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แบบที่ 1 การต่ออายุใบอนุญาต

นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

แบบท่ี 2 การขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่

นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
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แบบที่ 1 การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 

(นช.8/นว.8) ที่ส านักงาน คปภ.
[สามารถย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตได้

ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ]

1 นิติบุคคลช าระค่าธรรมเนียม
เม่ือเจ้าหน้าที่ยืนยันเอกสารครบถ้วนและ
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้

- ต่ออายุ 1 ปี (ส าหรับการต่ออายุคร้ังที่ 1 และ 2)
ช าระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
- ต่ออายุ 5 ปี (ส าหรับการต่ออายุคร้ังที่ 3 เป็นต้นไป)
ช าระค่าธรรมเนียม 20,000 บาท
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นิติบุคคลรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย

ตามวันที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

3

เอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาต

1. ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวติ/วินาศภัย (นช.8/นว.8)
นช.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4615/khamkhtaayuaibnuyaate
pnnaayhnaaprakanchiiwit-nch.8.pdf
นว.https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/4617/khamkhtaayuaibnuyaate
pnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.8.pdf

2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
3. ส าเนารายละเอียดวัตถุประสงค ์ 
4. ส าเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ือหุ้น ณ ปัจจุบัน
5. ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วนิาศภัยของนิตบิุคคล ฉบับที่ก าลังจะหมดอายุ 

(ฉบับจริง)
6. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิตบิุคคลตามประกาศก าหนด

https://www.oic.or.th/sites/default/files/aenwthaangainkaarcchadthamaephnt
hurkicchkhngbrisathnaayprakanphay_praephthnitibukhkhl.pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต
▪ ใบอนุญาตของนายหน้าฯ ผู้ท าการแทนนิติบุคคล ยังมีผลบังคับอยู่และมีจ านวน

ไม่น้อยกว่า 5 คนที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่
▪ มีผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 

อย่างน้อย 2 คน ที่มี ใบอนุญาตนายหน้าฯ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี
ประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ มีทรัพย์สินส่วนที่ เกินกว่าหนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
ต่อประเภทใบอนุญาต หรือ 1 ล้าน 5 แสนบาท ส าหรับนายหน้าประกันภัยโดยตรง
และประกันภัยต่อ

▪ ย่ืนรายงานเก่ียวกับผลการประกอบธุรกิจตอ่นายทะเบียนเป็นรายไตรมาส ภายใน 
30 วันเนับแต่วันสิ้นไตรมาส ตามแบบ นปช.1 / นปว.1 / นปช.2 / นปว.2 ครบถ้วน
ตามก าหนดเวลา

▪ ย่ืนรายงานเก่ียวกับผลการประกอบธุรกิจเป็นรายปีตอ่นายทะเบียนภายใน 5 เดือน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย 
• งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
• รายงานผลการประกอบธุรกิจตามแบบ รปช./รปว.
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แบบที่ 2 การขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่ นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การต่ออายุใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลย่ืนค าขอรบัใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวิต/วินาศภัย (นช.2/นว.2) 
พร้อมเอกสารประกอบ
ที่ส านักงาน คปภ.

1
ผู้แทนนิติบุคคลเข้ารับการทดสอบความรู ้
เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันเอกสารครบถ้วนและ

มีคุณสมบัตติามที่กฎหมายก าหนด พร้อม
ทั้งแจ้งก าหนดการทดสอบความรู้ให้ทราบ

2

นิติบุคคลรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย

ตามวันที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

4นิติบุคคลช าระคา่ธรรมเนียม 10,000 บาท
เมื่อนิติบุคคลผ่านการทดสอบความรู*้

โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทดสอบภายใน 2 วันท าการ

*นิติบุคคลที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ต้องเข้าทดสอบ
ความรู้อีกคร้ังในรอบถัดไปจนกว่าจะผ่าน โดยเจ้าหน้าที่

จะเป็นผู้แจ้งก าหนดการให้ทราบภายหลัง*
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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 (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

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 โดยให้แนบส าเนาใบอนุญาตนายหน้าฯ ด้วย
- ต้องมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบหลักฐานแสดงประสบการณ์
ท างาน เช่น หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทต้นสังกัด/สังกัดเดิม หรือประวัติการท างาน (CV)

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

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 ในจ านวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต
- นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องติดสังกัดนายหน้านิติบุคคลอื่น
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 พร้อมหนังสือแจ้ง

ต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีจากสถาบันการเงินได้โดยตรง 
https://www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/hnangsuueyinymaihtrwcchsbbaychii.docx

12. กรณีนิติบุคคลใหม่ที่พึง่จัดตั้ง: หลักฐานที่แสดงถึงการได้รับช าระค่าหุ้นหรือมีทุนช าระแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท ได้แก่ ใบส าคัญการรับช าระค่าหุ้นหรือบัญชีเงินฝากตั้งต้น
กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นก่อน: งบการเงิน ณ ปัจจุบัน ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท

11. แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล (ดูหัวข้อแผนธุรกิจในหน้า 3)
12. หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีสิทธิเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) และน าส่งข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์
https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91867/hnangsuuembamnaacchkh-vpn.pdf
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