
ค ำถำมที่พบบ่อย

1. กำรขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยนิตบิุคคล ต้องด ำเนินกำร

อย่ำงไร
ตอบ การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ด าเนินการ 
2 ขั้นตอน

ขั้นตอน 1 - กรณีจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่ ขออนุมัติวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
ต่อนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. 

- กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้ว ขอเพิ่ม 
วัตถุประสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/
วินาศภัยต่อนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. 

ขั้นตอน 2 ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 
โดยการส่งเอกสาร ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดและ
เข้ารับการทดสอบความรู้

2. เงื่อนไขส ำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำตฯ มีอะไรบ้ำง

ตอบ นิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตฯ 

- เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือเป็น
ธนาคาร

- มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย

- มีกรรมการที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การออกใบอนุญาตฯ ปี พ.ศ. 2562

- มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้วหรือมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท

- มีบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยเป็นผู้ท าการแทน
นิติบุคคลดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 คน (2 ใน 5 คน ต้องมีใบอนุญาต
นายหน้าฯ ไม่น้อยกว่า 2 ป)ี

รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมตามประกาศฯ ก าหนด

3. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้วที่มีควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตฯ 

จะมีเงื่อนไขต่ำงจำกนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่อย่ำงไร

ตอบ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอ่ืนก่อนขอรับใบอนุญาตฯ และได้จัดท า
งบการเงินแล้ว จะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงิน
ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท ในวันที่ย่ืนค าขอรับใบอนุญาต

4. นิติบุคคลต่ำงด้ำวที่ประสงค์ขอรับใบอนุญำตฯ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ นิติบุคคลต่างด้าวตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 ด าเนินการขอรับใบอนุญาตฯ เช่นเดียวกับนิติบุคคล
สัญชาติ ไทย แต่ต้องส่ งนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงเป็นเอกสารเพิ่มเติม

5. หำกต้องกำรขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำทั้งประเภทประกันชีวิต

และประกันวินำศภัย นิติบุคคลต้องมีทุนช ำระแล้วเท่ำใด

ตอบ นิติบุคคลต้องมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาทต่อนิติบุคคล

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 7

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 7 (7)

กำรขอรับใบอนุญำต

6. กรรมกำรบริษัทนำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล สำมำรถเป็นกรรมกำรบริษัท
นำยหน้ำประกันภัยอ่ืน หรือเป็นกรรมกำรบริษัทประกันภัย ได้หรือไม่

ตอบ กรรมการบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล (ยกเว้นสถาบันการเงิน) 
เป็นกรรมการให้กับบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล หรือบริษัท

ประกันภัยประเภทใบอนุญาตเดียวกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่น กรรมการ
บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย A ไม่สามารถเป็นกรรมการบริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัย B แต่สามารถเป็นกรรมการบริษัทนายหน้า
ประกันชีวิต C ได้ หรือ กรรมการบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย A
สามารถเป็นกรรมการบริษัทประกันชีวิต C ได้ เป็นต้น

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 7 (3) 
(ก) (ข)

กรรมกำร
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8. หำกผู้ที่ เข้ ำรับกำรทดสอบควำมรู้ เพื่ อขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำ

นิติบุคคล (ซึ่งอำจเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนตำมประกำศฯ ฉบับ 
พ.ศ.2554 หรือผู้มีหน้ำที่รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนตำมประกำศฯ ฉบับ พ.ศ.2562) 
มีควำมประสงค์จะลำออกจำกนิติบุคคล นิติบุคคลต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ นิติบุคคลต้องมีผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาตฯ นิติบุคคลต้องส่งชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้คนใหม่
ตามคณุสมบัตใินประกาศฯ ข้อ 10 เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ หลังจาก
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต นิติบุคคลสามารถส่งชื่อ
ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้คนใหม่ตามคุณสมบัติในข้อ 10 โดยไม่ต้อง
เข้ารับการทดสอบความรู้ใหม่

11. รำยชื่อนำยหน้ำประกันภัยในสังกัดบริษัทที่ปฏิบัติงำนประจ ำสำขำต้องมีจ ำนวนก่ีคน
ตอบ รายชื่อนายหน้าประกันภัยในสังกัดบริษัทที่จะปฏิบัติงานประจ าสาขา

ต้องมีอย่ำงน้อย 2 คน ทั้งนี้ ต้องมีนายหน้าประกันภัยปฏิบัติงาน
ประจ าแต่ละสาขา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อบริการประชาชนและให้ค าชี้แจง
ต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

10. ในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยต่อต้องมีรำยชื่อนำยหน้ำ
ประกันภัยต่อในสังกัดบริษัทจ ำนวนก่ีคน

ตอบ ต้องมีนายหน้าประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 คนในสังกัดบริษัท 

13. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยเฉพำะกรมธรรม์ประกันภัย
รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจต่ำงจำกนำยหน้ำประกันภัย 
นิติบุคคลอ่ืนอย่ำงไร

ตอบ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ไม่ต้องมีนายหน้าประกันภัยที่จะปฏิบัติงานใน
ส านักงาน และไม่ต้องแจ้งพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ส านักงาน เนื่องจาก
ผู้ที่ประสงค์จะเอาประกันภัยต้องติดต่อท าประกันภัยกับบริษัทโดยตรง

12. แผนธุรกิจประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้ำง
ตอบ ท่านสามารถดูรายละเอียดหัวข้อแผนธุรกิจที่ต้องน าส่งส านักงาน คปภ. ใน

ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตให้
นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และการประกอบธุรกิจของ
นิติบุคคลผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
พ.ศ.2562 ข้อ 9 (2) (ก) (ข) (ค) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต้อง
จัดท าให้เป็นปัจจุบันเก็บไว้ที่ส านักงานใหญ่ให้สามารถตรวจสอบได้ และ
ต้องย่ืนแผนทุกครั้งที่ต่ออายุใบอนุญาตฯ

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9 (2) 
(ง) (6)

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 10, 13 
และ 15

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9 (ง) 
(6) และ
ข้อ16 (3) 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9
(ง) (6) 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 9 (2) 
(ก) (ข) (ค) 
และข้อ 20

แผนธุรกิจ

7. ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ในกำรขอรับใบอนุญำตฯ มีคุณสมบัติและเงื่อนไขอย่ำงไร

ตอบ ผู้ เข้ารับการทดสอบความรู้ของนิติบุคคลอย่างน้อย 2 คน ที่ต้อง
ปฏิบัติงานตลอดเวลาการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย สามารถ
เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้

1) กรรมการ (ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตนายหน้าฯ) หรือ

2) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหน้าฯ ของบริษัท

ซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

▪ ได้รับใบอนุญาตนายหน้าฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดย
ต้องถือใบอนุญาตฯ ต่อเนื่อง 2 ปี กรณีใบอนุญาตขาดตอ่
ขอรับใหม่ จะไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ) และ

▪ มีประสบการณ์ท างานในธุรกิจประกันภัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี (ใช้หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ท างาน เช่น หนังสือ
รับรองการท างานเป็นเอกสารประกอบ)

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 10
และ 13

ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ และ ผู้รับผิดชอบฯ

9. นำยหน้ำประกันภัยในสังกัดนิติบุคคล (ประกันภัยโดยตรง) ที่ก ำหนดไว้
ไม่น้อยกว่ำ 5 คนที่จะปฏิบัติงำนในส ำนักงำน นับรวมกรรมกำรด้วยหรือไม่

ตอบ จ านวนนายหน้าประกันภัยในสังกัดนิติบุคคลนับรวมกรรมการที่มี
ใบอนุญาตฯ ด้วย
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14. ประกำศฯ ก ำหนดให้นำยหน้ำประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ต้องมี
สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่ำหนี้สิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) เท่ำใด

ตอบ นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ต้องมีสินทรัพย์ส่วนที่เกิน
กว่า หนี้สิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ไม่น้อยกว่าจ านวน ดังต่อไปนี้

1) 1 ล้านบาทต่อประเภทใบอนุญาต ส าหรับนิติบุคคลที่ เป็น
นายหน้าประกันภัยโดยตรง
2) 1 ล้านบาทต่อประเภทใบอนุญาต ส าหรับนิติบุคคลที่ เป็น
นายหน้าประกันภัยต่อ
3) 1 ล้าน 5 แสนบาทต่อประเภทใบอนุญาต ส าหรับนิติบุคคลที่
เป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรงและประกันภัยต่อ

15. บัญชีเงินฝำกธนำคำรส ำหรับกำรรับหรือจ่ำยเบี้ยประกันภัย มีเงื่อนไขอะไรบ้ำง

ตอบ บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย ต้องเป็น
บัญชีในนามนายหน้าประกันภัย นิติบุคคล ต้องปราศจากภาระผูกพันและ
แยกจากบัญชีที่ใช้ใน การด าเนินการอ่ืนๆ พร้อมแนบหนังสือแจ้งต่อ
ธนาคารแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารส าหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย โดยการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม
หรือลดบัญชีดังกล่าวจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

18. นิติบุคคลเปิดเผยงบกำรเงินด้วยวิธีใดได้บ้ำง
ตอบ นิติบุคคลผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ต้องเปิดเผย

งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับรอบปีปฏิทิน
ที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยให้
นิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของนิติบุคคล หรือ
แสดงไว้ที่ส านักงานและสาขาของนิติบุคคล 

19. นำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคลต้องยื่นรำยงำนอะไรบ้ำงต่อนำยทะเบียน
ตอบ นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลต้องย่ืนรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของส านักงาน คปภ. ดังนี้

1) รายงานเก่ียวกับผลการประกอบธุรกิจเป็นรายไตรมาส ตามแบบ 
นปช.1 / นปว.1 / นปช.2 / นปว.2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

2) รายงานเก่ียวกับผลการประกอบธุรกิจรายปี ภายใน 5 เดือน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย 

• งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
• รายงานผลการประกอบธุรกิจตามแบบ รปช./รปว.

16. นิติบุคคลที่จะด ำเนินกำรย้ำยส ำนักงำนใหญ่/สำขำ ต้องแจ้งนำยทะเบียนภำยในก่ีวัน

ตอบ แจ้งภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ย้ายส านักงานใหญ่หรือสาขา 

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 24

21. กำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ ต้องด ำเนินกำรทุกปีหรือไม่

ตอบ การต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่  1 และ 2 จะต้องด าเนินการทุก 1 ปี 
ส าหรับการต่อใบอนุญาตครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการทุก 5 ปี 

20. นิติบุคคลสำมำรถย่ืนเอกสำรขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ ล่วงหน้ำได้ก่ีวัน

ตอบ สามารถย่ืนเอกสารขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ ล่วงหน้าได้  2 เดือน
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 18

อ้ำงอิง
ค ำสั่งนำย
ทะเบียนที่ 
7/2556

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 19

17. นิติบุคคลที่จะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น 
กรรมกำร อ ำนำจของกรรมกำร นำยหน้ำในสังกัด หรือผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบฯ ต้องแจ้งนำยทะเบียนภำยในก่ีวัน

ตอบ แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นิติบุคคลเปลี่ยนแปลง

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 21

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 22

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 25

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 26

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บัญชีรับ-จ่ำยเบี้ย

เปล่ียนแปลงทำงทะเบียน

กำรต่ออำยุใบอนุญำต
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6503

งบกำรเงิน
และกำรย่ืนรำยงำน



ค ำถำมที่พบบ่อย

23. นิติบุคคลที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย ต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร

ตอบ 1) นิติบุคคลต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์เป็นนายหน้าประกันภัยพร้อมส่ง
แผนการเลิกประกอบธุรกิจ

2) แจ้งผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ทราบ

3) เปิดเผยการเลิกประกอบธุรกิจฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนจดทะเบียนยกเลิกผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของนิติบุคคล 
หรือแสดงไว้ที่ส านักงานของนิติบุคคล

4) แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 5 วันนับแต่วันจดทะเบียนยกเลิก
พร้อมส่งคืนใบอนุญาตฯ ต่อนายทะเบียน

25. ส ำหรับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ ก่อนประกำศฯ ปี พ.ศ.2562 ใช้บังคับ

ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศฯ ฉบับนี้

ตอบ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ ก่อนประกาศฯ ปี พ.ศ.2562 ใช้บังคับ
ต้อง

1) แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหน้าฯ 
ของ บริษัทตามคุณสมบัติที่ก าหนดและแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด

2) แจ้งต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) และแจ้งต่อนายทะเบียน
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด

3) ต้องจัดให้มีระบบงานหรือกระบวนงานตามที่ประกาศฯ ก าหนดใน
ประกาศฯ ข้อ 14

4) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ประกาศฯ ก าหนด

26. กำรหำต ำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GPS) มีวิธีกำรอย่ำงไร

ตอบ 1) เปิดเว็บไซต์ http://www.google.co.th/maps

2) พิมพ์ค้นหาต าแหน่งที่ตั้งส านักงานและสาขาที่ต้องการ 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งหมุด หากต าแหน่งไม่ถูกต้องให้
ปักหมุด ใหม่บนแผนที่ให้ตรงตามที่ตั้งจริง

4) จากนั้นให้คลิก mouse ปุ่มขวา จะมีเมนูย่อยแสดงขึ้นมา ให้คลิก
ตรงค าว่า นี่คืออะไร (ส าหรับภาษาไทย) หรือค าว่า What's here?

5) หลังจากนั้นค่าละติจูด (Latitude) และค่าลองจิจูด (Longitude) จะ
แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างหน้าจอตามล าดับ ให้คลิกที่ตัวเลข
แล้วน าค่าพิกัดทั้งสองในรูปแบบทศนิยม 6 ต าแหน่ง กรอกลงตาราง
แสดงพิกัดทางภูมิศาสตรข์องส านักงานและสาขาของบริษทันายหนา้
นิติบุคคล หรือคัดลอกหน้าจอที่แสดงพิกัดดังกล่าวแล้วท าหนังสือ
แจ้งนายทะเบียนต่อไป

22. กรณีใดบ้ำงที่นำยทะเบียนจะไม่ด ำเนินกำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ ให้กับนิติบุคคล

ตอบ นายทะเบียนมีอ านาจไม่ต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้นิติบุคคลได้ หากปรากฏ
หลักฐาน ดังนี้

1) ไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการหรือนายทะเบียน 

2) ไม่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตโดยไม่มีเหตุอันควร

3) จัดท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารเก่ียวกับธุรกิจ และย่ืนรายงาน
เก่ียวกับผลของการประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง
ต่อนายทะเบียน 

27. กำรส่งหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนที่เก่ียวข้องกับนำยหน้ำประกันภัยนิติบุคคล ส่งที่ใดได้บ้ำง
ตอบ ส่งหนังสือที่ ส่วนงานสารบรรณ ส านักงาน คปภ. 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เท่านั้น
**กำรส่งเอกสำรถึงนำยทะเบียนต้องมีหนังสือน ำส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของนิติบุคคลต้นเรื่อง รวมทั้งชื่อและ
ช่องทำงกำรติดต่อของผู้ประสำนงำนของนิติบุคคลต้นเรื่องทุกครั้งเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกลับได้สะดวก**

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 27

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 28

24. ส ำหรับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ ก่อนประกำศฯ ปี พ.ศ.2562

ใช้บังคับ ต้องด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมประกำศฯ หรือไม่

ตอบ ประกาศฯ ปี พ.ศ.2562 มีบทเฉพาะกาลอนุ โลมในส่วนของ
ทุนช าระแล้ว ดังนั้นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ ก่อนประกาศฯ 
ปี พ.ศ. 2562 ใช้บังคับจึงไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 29
และ 30

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 31

อ้ำงอิง
ประกำศฯ 
ข้อ 13, 

14, และ 31

กำรยกเลิกธรุกิจ

ส ำหรับนำยหน้ำนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตมำก่อนหน้ำ

กำรหำ GPS

9กลุ่มวิเครำะห์ธุรกิจ
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