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การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
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กระดาษหวัจดหมาย
หรอืเขียนท่ีอยูบ่รษัิทมมุซา้ยบน

เลขที่หนงัสอื

วนัเดือนปีที่เขียน

เรือ่ง  แจง้เปลีย่นแปลงรายการทางทะเบียน (โปรดระบเุรือ่ง)

เรยีน  นายทะเบียน

เนือ้เรือ่ง...............................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.........................................................

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ

(                                  )
นาย/นางสาว.................
กรรมการ/ผูร้บัมอบอ านาจ

ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์Email ของผูป้ระสานงาน

ตัวอย่างหนังสือถึงนายทะเบียน

▪ กรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามเพื่อ
รับรองเอกสาร พร้อมตราประทับบริษัทใน
หนังสือถึงนายทะเบียนและเอกสารประกอบ
ทุกรายการ

▪ โปรดระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ Email 
ของผู้ประสานงาน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับ 
กรณีแก้ไข/ขอเอกสารเพิ่มเติม
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1) การแจ้งเข้า/ออก หรือย้ายสาขาของนายหน้าบุคคลธรรมดาในสังกัด
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันที่นิติบุคคลเปล่ียนแปลง

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
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เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โปรดระบุเร่ืองให้ชัดเจน และกรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทด้วย)

▪ กรณีแจ้งนายหน้าเข้าสังกัด ให้กรอกหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผู้ท าการแทน
นิติบุคคลนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
นช.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91418/hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhnaaprakanchiiwitphuut

hamkaaraethnnitibukhkhlnaayhnaachiiwit.pdf

นว.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91419/hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhnaaprakanchiiwitphuut

hamkaaraethnnitibukhkhlnaayhnaawinaasphay.pdf

▪ กรณีแจ้งนายหน้าออกจากสังกดั ให้ระบุช่ือ-นามสกุล และเลขที่ใบอนุญาตของนายหน้าในหนังสือถึงนายทะเบียนได้เลย

2) การเพิ่มทุน ลดทุน หรือเปลีย่นผู้ถือหุ้น
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันที่นิติบุคคลเปล่ียนแปลง

เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบยีน (โปรดระบุเรื่องให้
ชัดเจน และกรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทด้วย)

▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน

▪ ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 

ประเภทบุคคลธรรมดา 
ในเบื้องต้นได้ที่หน้า Website

http://oiceservice.oic.or.th/lic
enseagency/license.php
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3) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรืออ านาจของกรรมการ 
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันที่นิติบุคคลเปล่ียนแปลง

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

Office of Insurance Commission

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

เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โปรดระบุเร่ืองให้ชัดเจน และกรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทด้วย)

▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงแลว้

▪ กรณีแจ้งกรรมการรายใหม่ ให้กรอกหนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ พร้อมรับรองส าเนา
บัตรประชาชน และส าเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (ถ้าม)ี

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

▪ กรณีแจ้งกรรมการลาออก ให้ระบุช่ือ-นามสกุลของกรรมการในหนังสือถึงนายทะเบียนได้เลย

4) การย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือย้ายสาขา 
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 5 วันนับจากวันท่ีนิติบุคคลเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบยีน (โปรดระบุเรื่องให้ชัดเจน และกรรมการ
หรือผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทด้วย)

▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงแลว้

▪ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร และ ส าเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งส านักงาน

▪ แผนที่พร้อมต าแหน่ง GPS และภาพถ่ายสี แสดงที่ตั้งและภายในส านักงานไม่ต่ ากว่า 4 ภาพ 

4

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


5) การขอตั้งสาขาบริษัทนายหน้านิติบุคคล
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันที่นิติบุคคลเปล่ียนแปลง

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

Office of Insurance Commission
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เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โปรดระบุเร่ืองให้ชัดเจน และกรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทด้วย)

▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ ปัจจุบัน ทิ่เพิ่มเติมรายละเอียดของสาขาที่ขอจัดตั้งแล้ว

▪ ค าขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (นช.11/นว.11)

นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4619/khamkhnuyaatepidsaakhaakhngnitibukhkhlthiiaidrabaibnuyaatnaayhnaaprrakanchiiwit-nch.11.pdf

นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4618/khamkhnuyaatepidsaakhaakhngnitibukhkhlthiiaidrabaibnuyaatnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.11.pdf

▪ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร และ ส าเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งส านักงาน

▪ แผนที่พร้อมต าแหน่ง GPS และภาพถ่ายสี แสดงที่ตั้งและภายในส านักงานไม่ต่ ากว่า 4 ภาพ

▪ กรณีนายหน้าฯ ประจ าสาขาเป็นนายหน้ารายใหม่ต้องแจ้งเข้าสังกัดด้วย โดยกรอกแบบฟอร์มในข้อ 1 (หน้า 3)

6) การยกเลิกสาขาบริษัทนายหน้านิติบุคคล
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีนิติบุคคลเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบยีน (โปรดระบุเรื่องให้ชัดเจน และกรรมการ
หรือผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทด้วย)

▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงแลว้
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7) การเปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนนิงานเกีย่วกบัการเป็นนายหนา้ประกันชีวติ/วินาศภัย 
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันที่นิติบุคคลเปล่ียนแปลง

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

Office of Insurance Commission

เอกสารประกอบ
▪ หนังสือถึงนายทะเบียน 
▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
▪ หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 

นช.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91420/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruuhruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumii

hnaathiirabphidchbainkaarda.pdf

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

hnaathiirabphidchbainkaarda.pdf
- ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าฯ ต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบส าเนาใบอนุญาตนายหน้าฯ
- ต้องมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบหลกัฐานแสดงประสบการณ์ท างาน เช่น หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท
ต้นสังกัด/สังกัดเดิม หรือประวัติการท างาน (CV)
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8) การเปล่ียนแปลงผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ของนิติบุคคล
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีนิติบุคคลเปล่ียนแปลง

เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน 

▪ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน

▪ กรณินิติบุคคลได้รับใบอนญุาตนายหน้าฯไม่เกิน 3 ปี : ต้องส่งผู้แทนนิติบุคคล ได้แก่ กรรมการ หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฯ เข้าทดสอบ
ความรู้ใหม่อีกคร้ังแทนบุคคลเดิม โดยกรอกแบบฟอร์ม https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4622/prawatiphuuekhaasb-aihm-1.pdf

▪ กรณินิติบุคคลได้รับใบอนุญาตนายหน้าฯ มากกว่า 3 ปี : ไม่ต้องส่งผู้แทนนิติบุคคลเข้าทดสอบความรู้ใหม่ 

▪ กรณีผู้เข้าทดสอบความรู้เป็นกรรมการต้องด าเนินการในข้อ 3 (หน้า4) 
หรือกรณีเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องด าเนินการในข้อ 7 ให้แล้วเสร็จก่อน

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/4622/prawatiphuuekhaasb-aihm-1.pdf


การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

Office of Insurance Commission

9) การเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบัญช ีส าหรับรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัยของบริษัท
แจ้งนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับจากวันที่นิติบุคคลเปล่ียนแปลง

เอกสารประกอบ

▪ หนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบยีน (โปรดระบุเรื่องให้ชัดเจน และกรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือพร้อมตราประทับบริษัทดว้ย)

▪ กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบัญชี : ให้แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล พร้อมหนังสือแจ้ง
ต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบญัชีจากสถาบันการเงินไดโ้ดยตรง 
https://www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/hnangsuueyinymaihtrwcchsbbaychii.docx

▪ กรณียกเลิกบัญชี : ให้ระบุรายละเอียดบัญชีในหนังสือถึงนายทะเบียนได้เลย
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