
การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การต่ออายุใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การขอยกเลิกการประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

Office of Insurance Commission

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 Email : broker@oic.or.th
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การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

Office of Insurance Commission

Step 1 การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : 
http://oiceservice.oic.or.th/document/Law/file/14532/14532_dd875292efdd5f8
d998cf9911369690d.pdf

Step 2 การยื่นขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภยั
ประเภทนิติบุคคล

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : นายหน้าประกันชีวิต
http://oiceservice.oic.or.th/document/Law/file/10270/10270_d18551410f8d712
bdaa8840259aa8fb2_1.pdf
ประกาศที่เกี่ยวข้อง : นายหน้าประกันวินาศภัย
http://oiceservice.oic.or.th/document/Law/file/10271/10271_d7405a3e01f0efca
4beffd33fa10fdf5.pdf

▪ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ผู้เริ่มก่อการ 

เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่

▪ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

คุณสมบัติเบื้องต้นของนิติบุคคล
ทีม่ีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

1. มี ทุ นจดทะเบี ยนช่ าระแล้ ว ไม่ ต่่ ากว่ า 
3 ล้านบาท (นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยเพียงประเภทเดียว หรือ 
ทั้ง 2 ประเภทใบอนุญาตได้)

2. กรรมการบริษัทต้องไม่ เป็นกรรมการ
บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้า
ประกันภัยนิติบุคคลอื่ น  ในประ เภท
ใบอนุญาตเดียวกัน

3. มีนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดาตาม
ประเภทใบอนุญาตที่ประสงค์จะยื่นขอรับ
ใบอนุญาตนายหน้าประเภทนิติบุคคล 
จ่านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดย 2 ใน 5 
คนต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี และไม่มีรายชื ่อเป็นนายหน้า
ของนิติบุคคลอื่นในเวลาเดียวกัน

4. มีแผนธุรกิจตามประกาศนายหน้านิติ
บุคคลฯ พ.ศ.2562

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 Email : broker@oic.or.th
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การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์ 
กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ผู้เริ่มก่อการ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่

ผู้เร่ิมก่อการ
ขอจดวัตถุประสงค์

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

1 ผู้เร่ิมก่อการ
ยื่นขอความเห็นชอบวัตถุที่ประสงค์

เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย
ที่ส่านักงาน คปภ.

2
ผู้เร่ิมก่อการขอจัดตั้งบริษัท

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้วยหนังสือแสดงความเห็นชอบ

จากส่านักงาน คปภ.
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การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 Email : broker@oic.or.th

Step 1

เอกสารจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า:  

1. ส่าเนาใบจองชื่อ   

2. ส่าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์

3. ส่าเนาบริคณห์สนธิ 

เอกสารประกอบ
การขอความเห็นชอบ
วัตถุทีป่ระสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย

เอกสารที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด:

1. ค าร้องขอความเห็นชอบวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (กรณีจัดตั้งนิติบุคคลใหม)่ (นช./นว.)

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92323/1.1khamrngkhkhwaamehnchbwatthuthiiprasngkhephuueprakbkicchkaarepnnaayhnaaprakanchiiwit-nch.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92324/1.2khamrngkhkhwaamehnchbwatthuthiiprasngkhephuueprakbkicchkaarepnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.pdf

2. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้ซึ่งย่ืนค าขอรับความเห็นชอบวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่านตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92327/2.1hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaarphuukhrabkhwaamehnchbwatthuprasngkh.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92328/2.2hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaarphuukhrabkhwaamehnchbwatthuprasngkh.pdf

3. หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ของผู้ซึ่งย่ืนค าขอรับความเหน็ชอบวตัถุที่
ประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน)**

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92329/3.1hnangsuueaetngtanghruuembhmaayaihkrathamkaarepnnaayhnaaprakanchiiwitkhngphuuchuengyuuenkhamkhrabkhw.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92330/3.2hnangsuueaetngtanghruuembhmaayaihkrathamkaarepnnaayhnaaprakanwinaasphaykhngphuuchuengyuuenkhamkhrab.pdf

4. ส าเนาหลักฐานการช าระค่าหุ้นไม่ต่ ากวา่ 3 ล้านบาท (บัญชีเงินฝาก)

**นายหน้าฯ 2 คน ในจ่านวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันย่ืนค่าขอร้อง และต้องไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าให้กบันายหน้านิติบุคคลรายอ่ืน**

-> เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพิจารณา 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน (ยกเว้นนิติบุคคล

ต่างด้าว เจ้าหน้าที่จะแจ้งก าหนดการให้ทราบ) จากนั้นจึงออกเอกสารแสดงความเห็นชอบเพื่อให้
นิติบุคคลยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

Office of Insurance Commission

ในช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาด Covid-19 
ขอให้ส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามแล้ว มาที่ 
Email : broker@oic.or.th
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การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจอื่นอยูแ่ล้ว

ผู้เร่ิมก่อการ
ขอจดวัตถุประสงค์

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

1 ผู้เร่ิมก่อการ
ยื่นขอความเห็นชอบวัตถุที่ประสงค์

เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย
ที่ส่านักงาน คปภ.

2
ผู้เร่ิมก่อการขอจัดตั้งบริษัท

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้วยหนังสือแสดงความเห็นชอบ

จากส่านักงาน คปภ.
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การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

Step 1

เอกสารจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า:  

1. หนังสือรับรองบริษัท 

2. ใบรับเอกสาร พร้อมค่ารับรองและ
ค่าขอจดทะเบียนบริษัทจ่ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ่ากัด

3. ส่าเนารายการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ 

4. ส่าเนารายชื่อผู้ถือหุ้น

5. ส่าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ 

6. ส่าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการขอความ
เห็นชอบเพิ่มวัตถุที่ประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

เอกสารที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด:

1. ค าร้องขอความเห็นชอบเพิ่มวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบธรุกิจเป็นนายหน้าประกันชีวติ/วินาศภัย (กรณีมีนิติบุคคลเดิมอยู่แล้ว) (นช./นว.)

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92325/1.3khamrngkhkhwaamehnchbephimwatthuthiiprasngkhephuueprakbkicchkaarepnnaayhnaaprakanchiiwit-nch.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92326/1.4khamrngkhkhwaamehnchbephimwatthuthiiprasngkhephuueprakbkicchkaarepnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.pdf

2. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้ซึ่งยื่นค าขอรับความเห็นชอบวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่านตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92327/2.1hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaarphuukhrabkhwaamehnchbwatthuprasngkh.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92328/2.2hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaarphuukhrabkhwaamehnchbwatthuprasngkh.pdf

3. หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ของผู้ซึ่งย่ืนค าขอรับความเหน็ชอบวตัถุที่
ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน)**

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92329/3.1hnangsuueaetngtanghruuembhmaayaihkrathamkaarepnnaayhnaaprakanchiiwitkhngphuuchuengyuuenkhamkhrabkhw.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92330/3.2hnangsuueaetngtanghruuembhmaayaihkrathamkaarepnnaayhnaaprakanwinaasphaykhngphuuchuengyuuenkhamkhrab.pdf

4. ส าเนางบการเงินของปีล่าสดุ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากวา่ 3 ล้านบาท 
(ส าหรับนิติบุคคลทีป่ระกอบธรุกิจไม่ถึง 1 ปี ให้ยืน่ส าเนาหลักฐานการช าระค่าหุ้นไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท (บัญชีเงินฝาก))

**นายหน้าฯ 2 คน ในจ่านวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันย่ืนค่าขอร้อง และต้องไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าให้กบันายหน้านิติบุคคลรายอ่ืน**

-> เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพิจารณา 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน (ยกเว้นนิติ

บุคคลต่างด้าว เจ้าหน้าที่จะแจ้งก าหนดการให้ทราบ) จากนั้นจึงออกเอกสารแสดง
ความเห็นชอบเพื่อให้นิติบุคคลย่ืนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4
ในช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาด Covid-19 
ขอให้ส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามและประทับตรา
บริษัท มาที่ Email : broker@oic.or.th

https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91416/hnangsuueaecchngkhwaamprasngkhkhcchdthaebiiynwatthuthiiprasngkh-krniicchadtangnitibukhkhlaihm-nch.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92325/1.3khamrngkhkhwaamehnchbephimwatthuthiiprasngkhephuueprakbkicchkaarepnnaayhnaaprakanchiiwit-nch.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92326/1.4khamrngkhkhwaamehnchbephimwatthuthiiprasngkhephuueprakbkicchkaarepnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91416/hnangsuueaecchngkhwaamprasngkhkhcchdthaebiiynwatthuthiiprasngkh-krniicchadtangnitibukhkhlaihm-nch.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92327/2.1hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaarphuukhrabkhwaamehnchbwatthuprasngkh.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92328/2.2hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaarphuukhrabkhwaamehnchbwatthuprasngkh.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91416/hnangsuueaecchngkhwaamprasngkhkhcchdthaebiiynwatthuthiiprasngkh-krniicchadtangnitibukhkhlaihm-nch.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92329/3.1hnangsuueaetngtanghruuembhmaayaihkrathamkaarepnnaayhnaaprakanchiiwitkhngphuuchuengyuuenkhamkhrabkhw.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92330/3.2hnangsuueaetngtanghruuembhmaayaihkrathamkaarepnnaayhnaaprakanwinaasphaykhngphuuchuengyuuenkhamkhrab.pdf


การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การยื่นขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลย่ืนค าขอรบัใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวิต/วินาศภัย (นช.2/นว.2) 

พร้อมเอกสารประกอบ
ที่ส่านักงาน คปภ.

1
ผู้แทนนิติบุคคลเข้ารับการทดสอบความรู ้
เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันเอกสารครบถ้วนและ

มีคุณสมบัตติามที่กฎหมายก่าหนด พร้อม
ทั้งแจ้งก่าหนดการทดสอบความรู้ให้ทราบ

2

นิติบุคคลรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย

ตามวันที่เจ้าหน้าที่ก่าหนด 

4นิติบุคคลช าระคา่ธรรมเนียม 10,000 บาท
เมื่อนิติบุคคลผ่านการทดสอบความรู*้

โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทดสอบภายใน 2 วันท่าการ

*นิติบุคคลที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ต้องเข้าทดสอบ
ความรู้อีกคร้ังในรอบถัดไปจนกว่าจะผ่าน โดยเจ้าหน้าที่

จะเป็นผู้แจ้งก่าหนดการให้ทราบภายหลัง*

3

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต

1. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (นช.2/นว.2)
นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4614/khamkhrabaibnuyaataihnaayhnaaepnnaayhnaaprakanchiiwit-nch.2.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4616/khamkhrabaibnuytaihnaayhnaaepnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.2.pdf

2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน

3. ส าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์  

4. ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน

5. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ พร้อมรับรองส าเนา
บัตรประชาชน และส าเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (ถ้ามี)
นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91422/hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaar-nch.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91423/hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaar-nw.pdf

6. หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อย 2 คน
นช.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91420/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruu

hruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumiihnaathiirabphidchbainkaarda.pdf

นว.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91421/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruuh

ruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumiihnaathiirabphidchbainkaarda.pdf

- ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าฯ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบส่าเนาใบอนุญาตนายหน้าฯ ด้วย
- ต้องมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบหลักฐานแสดงประสบการณ์
ท่างาน เช่น หนังสือรับรองการท่างานจากบริษัทต้นสังกัด/สังกัดเดิม หรือประวัติการท่างาน (CV)

7. หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผู้ท าการแทนนิติบุคคลนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย  ไม่น้อยกว่า 5 คน

นช.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91418/hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhn

aaprakanchiiwitphuuthamkaaraethnnitibukhkhlnaayhnaachiiwit.pdf

นว.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91419/hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhn
aaprakanchiiwitphuuthamkaaraethnnitibukhkhlnaayhnaawinaasphay.pdf

- 2 คน ในจ่านวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค่าขอรับใบอนุญาต

- นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องไมต่ิดสังกัดนายหน้านิติบุคคลอื่น

8. ประวัติผู้เข้าสอบ 2 คน [ผู้เข้าสอบสามารถเป็นกรรมการในข้อ 5 หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฯ 
ในข้อ 6 ] https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4622/prawatiphuuekhaasb-aihm-1.pdf

9. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร และ ส าเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งส านักงาน

10. แผนที่พร้อมต าแหน่ง GPS และภาพถ่ายสี แสดงที่ตั้งและภายในส านักงานไม่ต่ ากว่า 4 ภาพ 

11. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล ส าหรับรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย พร้อม
หนังสือแจ้งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีจากสถาบัน
การเงินได้โดยตรง 
https://www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/hnangsuueyinymaihtrwcchsbbaychii.docx

12. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล (ศึกษาหัวข้อแผนธุรกิจในหน้าถัดไป)

13. หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีสิทธิเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) และน าส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91867/hnangsuuembamnaacchkh-vpn.pdf

Office of Insurance Commission

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 Email : broker@oic.or.th

Step 2

5ในช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาด Covid-19 
ขอให้ส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามและประทับตรา
บริษัท มาที่ Email : broker@oic.or.th

https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4614/khamkhrabaibnuyaataihnaayhnaaepnnaayhnaaprakanchiiwit-nch.2.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4616/khamkhrabaibnuytaihnaayhnaaepnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.2.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91422/hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaar-nch.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91423/hnangsuuerabrngprawatiaelakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrrmkaar-nw.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91420/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruuhruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumiihnaathiirabphidchbainkaarda.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91421/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruuhruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumiihnaathiirabphidchbainkaarda.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91418/hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhnaaprakanchiiwitphuuthamkaaraethnnitibukhkhlnaayhnaachiiwit.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91419/hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhnaaprakanchiiwitphuuthamkaaraethnnitibukhkhlnaayhnaawinaasphay.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4622/prawatiphuuekhaasb-aihm-1.pdf
https://www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/hnangsuueyinymaihtrwcchsbbaychii.docx
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91867/hnangsuuembamnaacchkh-vpn.pdf
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ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา 
ในเบื้องต้นได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php

หัวข้อที่ต้องจัดท าในแผนธุรกิจของบริษัทนายประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
https://www.oic.or.th/sites/default/files/aenwthaangainkaarcchadthamaephnthurkicchkhngbrisathnaaypra
kanphay_praephthnitibukhkhl.pdf
(1) รายละเอียด ข้อมูลของนิติบุคคล และงบการเงินนหรือหลักฐานเกีย่วกบัฐานะ การเงินอื่นในกรณีที่ไม่มีงบการเงิน 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธรุกจินายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 

(ก) แนวนโยบายและแผนการประกอบธรุกจินายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีข้างหน้า อย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 

1) เงินลงทุน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และปริมาณธุรกรรม 
2) การก่ากับดูแลกจิการที่ดี 
3) การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
4) การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เช่น เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะเสนอขาย 
ช่องทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

5) การคัดเลือก การก่ากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/
วินาศภัย ซึ่งเป้นผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายกระท่าการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยของนิติบุคคล ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
6) การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า 
7) การจัดการเร่ืองร้องเรียน การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
8) การประกอบธุรกิจอ่ืนของนิติบคุคลผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี) 

(ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจวนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน
เกี่ยวกับระบบงาน อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

1) การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน 
2) การน่าส่งเบี้ยประกันภัยให้แกบ่ริษัท 
3) การส่งรายงานตามแบบและรายงานที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียน ก่าหนด

(ค) รายละเอีบดเกี่ยวกับส านักงาน และสาขาที่จะประกอบธรุกจินายหน้าประกันชีวิต/วินาศอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
1) สถานที่ตั้ง และต่าแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ (GPS)
2) พื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์ส่านักงานที่เหมาะสม พร้อมด่าเนินกิจการนายหน้าประกันชีวติ/วินาศภัย และมีสัดส่วนที่ชัดเจน

(ง) รายละเอียดเกี่ยวกับบคุลากรในการด าเนินงานเกีย่วกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยของนิติบคุคล อย่างน้อยดังต่อไปน้ี
1) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
2) หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานของนิติบุคคล
3) กรรมการที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
4) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด่าเนินงานเกีย่วกบัการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อย 2 คน
5) ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารที่ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
6) รายชื่อนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่จะปฏิบัติงานในส่านักงานอย่างน้อย 5 คน และในแต่ละสาขาอย่างน้อย 2 คน
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http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php
https://www.oic.or.th/sites/default/files/aenwthaangainkaarcchadthamaephnthurkicchkhngbrisathnaayprakanphay_praephthnitibukhkhl.pdf

