ำกวาสามลานบาท
แลว จะตองมีสวนของผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินไมต่ำกวาสามลานบาท ในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดวย  

11.2  ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(1) อยูระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

ชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
(2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต

ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกำหนดหาปนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
(3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้  

(ก) เปนผูที ่ศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ข) เปนบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

(ค) เคยถูกลงโทษหรือตองคำพิพากษาถึงที่สุดวากระทำความผิดตามมาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘/๓ 
มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ 
มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดถูกลงโทษ
และพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
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(๔) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ 
หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทำดังกลาวของบุคคลอื่น เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวาพฤติกรรมนั้น
เกิดขึ้นมาแลวเกินหาปนับแตวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แถลงขางตนและเอกสารประกอบที่ไดแสดงตอนายทะเบียนถูกตองเปนความ
จริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

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

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

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

      กรรมการ 

เอกสารประกอบใบคำขอ 

ในการยื่นคำขอรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน ตองแสดงเอกสารประกอบใบคำขอดงัตอไปนี ้

ขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก / ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม 
๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน ๖ เดือน 
๒. รายละเอียดวัตถุประสงค 
๓. บัญชีรายชื ่อผู ถือหุ น ณ ปจจุบัน ไมเกิน ๖ เดือน กรณี

ธนาคารการเงินใหแสดงบัญชีรายชื่อผูถือหุน ๑๐ อันดับแรก 
ณ ปจจุบันไมเกิน ๖ เดือน 

4. งบการเงิน ณ ปจจุบัน (กรณีเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจอื่นกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยและไดจัดทำงบการเงินแลว) 

5. บัญชีเงินฝากธนาคารที่มียอดเงินฝากไมต่ำกวา 1 ลานบาท 
พรอมหนังสือรับรองยอดเงินฝาก 

6. หนังสือรับรองประวัติและการไมมีลักษณะตองหามของ
กรรมการ 

 

7. หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของ  
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกีย่วกับการเปน
นายหนาประกนัวินาศภัย 

8. หนังสือใหความยินยอมกระทำการแทนนิตบิุคคลของ
นายหนาประกนัวินาศภัยผูทำการแทนนติิบุคคล 

9. ทะเบียนบานหรือสัญญาเชาของสถานที่ตัง้สำนักงาน     
10. ประวัติผูเขาทดสอบความรู อยางนอย ๒ คน 
11. บัญชีเงินฝากสำหรับรับ - จายเบี้ยประกันภัย  
12. หนังสือรับรองจากธนาคารที่ยินยอมใหสำนักงาน คปภ. 

ตรวจสอบบญัชตีามขอ ๘ 
๑3. แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่สำนักงานใหญและสาขา (ถาม)ี 
๑4. ภาพถายทีต่ั้งและภายในสำนักงานไมต่ำกวา ๔ ภาพ 
๑5. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล 

หมายเหต ุ:  1. กรณธีนาคาร ไมตองยื่นเอกสารตามขอ 10 และ 11 
                2. รายการเอกสารอาจแสดงสำเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถกูตองของสำเนาเอกสาร พรอมหนังสือมอบ   
                    อำนาจจากผูมอีำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ยกเวน ขอ 6 7 8 และ 12 

ใบแทนใบอนุญาต 
๑. หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลไมเกิน ๖ เดือน 
๒. บันทึกประจำวัน (กรณใีบอนุญาตสูญหาย) 

๓. ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณใีบอนุญาตชำรดุ หรือ เปล่ียนชือ่) 

หมายเหต ุ:  รายการเอกสารอาจแสดงสำเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถูกตองของสำเนาเอกสาร พรอมหนงัสือมอบ
อำนาจจากผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ยกเวน ใบอนุญาตตามขอ ๓ 

 



 

 

 

 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิ 

 การประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 
 

คำขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(นิติบุคคลหรอืธนาคาร) 

 

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

1. ขาพเจา บริษัท / ธนาคาร............................................................................................................................... 
     โดย นาย / นาง / นางสาว.....................................................................................กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทน  

2. สำนักงานใหญ เลขที่..........หมูที่..........อาคาร...................................ตรอกซอย.............................................. 
    ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต................................................    

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย......................ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ละติจูด 
(Latitude)................................ลองจิจูด (Longitude).................................โทรศัพท...................................  
โทรสาร....................................e-mail ........................................................................................................... 

หมายเหตุ  :  รูปแบบการกรอกตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ใหระบุเปนแบบทศนิยม 6 ตำแหนง เชน ละติจูด (Latitude) 13.816894
ลองจิจูด (Longitude) 100.575851 

3. ไดรับอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามใบอนุญาตเลขที.่................................................................... 
ออกใหเมื่อวันที่.............เดือน.......................................พ.ศ........................ 

4. มีกรรมการ ดังน้ี 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

5. มีผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกบัการเปนนายหนาประกันวินาศภัย จำนวน.......คน (อยางนอย 2 คน) คือ 

ลำดับ ชื่อ –นามสกุล ใบอนุญาตเลขที ่
๑.   
๒.   

หมายเหตุ  : ถามีผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัยมากกวา 2 คน ใหจัดทำบัญชีรายชื่อแนบทาย
เพ่ิมเติม ดังเนื้อความตามขอ ๘) 

6. ขาพเจาขอรับรองวาบริษัท / ธนาคาร......................................................................................................มีคุณสมบตัิ
ครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
6.๑  มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑)  เปนบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจำกัด หรือเปนธนาคาร 

(2) มีสำนักงานใหญในประเทศไทย  
(3)  มีกรรมการที่ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด  
 

นว. ๘  
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(4)  มีบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย
เปนผูทำการแทนนิติบุคคลดังกลาว 

(๕) สถานที่และพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนที่ชัดเจน 
(๖) มีวัตถุประสงคประกอบกิจการนายหนาประกันวินาศภัย 
(๗) มีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชำระแลว ไมต่ำกวาสามลานบาท (แลวแตกรณ)ี   

6.2  ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(1) อยูระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

ชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
(2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต

ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกำหนดหาปนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
(3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้  

(ก) เปนผูที ่ศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะ
เดียวกัน 

(ข) เปนบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

(ค) เคยถูกลงโทษหรือตองคำพิพากษาถึงที่สุดวากระทำความผิดตามมาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘/๓ 
มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา 
๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแต
ไดถูกลงโทษและพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(๔) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ 
หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือ
ขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการ
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวย
ประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทำดังกลาวของบุคคลอื่น เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวา
พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแลวเกินหาปนับแตวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

6.3  มีสินทรัพยสวนที่เกินกวาหนี้สินตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ไมนอยกวา
จำนวน ดังตอไปนี้ 

(๑)  หนึ่งลานบาท สำหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง 
(๒)  หนึ่งลานบาท สำหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยตอ 
(๓)  หนึ่งลานหาแสนบาท สำหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และนายหนาประกัน

วินาศภัยตอ 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แถลงขางตนและเอกสารประกอบที่ไดแสดงตอนายทะเบียนถูกตองเปนความ
จริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

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

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

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

      กรรมการ 
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เอกสารประกอบใบคำขอ 

ในการยื่นคำขอตออายใุบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน ตองแสดงเอกสาร
ประกอบใบคำขอ ดังตอไปนี ้

๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน     
๖ เดือน 

๒. รายละเอียดวัตถุประสงค 
๓. บัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ ปจจุบัน ไมเกิน ๖ เดือน 

กรณีธนาคารใหแสดงบัญชีรายชื ่อผู ถ ือหุ น ๑๐ 
อันดับแรก ณ ปจจุบันไมเกิน ๖ เดือน 

 

๔. หนังสือรับรองประวตัิกรรมการ คุณสมบัติ และการ
ไมมีลักษณะตองหามของกรรมการ 

๕. หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไมมีลักษณะ
ตองหามของผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย   

6.  แผนธุรกิจและรายละเอียดของนติิบุคคล (กรณขีอ
ตออายใุบอนุญาต ครั้งที่ ๓ เปนตนไป) 

หมายเหต ุ:  รายการเอกสารอาจแสดงสำเนาเอกสารที่มีการลงนามรับรองความถูกตองของสำเนาเอกสาร พรอม
หนังสือมอบอำนาจจากผูมีอำนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล  ยกเวน ขอ ๔ และ ๕ 

 

การขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย  
- ใหยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกำหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  
- นายทะเบียนมีอำนาจไมตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหนิติบุคคลได หากปรากฏ

หลักฐานตอนายทะเบียนวาผูขอตออายุใบอนุญาต 
(1) ไมปฏิบัติตามประกาศหรือคำส่ังของคณะกรรมการหรือนายทะเบียน  
(2) ไมประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยโดยไมมีเหตุอันควร 
(3) จัดทำสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ และยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบ

ธุรกิจที่ไมถูกตองหรือบิดเบือนจากขอเท็จจริงตอนายทะเบียน  
 

 



 

 

 

 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิ 

 การประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 
 

หนังสือแจงเปดสาขาของนติิบุคคลที่ไดรบัใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
 

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

 

เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ขาพเจา บริษัท / ธนาคาร............................................................................................................................... 
 โดย นาย / นาง / นางสาว...................................................................กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทน  
2. สำนักงานใหญต้ังอยูเลขที่ ........................หมูที่.................อาคาร................................................................... 

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

 ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS ) ละติจดู (Latitude)......................ลองจิจูด (Longitude)...................... 
 โทรศัพท.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
3. มีความประสงคจะเปดสาขา จำนวน.............................สาขา  ดังน้ี 
 3.1 สาขา..............................................ต้ังอยูเลขที่........................หมูที่..............อาคาร................................  
 ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................ 
 อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................. 
 ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS ) ละติจดู (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
 มีนายหนาประกันวินาศภัย ผูทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขา จำนวน........คน (อยางนอย 2 คน) 

คือ 
        (1)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 
        (2)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่...........................................................        

มีนายหนาประกันวินาศภัยที่ดำรงตำแหนงผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขา คือ.......................................................
ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 

 3.2 สาขา..............................................ต้ังอยูเลขที่........................หมูที่..............อาคาร................................  
 ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................ 
 อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................. 
 ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS ) ละติจดู (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
 มีนายหนาประกันวินาศภัยผูทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขา จำนวน........คน (อยางนอย 2 คน) คือ 
        (1)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 
        (2)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่...........................................................        

มีนายหนาประกันวินาศภัยที่ดำรงตำแหนงผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขา คือ.......................................................
ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 
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 3.3 สาขา..............................................ต้ังอยูเลขที่........................หมูที่..............อาคาร................................  
 ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง............................................ 
 อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................. 
 ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS ) ละติจดู (Latitude).......................ลองจิจูด (Longitude)..................... 
 โทรศัพท.................................โทรสาร..................................e-mail…………................................................... 
 มีนายหนาประกันวินาศภัยผูทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขา จำนวน........คน (อยางนอย 2 คน) คือ 
        (1)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 
        (2)..............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่...........................................................        

มีนายหนาประกันวินาศภัยที่ดำรงตำแหนงผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขา คือ.......................................................
ใบอนุญาตเลขที่........................................................... 

หมายเหตุ  :  1.  ถามีความประสงคจะขอเปดสาขามากกวา 3 สาขา ขางตน ใหแนบเอกสารที่ระบุรายละเอียดที่เก่ียวของกับการเปดสาขาดังเนื้อความ 
   ตามขอ 3 
  2. รูปแบบการกรอกตำแหนงพิก ัดทางภูม ิศาสตร (GPS) ใหระบุเป นแบบทศนิยม 6 ตำแหนง เช น ละติจ ูด (Latitude)  

13.816894 ลองจิจูด (Longitude) 100.575851 
  3. ถามีนายหนาประกันวินาศภัยผูทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขามากกวาสาขาละ 2 คน ใหจัดทำบัญชีรายชื่อแนบทาย

เพ่ิมเติม ดังเนื้อความตามขอ 3 

 
บริษัทขอรับรองวาจะจัดใหมีนายหนาประกันวินาศภัยปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาขาเปนประจำทุก

วัน เพื่อติดตอกับประชาชนหรือใหคำชี้แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พรอมนี้ไดแนบหนังสือใหความยินยอมกระทำการแทนนิติบุคคลของนายหนา
ประกันวินาศภัยผูทำการแทนนิติบุคคลประจำสำนักงานสาขามาดวยแลว 

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

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

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

      กรรมการ 
 

 

      
 



 

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ 
 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. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ

บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคล
อื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 

3.2 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัยในเวลาเดียวกัน 

3.3 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.4  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3.5 เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
3.6 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 
3.7 เป็นบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน

วินาศภัย ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิต 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 ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ 
มาตรา ๑๐๘/๕ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย มาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ มาตรา ๑๑๔/๕ ตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และมาตรา ๓๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ได้ถูกลงโทษและพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

3.13 กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย การเงิน 
การลงทุน และการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

3.14 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันถูกถอดถอน 

3.15 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันวินาศภัยของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันเพิกถอน
ใบอนุญาต เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

3.16 มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือขาดความซื่อสัตย์และ
เป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นตัวแทนประกัน วินาศภัย หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเกินห้าปีนับถึงวันที่นิติบุคคลยื่น
คำขอรับใบอนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
สำคัญ 

 

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

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

หมายเหตุ 1.  แนบสำเนาบัตรประชาชน 
  2.  แนบสำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี) 



 

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบ 
ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกนัวินาศภัย 

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

นายหน้าประกันวินาศภัยของ บริษัท / ธนาคาร ........................................................................... หรือ  
 ❑   ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

จากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท / ธนาคาร .....................................................................  

2.  ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่................................................................................................
ออกเมื่อวันที่.................................................................วันหมดอาย.ุ............................................................... 

3. มีประสบการณ์การบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 

4.  ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
4.1  มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(2) มีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
(3) มีประสบการณ์การบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า

สองปี  
4.2  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
หรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้
ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 

 

นว. ๑๔
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(2) เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขา
ของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
สำคัญ 

 

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

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

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

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท / ธนาคาร ให้เป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

 3. แนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรบัรองการทำงาน 



 

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ 
 กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

หนังสือใหค้วามยินยอมกระทำการแทนนติิบุคคลของนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิตบิุคคล 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว...................................... นามสกุล .............................................  
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่..........................................ออกเมื่อวันที่...................................... 
วันหมดอายุ.................................................ยินยอมเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนของบริษัท / 
ธนาคาร  ......................................................................................... และขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศ
ภัย หรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยซึ่งเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลา
เดียวกัน 

(2) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัยในเวลาเดียวกัน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แถลงข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นสำคัญ 

 

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

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

 
หมายเหตุ  :  แนบสำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 

นว. ๑๕
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