ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

1

การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

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

Step 1 การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย
▪ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ผู้เริ่มก่อการ
เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่
▪ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว

Step 2 การยื่นขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
ประเภทนิติบุคคล

2

คุณสมบัติเบื้องต้นของนิติบุคคล
ทีม
่ ีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
1. มีท ุน จดทะเบีย นช่ า ระแล้ว ไม่ต่ า กว่า
3 ล ้า น บ า ท ( นิ ติ บุ ค ค ล อ า จ ข อ รั บ
ใบอนุ ญ าตเป็ น นายหน้ า ประกั น ชี วิ ต หรื อ
นายหน้าประกันวินาศภัยเพียงประเภทเดียว
หรือ ทั้ง 2 ประเภทใบอนุญาตได้)

2. กรรมการบริ ษั ท ต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการ
บริ ษั ท ประกั น ภั ย และบริ ษั ท นายหน้ า
ป ร ะ กั น ภั ย นิ ติ บุ ค ค ล อื น ใ น ป ร ะ เ ภ ท
ใบอนุญาตเดียวกัน
3. มี น ายหน้ า ประเภทบุ ค คลธรรมดาตาม
ประเภทใบอนุญาตทีประสงค์จะยืนขอรับ
ใบอนุ ญ าตนายหน้ า ประเภทนิ ติ บุ ค คล
จ่ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน โดย 2 ใน 5
คนต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตมาแล้ ว ไม่ น้ อ ย
กว่า 2 ปี และไม่ม ีร ายชื อเป็น นายหน้า
ของนิติบุคคลอืนในเวลาเดียวกัน
4. มีแ ผนธุร กิจ ตามประกาศนายหน้า นิติ
บุคคลฯ พ.ศ.2562

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 Email : broker@oic.or.th
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ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา
ในเบื้องต้นได้ที http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php

3

หัวข้อที่ต้องจัดทาในแผนธุรกิจของบริษัทนายประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
https://www.oic.or.th/sites/default/files/aenwthaangainkaarcchadthamaephnthurkicchkhngbrisathnaaypra
kanphay_praephthnitibukhkhl.pdf
(1) รายละเอียด ข้อมูลของนิติบุคคล และงบการเงินนหรือหลักฐานเกียวกับฐานะ การเงินอืนในกรณีทีไม่มีงบการเงิน
(2) รายละเอียดเกียวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
(ก) แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีข้างหน้า อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) เงินลงทุน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และปริมาณธุรกรรม
2) การก่ากับดูแลกิจการทีดี
3) การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
4) การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เช่น เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีจะเสนอขาย
ช่องทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
5) การคัดเลือก การก่ากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีของบุคคล ทีได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/
วินาศภัย ซึงเป้นผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายกระท่าการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยของนิติบุคคล ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
6) การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า
7) การจัดการเรืองร้องเรียน การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8) การประกอบธุรกิจอืนของนิติบค
ุ คลผู้ยืนขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)
(ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจวนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน
เกี่ยวกับระบบงาน อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน
2) การน่าส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
3) การส่งรายงานตามแบบและรายงานทีคณะกรรมการหรือนายทะเบียน ก่าหนด
(ค) รายละเอีบดเกี่ยวกับสานักงาน และสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) สถานทีตั้ง และต่าแหน่งพิกด
ั ทางภูมิศาสตร์ (GPS)
2) พื้นทีใช้สอย และอุปกรณ์ส่านักงานทีเหมาะสม พร้อมด่าเนินกิจการนายหน้าประกันชีวต
ิ /วินาศภัย และมีสัดส่วนทีชัดเจน
(ง) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการดาเนินงานเกีย
่ วกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยของนิติบค
ุ คล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
2) หน้าทีและความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานของนิติบุคคล
3) กรรมการทีไม่มีลักษณะต้องห้าม
4) ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบในการด่าเนินงานเกียวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อย 2 คน
3
5) ผู้ทีจะเป็นผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารทีต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
6) รายชือนายหน้าทีได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ทีจะปฏิบัติงานในส่านักงานอย่างน้อย 5 คน และในแต่ละสาขาอย่างน้อย 2 คน

การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
Step 1

1
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การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์
กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ผู้เริ่มก่อการ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่

ผู้เริ่มก่อการ
ขอจดวัตถุประสงค์
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

2

ผู้เริ่มก่อการ
ยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย
ทีส่านักงาน คปภ.
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ผู้เริ่มก่อการขอจัดตั้งบริษัท
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้วยหนังสือแสดงความเห็นชอบ
จากส่านักงาน คปภ.

เอกสารประกอบ
1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (กรณีจัดตั้งนิติบุคคลใหม่) (นช./นว.)
นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91416/hnangsuueaecchngkhwaamprasngkhkhcchdthaebiiynwatthuthiiprasngkh-krniicchadtangnitibukhkhlaihm-nch.pdf
นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91417/hnangsuueaecchngkhwaamprasngkhkhcchdthaebiiynwatthuthiiprasngkh-krniicchadtangnitibukhkhlaihm-nw.pdf
2. สาเนาใบอนุญาตนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดา ตามประเภทใบอนุญาตที่ต้องการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2 คน ในจ่านวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยืนค่าขอรับใบอนุญาต
- นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องไม่เป็นนายหน้ากระท่าการแทนให้กบ
ั นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล รายอืน
3. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคลตามประกาศกาหนด (ดูหัวข้อแผนธุรกิจในหน้า 3)
4. นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย **(เฉพาะกรณีผู้ก่อการทีจะขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลต่างด้าว)**
เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 5. สาเนาใบจองชื่อ 6. สาเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ 7. สาเนาบริคณห์สนธิ

-> เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารใช้เวลาพิจารณา 7 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน
จากนั้นจึงออกเอกสารแสดงความเห็นชอบให้นิติบุคคลจดวัตถุที่ประสงค์และจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 Email : broker@oic.or.th
Office of Insurance Commission

การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
Step 1

1
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การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์
กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นก่อนขอรับใบอนุญาต
2
3
ผู้เริ่มก่อการ

ผู้เริ่มก่อการ
ขอเพิ่มวัตถุประสงค์
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

ยื่นขอเพิ่มวัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย
ทีส่านักงาน คปภ.

ผู้เริ่มก่อการขอจัดตั้งบริษัท
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้วยหนังสือแสดงความเห็นชอบ
จากส่านักงาน คปภ.

เอกสารประกอบ
1. หนังสือขออนุมัติเพิ่มวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (กรณีมีนิติบุคคลเดิมอยู่แล้ว) (นช./นว.)
นช. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91405/khnumatiephimwatthuthiiprasngkhnaayhnaaprakanchiiwit-krniimiinitibukhkhledimyuuaelw-nch.pdf
นว. https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91406/khnumatiephimwatthuthiiprasngkhnaayhnaaprakanwinaasphay-krniimiinitibukhkhledimyuuaelw-nw.pdf
2. สาเนาใบอนุญาตนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดา ตามประเภทใบอนุญาตที่ต้องการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ 5 คน
- 2 คน ในจ่านวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยืนค่าขอรับใบอนุญาต
- นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องไม่เป็นนายหน้ากระท่าการแทนให้กบ
ั นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล รายอืน
3. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคลตามประกาศกาหนด (ดูหัวข้อแผนธุรกิจในหน้า 3)
4. งบการเงินของปีล่าสุด ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท (กรณีประกอบธุรกิจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป)
5. นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย **(เฉพาะนิติบุคคลต่างด้าวที่ต้องนาส่งรายงานนี้)**
เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า:
6. สาเนาหนังสือรับรองบริษัท (บอจ.1)
7. สาเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
8. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน
้ (บอจ.5)

9. สาเนาใบรับเอกสาร พร้อมคารับรองและคาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด
10. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
11. สาเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4)

-> เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ใช้เวลาพิจารณา 7 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน
Office of Insurance Commission
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การขอรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
Step 2
1

การยื่นขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
3

2
นิติบุคคลยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวิต/วินาศภัย (นช.2/นว.2)
พร้อมเอกสารประกอบ
ทีส่านักงาน คปภ.

ผู้แทนนิติบุคคลเข้ารับการทดสอบความรู้
เมือเจ้าหน้าทียืนยันเอกสารครบถ้วนและ
มีคุณสมบัตต
ิ ามทีกฎหมายก่าหนด พร้อม
ทั้งแจ้งก่าหนดการทดสอบความรู้ให้ทราบ

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต
1.
2.
3.
4.
5.

6.

คาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/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
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
สาเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน
หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ พร้อมรับรองสาเนา
บัตรประชาชน และสาเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (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
หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อย 2 คน
นช.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91420/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruu

นิติบุคคลชาระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
เมือนิติบุคคลผ่านการทดสอบความรู*้
โดยเจ้าหน้าทีจะแจ้งผลทดสอบภายใน 2 วันท่าการ
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*นิติบุคคลทีไม่ผ่านการทดสอบความรู้ต้องเข้าทดสอบ
ความรู้อีกครั้งในรอบถัดไปจนกว่าจะผ่าน โดยเจ้าหน้าที
จะเป็นผู้แจ้งก่าหนดการให้ทราบภายหลัง*
7.

นิติบุคคลรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย
ตามวันทีเจ้าหน้าทีก่าหนด

หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผู้ทาการแทนนิติบุคคลนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย ไม่น้อยกว่า 5 คน พร้อมรับรองสาเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

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 มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยืนค่าขอรับใบอนุญาต
- นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องไม่ติดสังกัดนายหน้านิติบุคคลอืน
8. ประวัติผู้เข้าสอบ 2 คน [ผู้เข้าสอบสามารถเป็นกรรมการในข้อ 5 หรือเป็นผู้มีหน้าทีรับผิดชอบฯ
ในข้อ 6 ] https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4622/prawatiphuuekhaasb-aihm-1.pdf
9. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร และ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งสานักงาน
10. แผนที่พร้อมตาแหน่ง GPS และภาพถ่ายสี แสดงที่ตั้งและภายในสานักงานไม่ต่ากว่า 4 ภาพ
11. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล สาหรับรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย พร้อมหนังสือแจ้ง
ต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีจากสถาบันการเงินได้โดยตรง
https://www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/hnangsuueyinymaihtrwcchsbbaychii.docx

12. กรณีนิติบุคคลใหม่ที่พงึ่ จัดตั้ง: หลักฐานทีแสดงถึงการได้รับช่าระค่าหุ้นหรือมีทุนช่าระแล้ว
hruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumiihnaathiirabphidchbainkaarda.pdf
ไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท ได้แก่ ใบส่าคัญการรับช่าระค่าหุ้นหรือบัญชีเงินฝากตั้งต้น
นว.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91421/hnangsuuerabrngkaarmiikhwaamruuh
กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นก่อน: งบการเงิน ณ ปัจจุบัน ทีมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท
ruueprasbkaarnainkaarthamngaankhngphuumiihnaathiirabphidchbainkaarda.pdf
11. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล (ดูหัวข้อแผนธุรกิจในหน้า 3)
- ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าฯ ต่อเนือง ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบส่าเนาใบอนุญาตนายหน้าฯ ด้วย
12. หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้มีสิทธิเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) และนาส่งข้อมูลทาง
- ต้องมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบหลักฐานแสดงประสบการณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
ท่างาน เช่น หนังสือรับรองการท่างานจากบริษัทต้นสังกัด/สังกัดเดิม หรือประวัติการท่างาน (CV)
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91867/hnangsuuembamnaacchkh-vpn.pdf

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