
1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 

 การย่ืนขออนุมัติวัตถุที่
ประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวิต/วินาศภัย 
• ระยะเวลาด าเนินการ 7 
วัน (ในกรณีเอกสาร/
หลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน) 

อนุมัติให้นิติบุคคลขอ
จดวัตถุท่ีประสงค์ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 
ส านักงาน 

คปภ. 

 การขอรับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย  
• ระยะเวลาด าเนินการ 25 วัน 
(ในกรณีเอกสาร/หลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน) 

 การออกใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศ
ภัย  
• ระยะเวลาด าเนินการ 4 วัน 
(เมื่อผู้แทนนิติบุคคลผ่านการ
ทดสอบความรู้) 
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หนา้เว็บ (web page) นายหนา้ประกันภัยประเภทนติบิคุคล: http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-
persons 



1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 

[ก] ผู้เริ่มก่อการ 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ/เอกสาร 

ผ่าน 

ผู้แทนนิติบุคคล 2 คนเข้า
รับการทดสอบความรู ้

 ยื่นขออนุมัติวัตถุที่
ประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ

นายหน้าประกันภัย 

อนุมัติให้นิติบุคคลขอ
จดวัตถุท่ีประสงค์ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 
ส านักงาน 

คปภ. 

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

ไม่ผ่าน 
เข้ารับการ

ทดสอบความรู้
ครั้งที่ 2, 3.... 

ส านักงาน คปภ. 
แจ้งผลการ

ทดสอบความรู้
ภายใน 2 วันท า
การ นับถัดจาก

วันทดสอบ
ความรู้ 

แก้ไข/ส่ง
เอกสาร
เพิ่มเติม 

 ย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาต 

(นช.2/นว.2) จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล 

 นิติบุคคล 
ช าระ

ค่าธรรมเนียม
10,000 บาท 

และรับ
ใบอนุญาต 
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[ข] นิติบุคคล 

[ข] 
[ก] 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับนิตบิุคคลทีข่อรับใบอนุญาต 
• เป็นบริษัทจ ำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท

มหำชนจ ำกัด 
• มีส ำนักงำนใหญ่ในประเทศไทย 
• มีวัตถุที่ประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
• มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้วหรือมีทุนช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรเป็น

นำยหน้ำประกันชีวิตหรือประกันวินำศภัย และไม่ต่ ำกว่ำ 4 ล้านบาท ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรเป็น
นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย   

• ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำรนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย
อย่ำงน้อยสองคน ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยมำแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวัน
ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต ต้องเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต/วินำศภัย (เกณฑ์กำรให้
คะแนนประกอบด้วยควำมรู้ในแผนธุรกิจ กำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบร้อยละ 40 
และควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต/วินำศภัยร้อยละ 60)  

• มีพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกันชีวิต/วินำศภัยเป็นผู้ท ำกำรแทนนิติบุคคลดังกล่ำว 

• ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/ วินำศภัยในระยะเวลำ 5 ปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญำต 

หมายเหต:ุ ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต/วินำศภัย ต้องแต่งกายสุภาพ 



1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 1 กำรยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์ (ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 

ยื่นเอกสำรที่สำรบรรณ 

ส ำนักงำน คปภ.          
ตรวจสอบข้อมูล/ข้อกฎหมำย/

บันทึกผลกำรพิจำรณำ 
นำยทะเบียนมีหนังสือถึง       
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

เอกสารประกอบ 
1. หนังสือน ำส่งจำกผู้เริ่มก่อกำร เรื่อง ขออนุมัติวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ 
    ประกันชีวิต/วินำศภัย 
2. ส ำเนำใบจองชื่อ ต้องได้รับอนุมัติจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
3. ส ำเนำร่ำงบริคณห์สนธิ 1 ชุด ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท 
4. ส ำเนำวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทในกำรประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
5. ส ำเนำใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (บุคคลธรรมดำ) 5 คน (2 คน ในจ ำนวน 5 คน ต้อง 
    ได้รับใบอนุญำตฯ มำแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นค ำขอรับใบอนุญำต) พร้อมรับรองส ำเนำ  ทั้งนี ้
    นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (บุคคลธรรมดำ) ต้องไม่ได้เป็นนำยหน้ำกระท ำกำรแทนนำยหน้ำ 
    ประกันชีวิต/วินำศภัย ประเภทนิติบุคคล รำยอื่น 
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ เป็นกำรปฏิบัติตำมประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำร 
   ออกใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำต ให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2554  
   ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2554 4 



1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 กำรยื่นขอรับใบอนุญำต (หลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 

ยื่นเอกสำรที่สำรบรรณ 
ส ำนักงำน คปภ.  

ตรวจสอบข้อมูล/ข้อกฎหมำย/
บันทึกผลกำรพิจำรณำ 

แจ้งวันทดสอบควำมรู้ ในกรณีที่
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ครบถ้วน  

เอกสารประกอบ 
1. ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต (นช.2)/วินำศภัย (นว.2) 
2. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อำยุไม่เกิน 6 เดือน 
• ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท 
• ห้ำมนิติบุคคลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นหรือท ำหน้ำที่นำยหน้ำประกันชีวิต/ 
   วินำศภัย หรือผู้ที่มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำรนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
(1) บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
(2) บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย หรือใบอนุญำตเป็นตัวแทน 
     ประกันชีวิต/วินำศภัย ในระยะเวลำห้ำปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 
(3) บุคคลที่เป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย ผู้กระท ำกำรแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญำตเป็น 
     นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยในเวลำเดียวกัน 
(4) บุคคลที่เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร สมุห์บัญชี หรือพนักงำนผู้ที่มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำรของ 
     บริษัทประกันภัยในเวลำเดียวกัน 5 



1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 กำรยื่นขอรับใบอนุญำต (หลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
เอกสารประกอบ 
 (5) บุคคลที่เป็นกรรมกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับ 
       ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยในเวลำเดียวกัน 
 (6) บุคคลที่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำควำมโดย 
       ทุจริต 
 (7) บุคคลล้มละลำย 
 (8) บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (9) บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย 
3. ส ำเนำวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 
4. ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (เรียกช ำระค่ำหุ้นไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท) 
5. หนังสือรับรองประวัติกรรมกำรและคุณสมบัติของกรรมกำร 
6. หนังสือให้ควำมยินยอมกระท ำกำรแทนนำยหน้ำนิติบุคคล ไม่น้อยกว่ำ 5 คน แนบส ำเนำใบอนุญำต 
    นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พร้อมรับรองส ำเนำ 
7. ส ำเนำหนังสือยินยอมให้ใช้อำคำร (ถ้ำมี) 
8. ส ำเนำสัญญำเช่ำหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ตั้งท ำงำน 
9. ส ำเนำบัญชีเงินฝำกพร้อมหนังสือรับรองจำกธนำคำร 6 



1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 กำรยื่นขอรับใบอนุญำต (หลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 

เอกสารประกอบ 
10. ประวัติผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ 2 คน 
• บริษัทต้องส่งผู้แทน (ที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำร 

นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย) อย่ำงน้อย 2 คนเข้ำทดสอบควำมรู้ ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็น 
นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนวันยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  

11. แผนที่ตั้งส ำนักงำน 
12. ภำพถ่ำยสถำนที่ตั้งและภำยในส ำนักงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ภำพ 
• ภำพถ่ำยต้องแสดงได้ว่ำส ำนักงำนของบริษัท (1) มีพื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์ส ำนักงำนที่เหมำะสม 

พร้อมด ำเนินกิจกำรนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (2) มีสัดส่วนของตนเองโดยเฉพำะ (3) ป้ำยชื่อ 
ของบริษัทติดไว้หน้ำส ำนักงำนให้เห็นโดยชัดเจน  

13. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
 (ก) แนวนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
 (ข) แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน บุคลำกร และเทคโนโลยี 
 (ค) รำยละเอียดเกี่ยวกับส ำนักงำนและสำขำที่จะประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย  

7 



1. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 3 กำรออกใบอนุญำต (เมื่อผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้) 

ผู้แทนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 
คน เข้ารับการทดสอบ

ความรู้ 

ส านักงาน คปภ. แจ้งผล
การทดสอบความรู้ภายใน 2 

วันท าการ นับถัดจากวัน
ทดสอบความรู้ 

นิติบุคคลช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

10,000 บาท (เมื่อผู้แทนนิติ
บุคคลผ่ำนกำรทดสอบ

ควำมรู)้ และรับใบอนุญาต 
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ระยะเวลาด าเนนิการ 4 วัน ในกรณีเอกสาร/หลกัฐานถกูตอ้ง 



2. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ/เอกสาร 

ผ่าน 

 ผู้แทนนิติบุคคล 2 คน เข้า
รับการทดสอบความรู ้

 ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้า

ประกันภัยต่อ 
(นช.2/นว.2) 

ส านักงาน 
คปภ. 

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

ไม่ผ่าน 
เข้ารับการ

ทดสอบความรู้
ครั้งที่ 2, 3.... 

ส านักงาน คปภ. 
แจ้งผลการ

ทดสอบความรู้
ภายใน 2 วันท า
การ นับถัดจาก

วันทดสอบ
ความรู้ 

แก้ไข/ส่ง
เอกสาร
เพิ่มเติม 

 นิติบุคคล 
รับใบอนุญาต 

โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม 

9 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับนิติบุคคลทีข่อรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ 
 

• เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยแล้ว 
• ผูม้ีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำรนำยหน้ำประกันชีวิต/

วินำศภัยอย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยและผ่ำนกำร
สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อก่อนวันยื่นค ำขอรับใบอนุญำต ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต/วินำศภัย (เกณฑ์กำรให้คะแนนประกอบด้วยควำมรู้ในแผน
ธุรกิจ กำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบร้อยละ 40 และควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประกันชีวิต/วินำศภัยร้อยละ 60)  

• มีพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย และผ่ำนกำรสอบ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

• ด ำรงเงินกองทุนไม่ต่ ำกว่ำ 1.5 ล้ำนบำท ไว้ตลอดเวลำที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกัน
ชีวิต/วินำศภัยต่อ  

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ เป็นกำรปฏิบัติตำมประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในกำรออกใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำต ให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศ
ภัย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2554 

หมายเหตุ: ผูเ้ข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต/วินำศภัย ต้องแต่งกายสุภาพ 



2. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 1 กำรยื่นขอรับใบอนุญำต 

ยื่นเอกสำรที่สำรบรรณ 
ส ำนักงำน คปภ.  

ตรวจสอบข้อมูล/ข้อกฎหมำย/
บันทึกผลกำรพิจำรณำ 

แจ้งวันทดสอบควำมรู้ ในกรณีที่
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ครบถ้วน  

เอกสารประกอบ 
1. ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต (นช.2)/วินำศภัย (นว.2) 
2. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อำยุไม่เกิน 6 เดือน 
• ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท 
• ห้ำมนิติบุคคลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นหรือท ำหน้ำที่นำยหน้ำประกันชีวิต/ 
   วินำศภัย หรือผู้ที่มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำรนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
(1) บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
(2) บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย หรือใบอนุญำตเป็นตัวแทน 
     ประกันชีวิต/วินำศภัย ในระยะเวลำห้ำปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 
(3) บุคคลที่เป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย ผู้กระท ำกำรแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญำตเป็น 
     นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยในเวลำเดียวกัน 
(4) บุคคลที่เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร สมุห์บัญชี หรือพนักงำนผู้ที่มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกิจกำรของ 
     บริษัทประกันภัยในเวลำเดียวกัน 11 



เอกสารประกอบ 
 (5) บุคคลที่เป็นกรรมกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับ 
       ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัยในเวลำเดียวกัน 
 (6) บุคคลที่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำควำมโดย 
       ทุจริต 
 (7) บุคคลล้มละลำย 
 (8) บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (9) บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย 
3. ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (เรียกช ำระค่ำหุ้นไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท) 
4. หนังสือรับรองประวัติกรรมกำรและคุณสมบัติของกรรมกำร 
5. หนังสือให้ควำมยินยอมกระท ำกำรแทนนำยหน้ำนิติบุคคล ของนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย  

         (บุคคลธรรมดำ) ที่ผ่ำนกำรสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ 3 คน และแนบส ำเนำใบอนุญำต 
    นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พร้อมรับรองส ำเนำ 
6. ส ำเนำบัญชีเงินฝำกพร้อมหนังสือรับรองจำกธนำคำร 
  

12 

2. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 1 กำรยื่นขอรับใบอนุญำต 



เอกสารประกอบ 
 

7. ประวัติผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ 2 คน 
8. ภำพถ่ำยสถำนที่ตั้งและภำยในส ำนักงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ภำพ 
• ภำพถ่ำยต้องแสดงได้ว่ำส ำนักงำนของบริษัท (1) มีพื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์ส ำนักงำนที่เหมำะสม 

พร้อมด ำเนินกิจกำรนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (2) มีสัดส่วนของตนเองโดยเฉพำะ (3) ป้ำยชื่อ 
ของบริษัทติดไว้หน้ำส ำนักงำนให้เห็นโดยชัดเจน  

9. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
 (ก) แนวนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
 (ข) แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน บุคลำกร และเทคโนโลยี 
 (ค) รำยละเอียดเกี่ยวกับส ำนักงำนและสำขำที่จะประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย  
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2. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล 
ขั้นตอนที่ 1 กำรยื่นขอรับใบอนุญำต 



การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 

ตรวจสอบคุณสมบัติ/
เอกสาร/การส่งรายงาน 

นิติบุคคลช าระ
ค่าธรรมเนียมและรับ

ใบอนุญาต 

นิติบุคคลส่งเอกสารต้นฉบับ
ทั้งหมดให้ส านักงาน คปภ. 
ในวันที่ช าระค่าธรรมเนียม 

และรับใบอนุญาต 

นิติบุคคลยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต (นช.8/นว.8) 
พร้อมเอกสารประกอบ ที่

ส่วนงานสารบรรณ  

ส านักงาน 
คปภ. 

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

แก้ไข/ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม 

นิติบุคคลกราดภาพ (scan) ค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาต (นช.8/นว.8) 
พร้อมเอกสารประกอบ ส่งไปยัง 

broker@oic.or.th หรือระบบการ
ส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิคส์ส าหรับ

นายหน้านิติบุคคล 
(https://upload.oic.or.th) 

การย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (email) หรือ
ระบบการส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิคส์

ของส านักงาน คปภ. 

การย่ืนค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตในรูปแบบกระดาษ 

14 ระยะเวลาด าเนนิการ 10 วัน ในกรณีเอกสาร/หลกัฐานถกูตอ้ง 
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การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 

เอกสารประกอบ 
1. ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต (นช.8)/วินำศภัย (นว.8) 
2. ส ำเนำหนังสือรับรองและส ำเนำวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล 
3. ส ำเนำบัญชีผู้ถือหุ้น 
4. ใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย ประเภทนิติบุคคล  
5. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
   (ก) แนวนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 
 (ข) แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน บุคลำกร และเทคโนโลยี 
 (ค) รำยละเอียดเกี่ยวกับส ำนักงำนและสำขำที่จะประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย  
• หลักเกณฑ์และแบบค ำขอ เป็นกำรปฏิบัติตำมประกำศนำยทะเบียน เรื่อง ก ำหนดแบบค ำ

ขอรับใบอนุญำต ใบอนุญำต และเอกสำรเกี่ยวกับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย 
ตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัยส ำหรับกำรประกันภัยรำยย่อย หรือนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศ
ภัย พ.ศ. 2554 และประกำศนำยทะเบียน เรื่อง ก ำหนดแบบค ำขอรับใบอนุญำต ใบอนุญำต 
และเอกสำรเกี่ยวกับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย ตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย
ส ำหรับกำรประกันภัยรำยย่อย หรือนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
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การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการต่ออายุใบอนุญาต 
 

1. ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
2. ปฏิบัติตำมประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรออกใบอนุญำตและกำรต่ออำยุ

ใบอนุญำต ให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2554 
• ด ำรงเงินกองทุน (ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท แล้วแต่กรณี) ไว้ตลอดเวลำที่ได้รับใบอนุญำตเป็น

นำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย  
3. ปฏิบัติตำมค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 6/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกัน

ชีวิตยื่นรำยงำนเกี่ยวกับผลของกำรประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 
• ยื่นรำยงำน นปช. 1, นปช. 2, รปช. งบกำรเงิน แล้วแต่กรณี 

4. ปฏิบัติตำมค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 7/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย ยื่นรำยงำนเกี่ยวกับผลของกำรประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 
• ยื่นรำยงำน นปว. 1, นปว. 2, รปว. งบกำรเงิน แล้วแต่กรณี 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

• พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
• พระราชบญัญตัปิระกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
• พระราชบญัญตัปิระกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
• ประกำศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรออกใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำต 

ให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2554  
• ประกำศนำยทะเบียน เรื่อง ก ำหนดแบบค ำขอรับใบอนุญำต ใบอนุญำต และเอกสำรเกี่ยวกับ

กำรเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัย ตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัยส ำหรับกำรประกันภัย
รำยย่อย หรือนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย พ.ศ. 2554 และประกำศนำยทะเบียน เรื่อง 
ก ำหนดแบบค ำขอรับใบอนุญำต ใบอนุญำต และเอกสำรเกี่ยวกับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิต/
วินำศภัย ตัวแทนประกันชีวิต/วินำศภัยส ำหรับกำรประกันภัยรำยย่อย หรือนำยหน้ำประกัน
ชีวิต/วินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
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ข้อแนะน าความรู้เพื่อประกอบการทดสอบความรู้ 

เกณฑ์พิจารณาประกอบการทดสอบความรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
• ความเหมาะสม     คะแนนเต็ม   40 คะแนน  รายละเอียดประกอบดังนี้ 
  -ประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ 
  -ควำมรู้รอบตัว / ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิชำชีพนำยหน้ำประกันภัย 
  -ควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 
  -ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  -ขั้นตอนในกำรท ำงำน และกำรประเมิน 
  -กำรจัดท ำเอกสำรและกำรสร้ำงระบบงำน 
  -แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร 
  -โครงสร้ำงองค์กร แผนธุรกิจ 
  -กำรควบคุมภำยใน 
  -อื่น ๆ 
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• ความรู้ทางวิชาการ   คะแนนเต็ม  60  คะแนน   รายละเอียดประกอบดังนี้ 
  2.1 ด้านการประกันชีวิต 
  -กำรประกันชีวิตแบบสำมัญ                         -กำรประกันชีวิตแบบอุตสำหกรรม 
  -กำรประกันชีวิตแบบกลุ่ม      -กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับนำยหน้ำฯ 
  -อื่น ๆ 
  2.2 ด้านการประกันวินาศภัย 
  -กำรประกันอัคคีภัย        -กำรประกันทำงทะเลและขนส่ง 
  -กำรประกันภัยรถยนต์       -กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  -กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับนำยหน้ำประกันภัย 
  -อื่น ๆ 


