
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดอบรม  ดังน้ี 
1. ความพร้อมในการจัดอบรม   2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการอบรม 3. วิธีการจัดอบรม

(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

โครงสร้างอย่างละเอยีดของส่วนงาน ฝ่ายงาน หรือชื่ออื่นใดที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดอบรม 

การขอรับความเห็นชอบเพ่ือจัดอบรมหลักสูตรขอรับขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 

(ประกาศส านักงาน คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการอบรมฯ เอกสารแนบท้ายประกันหน้า 13 เป็นต้นไป)

โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม

ตัวอย่างโครงสร้างฯ เอกสาร 1.1

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน
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เอกสาร 1.2 (1)

ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันหน่วยงานจัดอบรม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  (ชื่อ – สกุล)   ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน (ชื่อหน่วยงานจัดอบรม)
(ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก)
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม

ของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในขณะท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ 
 เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมของ

หน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่ และได้พ้นก าหนดมาเป็นระยะเวลาห้าปี
นับถึงวันที่ประสงค์ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรมแล้ว

(ลงชื่อ).................................................
นาย/นาง/นางสาว..............................

ต าแหน่ง..........................................
ชื่อหน่วยงานจัดอบรม.....................  

ตัวอย่าง (กรณีไม่ได้มอบอ านาจ)

กรณีมอบอ านาจ 
(ก) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมเอกสารหลักฐานในการมอบอ านาจ
(ข)  เอกสาร 1.2 (1)

1. ความพร้อมในการจัดอบรม

(2) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับ
การจัดอบรม

(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม (1) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

(3) วิทยากรประจ า
(4) เจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน
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1. ความพร้อมในการจัดอบรม

(2) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดอบรม

(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม (1) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

(3) วิทยากรประจ า
(4) เจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม

เอกสาร 1.2 (2)

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกีย่วกับการจัดอบรม

ชื่อ – นามสกุล         นาย/นาง/นางสาว........................................................

การศึกษา ปริญญาตรี.............................. สถาบัน............................
สูงกว่าปริญญาตรี......................... สถาบัน...............................

ประสบการณ์การท างาน         ประสบการณ์การท างานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
(ระบุงานหรือต าแหน่งงาน พ.ศ...... – พ.ศ....... ระยะเวลาจ านวน ...... ปี)

ข้าพเจ้า (ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก)
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม

ของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่
 เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดอบรมของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่ และได้พ้นก าหนดมาแล้วเป็น
ระยะเวลาห้าปีนับถึงวันที่ประสงค์ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรม

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

(ลงชื่อ).................................................
นาย/นาง/นางสาว..............................
ต าแหน่ง..........................................
ชื่อหน่วยงานจัดอบรม.....................                                                                    

รูปถ่ายหนา้ตรง 
เหน็หนา้ชดัเจน 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน 

6 เดือน 

ตัวอย่าง

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน
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1. ความพร้อมในการจัดอบรม

(2) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดอบรม

(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมท่ีมีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม (1) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

(3) วิทยากรประจ า
(4) เจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม

รูปถ่ายหนา้ตรง 
เหน็หนา้ชดัเจน 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน 

6 เดือน 

ตัวอย่าง
เอกสาร 1.2 (3)

วิทยากรประจ า

ชื่อ – นามสกุล         นาย/นาง/นางสาว........................................................

การศึกษา ปริญญาตรี................................... สถาบัน...................................
สูงกว่าปริญญาตร.ี........................ สถาบัน...................................

ประสบการณ์การท างาน        ระบุงานหรือต าแหน่งงาน ในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ...... – พ.ศ....... รวมระยะเวลา ...... ปี

ประสบการณ์การบรรยาย      ระบุวิชาด้านประกันภัย  พ.ศ.......... – พ.ศ. ...........รวมระยะเวลา ....ปี

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

(ลงชื่อ).................................................
นาย/นาง/นางสาว..............................

ชื่อหน่วยงานจัดอบรม..................... 

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน
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1. ความพร้อมในการจัดอบรม

(2) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดอบรม

(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม (1) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

(3) วิทยากรประจ า
(4) เจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม

รูปถ่ายหนา้ตรง 
เหน็หนา้ชดัเจน 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน 

6 เดือน 

ตัวอย่าง
เอกสาร 1.2 (4)

เจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม

ชื่อ – นามสกุล                นาย/นาง/นางสาว........................................................

การศึกษา                     วุฒ.ิ........................................... สถาบัน............................

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการอบรม
1......................................
2......................................
3......................................
4......................................
5......................................
6......................................

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

(ลงชื่อ).................................................
นาย/นาง/นางสาว..............................

ชื่อหน่วยงานจัดอบรม.....................                                                                    

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน
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1. ความพร้อมในการจัดอบรม
(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด

ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน

ตัวอย่าง

(1) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม

หน่วยงานจัดอบรม มีธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการจัดอบรม เช่น การด าเนินการอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การปฏิบัติตามกฎหมาย (ระบุรายละเอียดที่ด าเนินการ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................
นาย/นาง/นางสาว..............................

ต าแหน่ง..........................................
ชื่อหน่วยงานจัดอบรม..................... 

เอกสาร 1.3 (1)
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1. ความพร้อมในการจัดอบรม
(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด

ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน

ตัวอย่าง

(1) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร 1.3 (2)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ก) การรับสมัครอบรม .....................................................................................................................

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

(ข) การเผยแพร่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ................................................................................

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

(ค) การก ากับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกวิทยากร  ........................................................................

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

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

(ง) การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดอบรมที่ก าหนดไว้ 

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

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

(จ) การจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับส านักงาน................................................................................................. 

และระบบการควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าว...............................................................

(ฉ) การบริหารความพึงพอใจ.............................................................................................................................

และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เข้ารับการอบรม........................................................................................................

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

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับวิธีการจัดอบรมท่ีขอความเห็นชอบ
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1. ความพร้อมในการจัดอบรม
(1) โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียด

ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

(3) กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม

(4) ความพร้อมในการให้ตรวจประเมิน

เจ้าหน้าที่นัดหมายเพ่ือตรวจประเมินด้านสถานที่ ความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดอบรม เกี่ยวกับ
กฎระเบียบการอบรม กระบวนงานการบริหารการอบรม
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2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดอบรม

ตัวอย่าง เอกสาร 2.1

2.1 หลักสูตรและวิธีการจัดอบรม 2.2 แผนการจัดอบรม
2.3 เอกสารประกอบการอบรม 2.4 วิทยากร

2.5 หนังสือรับรองการอบรม 2.6หนังสือมอบอ านาจเชื่อมต่อระบบ

2.7 แบบประเมินผลการจัดอบรม

หลักสูตรและวิธีการจัดอบรมที่ขอความเห็นชอบ
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2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดอบรม

ตัวอย่าง เอกสาร 2.2

2.1 หลักสูตรและวิธีการจัดอบรม 2.2 แผนการจัดอบรม
2.3 เอกสารประกอบการอบรม 2.4 วิทยากร

2.5 หนังสือรับรองการอบรม 2.6หนังสือมอบอ านาจเชื่อมต่อระบบ

2.7 แบบประเมินผลการจัดอบรม

แผนการจัดอบรม ตามวิธีและแบบที่จะขอจัดอบรม
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2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดอบรม

ตัวอย่าง เอกสาร 2.3

2.1 หลักสูตรและวิธีการจัดอบรม 2.2 แผนการจัดอบรม
2.3 เอกสารประกอบการอบรม 2.4 วิทยากร

2.5 หนังสือรับรองการอบรม 2.6หนังสือมอบอ านาจเชื่อมต่อระบบ

2.7 แบบประเมินผลการจัดอบรม

เอกสารประกอบการอบรมตามหลกัสูตรที่จะขอ

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งท่ี 4 เป็นต้นไป ความรู้ด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณ  
วิชา ความรู้ความเข้าใจว่าด้วยมาตราที่เกี่ยวกับภาษีอากร ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง 
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2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดอบรม

ตัวอย่าง เอกสาร 2.4 (ก)

2.1 หลักสูตรและวิธีการจัดอบรม 2.2 แผนการจัดอบรม
2.3 เอกสารประกอบการอบรม 2.4 วิทยากร

2.5 หนังสือรับรองการอบรม 2.6หนังสือมอบอ านาจเชื่อมต่อระบบ

2.7 แบบประเมินผลการจัดอบรม

ประวัติและประสบการณ์วิทยากร

บรรยาย     หลักสูตร ขอรับ/ขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2/ครั้งที่ 3
 หลักสูตร ขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 3 วิชา กฎหมายฯ
 หลักสูตรขอต่ออายุ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

ชื่อ – นามสกุล                        นาย/นาง/นางสาว........................................................

การศึกษา ปริญญาตรี...................................... สถาบัน................................
สูงกว่าปริญญาตร.ี.......................... สถาบัน...............................

ประสบการณ์การท างาน            ประสบการณ์การท างานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
(ระบุงานหรือต าแหน่งงาน พ.ศ...... – พ.ศ....... รวมระยะเวลา ...... ปี)

ประสบการณ์การบรรยาย  (เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2/3)
พ.ศ.......... – พ.ศ. ...........รวมระยะเวลา ....ปี              ระบุชื่อวิชาด้านประกันภัยที่เคยบรรยาย
พ.ศ.......... – พ.ศ. ...........รวมระยะเวลา ....ปี              ระบุชื่อวิชาด้านประกันภัยที่เคยบรรยาย

ประสบการณ์การบรรยาย  (เพ่ือเป็นวิทยากรหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป) 
จ านวน.........วิชา  (ระบุชื่อวิชาที่จะขอบรรยาย และประสบการณ์การบรรยายในวิชานั้น)
1. ชื่อวิชาที่จะขอบรรยาย...............................................

พ.ศ.......... – พ.ศ. ...........รวมระยะเวลา ....ปี      ชื่อวิชาประสบการณ์บรรยาย/ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่ขอบรรยาย

2. ระบุชื่อวิชาที่จะขอบรรยาย...............................................
พ.ศ.......... – พ.ศ. ...........รวมระยะเวลา ....ปี      ชื่อวิชาประสบการณ์บรรยาย/ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่ขอบรรยาย

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

นาย/นาง/นางสาว...................................                                                                 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
เหน็หนา้ชดัเจน 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน 

6 เดือน 
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รายชื่อวิทยากรและวิชาที่บรรยาย

รายชื่อวิทยากรและวิธีการบรรยาย

เอกสาร 2.4 (ข)

เอกสาร 2.4 (ค)

ตัวอย่าง
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2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดอบรม

เอกสาร 2.5

2.1 หลักสูตรและวิธีการจัดอบรม 2.2 แผนการจัดอบรม
2.3 เอกสารประกอบการอบรม 2.4 วิทยากร

2.5 หนังสือรับรองการอบรม 2.6หนังสือมอบอ านาจเชื่อมต่อระบบ

2.7 แบบประเมินผลการจัดอบรม

หนังสือรับรองการอบรมพร้อมลายมือชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนของหน่วยงานจัดอบรม 
กรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจ โดยผู้รับมอบอ านาจต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าข้ึนไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด ารงต าแหน่ง

หนังสือรับรองการอบรมการประกันชีวิต ตามประกาศฯ หน้า 20 เป็นต้นไป

หนังสือรับรองการอบรมการประกันวินาศภัย ตามประกาศฯ หน้า 20 เป็นต้นไป
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2. รายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดอบรม

เอกสาร 2.6

2.1 หลักสูตรและวิธีการจัดอบรม 2.2 แผนการจัดอบรม
2.3 เอกสารประกอบการอบรม 2.4 วิทยากร

2.5 หนังสือรับรองการอบรม 2.6หนังสือมอบอ านาจเชื่อมต่อระบบ

2.7 แบบประเมินผลการจัดอบรม

หนังสือมอบอ านาจผู้มีสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลการอบรมผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (VPN)   
ดาวน์โหลด www.oic.or.th/th/consumer/insurance/documents/60 ข้อ 21

ตัวอย่าง

เอกสาร 2.7
แบบประเมินผลการอบรม  อย่างน้อยมีความพึงพอใจด้าน 
1.วิทยากร  2. ระบบ (ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์) 3. สถานที่ (ส าหรับห้องเรียน) 4.เจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม

http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/documents/60
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3. วิธีการจัดอบรม

วิธีห้องเรียน วิธิอิเล็กทรอนิกส์

แบบสถานที่เดียวกัน

แบบทางไกล

แบบห้องเรียนเสมือน

แบบศึกษาด้วยตนเอง

1. วิธีการอบรมห้องเรียน
1.1 แบบในสถานที่เดียวกัน
1.2 แบบทางไกล

ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรม
(1) สถานที่จัดอบรมท่ีมีพ้ืนที่ใช้สอยเหมาะสมต่อจ านวนผู้เข้าอบรม 
(2) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมพร้อมด าเนินการจัดอบรม
(3) มีวิทยากรบรรยายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน อย่างน้อย 2 คน ต่อการ

จัดอบรม 1 วัน ในการบรรยายที่มีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ส าหรับการอบรม
ในสถานที่เดียวกัน และให้มีวิทยากรเพิ่มอย่างน้อย 1 คน ในสถานที่จัดอบรมทางไกล 

(4) ระบบที่น ามาใช้ในการอบรม ส าหรับการอบรมทางไกล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางเสียง 
เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมทั้งต้นทาง
และปลายทาง และการบริหารความเสี่ยงเมื่อระบบการอบรมขัดข้องไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้

ประกาศฯ เอกสารหน้า 16
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3. วิธีการจัดอบรม

วิธีห้องเรียน วิธิอิเล็กทรอนิกส์

แบบสถานที่เดียวกัน

แบบทางไกล

แบบห้องเรียนเสมือน

แบบศึกษาด้วยตนเอง

2. วิธีการอบรมอิเล็กทรอนิกส์
2.1 แบบห้องเรียนเสมือน

ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรม
(1) ระบบที่ใช้ในการจัดอบรม ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงของวิทยากรผู้บรรยาย

และผู้เข้าอบรมได้ทันที (real time) 
(2) มีวิทยากรบรรยายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน อย่างน้อย 2 คน ต่อการจัดอบรม 1 วัน 

ในการบรรยายที่มีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
(3) ระบบการลงทะเบียนที่สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา

การอบรม
(4) ช่องทางส าหรับการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถามโดยตรงหรือผ่าน

กระดานสนทนา

ประกาศฯ เอกสารหน้า 17
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3. วิธีการจัดอบรม

วิธีห้องเรียน วิธิอิเล็กทรอนิกส์

แบบสถานที่เดียวกัน

แบบทางไกล

แบบห้องเรียนเสมือน

แบบศึกษาด้วยตนเอง

2. วิธีการอบรมอิเล็กทรอนิกส์
2.2 แบบการศึกษาด้วยตนเอง

ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรม
(1) ระบบที่ใช้ในการจัดอบรมที่มีฟังก์ชันป้องกันการเลื่อนข้ามเนื้อหาไปข้างหน้า (ไม่สามารถ skip forward) 

และฟังก์ชันป้องกันการเพิ่มความเร็ว (speed limit) ส าหรับการเรียนเนื้อหาใด ๆ ในครั้งแรก พร้อมเอกสาร
คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ที่แสดงขั้นตอน วิธีการใช้งานระบบ และเงื่อนไขการอบรม
แต่ละหลักสูตร

(2) ระบบการลงทะเบียนที่สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม 
และระบบติดตามความคืบหน้าของการเข้าอบรมช่องทางส าหรับการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม
ทั้งแบบสอบถามโดยตรงหรือผ่านกระดานสนทนา ซึ่งจะต้องได้รับการตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง
นับแต่วันที่สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(3) ระบบบันทึกข้อมูลการอบรมของผู้เข้าอบรม ซึ่งส านักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล (log) เพ่ือตรวจสอบได้ว่า
ผู้เข้าอบรมได้เข้าใช้ระบบการอบรมจริง โดยเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ส าหรับการอบรมตาม
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมเพ่ือขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ส าหรับแสดงต่อส านักงาน 
หากได้รับการร้องขอ

(4) เอกสารบทเรียน หรือเอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (courseware) โดยให้มีรายละเอียดชื่อหลักสูตร เนื้อหา
และบทบรรยายประกอบ กรอบแสดงเรื่องราว (storyboard) ข้อสอบส าหรับการประเมินความรู้
หลังการอบรม จ านวนชั่วโมงหรือความยาวของเนื้อหา และเงื่อนไขการอบรมต่าง ๆ เช่น ล าดับหัวข้อที่ต้องอบรม
ก่อนหลัง ระยะเวลาสิ้นสุดการอบรม จ านวนครั้งที่อนุญาตให้ท าการทดสอบประเมินความรู้หลังการอบรม 
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหามากกว่าหนึ่งรูปแบบ เช่น VDO, clip, text, audio, interactive, 
animations, diagrams เป็นต้น 
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FAQ

1. การยื่นขอความเห็นชอบแผนการจัดอบรมประจ าปี ยื่นเพียงครั้งเดียว หลายวิธีการอบรมได้ไหม
ตอบ ด าเนินการได้ โดยการระบุในหนังสือขอความเห็นชอบ และระบุในหลักสูตรและวิธีการจัดอบรมได้

2. บริษัทประกันภัย มีหลายฝ่ายงานที่ดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันภัยแตกต่างกันไป จะขอรับการมอบหมาย
เป็นหน่วยงานจัดอบรมโดยแยกออกเป็นฝ่าย ๆ ได้ไหม  เช่น ฝ่ายตัวแทนประกันภัย ฝ่ายนายหน้าประกันภัย  
และ ฝ่ายแบงค์แอสชัวรันซ์ จะขอรับการมอบหมายเป็นหน่วยงานจัดอบรม 3 หน่วยงาน สามารถด าเนินการได้
หรือไม่

ตอบ บริษัทประกันภัย สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ จะได้รับการมอบหมาย
เพียงหนึ่งนิติบุคคลต่อหนึ่งหน่วยงานจัดอบรม




