
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
ผู้มาติดต่อ (บุคคล) คปภ.ส่วนกลาง / คปภ.ส่วนภูมิภาค

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำนเพื่อขอรับ
ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ 

ประกันภัย
ณ ส ำนักงำน คปภ.

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร
และคุณสมบัติ

• บัตรประชำชน
• ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
• ค ำขอรับใบอนุญำตฯ
• รูปถ่ำย 2.5x3 ซม. 2 รูป
• ส ำเนำรับรองกำรศึกษำวิชำกำรประกัน

ชีวิต/ประกันวินำศภัย
• ส ำเนำบันทึกประจ ำวัน (กรณีบัตรหำย)

เอกสารหลักฐาน

ผู้ยื่นค ำขอช ำระ
ค่ำธรรมเนียม

รับใบอนุญำตและลง
ลำยมือชื่อรับ
ใบอนุญำตใบอนุญำต 300 บำท

ใบแทนใบอนุญำต 200 บำท

5 นาที 5 นาที5 นาที

ระยะเวลาให้บริการ

15 นาที

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำนเพื่อตอ่อายุ
ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ 

ประกันภัย
ณ ส ำนักงำน คปภ. เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร

และคุณสมบัติ

• ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ
• ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีเปลี่ยนทีอ่ยู)่
• รูปถ่ำย 2.5x3 ซม. 2 รูป

เอกสารหลักฐาน

ผู้ยื่นค ำขอช ำระ
ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุ

รับใบอนุญำตและลง
ลำยมือชื่อชื่อรับ

ใบอนุญำตต่ออำยุ 1 ปี 200 บำท

ต่ออำยุ 5 ปี 800 บำท

5 นาที 5 นาที5 นาที

15 นาที

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำนเพื่อ
ขอรับ/ต่ออายใุบอนุญำตเป็น

นำยหน้ำประกันภัย
ผ่ำนระบบออนไลน์ (E-Service)

• ระบบตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติของผู้ย่ืนค ำขอ
• ระบบแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมขอรับ/ต่ออำยุ
• เจ้ำหน้ำท่ีส่งมอบใบเสร็จและใบอนุญำตผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

7 วันท าการ

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั



การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย

ผู้มาติดต่อ (นิติบุคคล) คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน
เพ่ือขอรับใบอนุญำตผู้

ประเมินวินำศภัย

ระยะเวลาให้บริการ

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน
เพื่อต่ออายใุบอนุญำตผู้

ประเมินวินำศภัย

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อม
น ำเสนอคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำให้
ใบอนุญำตและสัมภำษณ์ควำมพร้อมผู้

ประเมินวินำศภัย

ผู้ยื่นค ำขอได้รับ
ใบอนุญำต

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนเอกสำร

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ
พร้อมน ำเสนอคณะกรรมกำรฯ 

พิจำรณำต่อใบอนุญำต

ผู้ยื่นค ำขอได้รับ
ใบอนุญำตต่ออำยุ

ช ำระค่ำค ำขอรับ
ใบอนุญำตฯ 400 บำท

คณะกรรมกำรฯ มีมติ
เห็นชอบให้น ำเสนอนำย
ทะเบียนลงนำมอนุมัติให้

ใบอนุญำต

แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ
ช ำระค่ำธรรมเนียม 

5,000 บำท

แจ้งให้ผู้ย่ืนค ำขอ
ช ำระค่ำธรรมเนียม

3,000 บำท

แจ้งกลับให้ผู้ประเมินวินำศภัย
จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม/แก้ไข

หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน/
เอกสารไม่ถูกต้อง

1 วันท าการ 21 วันท าการ 7 วันท าการ 1 วันท าการ 
30 วันท าการ 

แจ้งกลับให้ผู้ประเมินวินำศภัย
จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม/แก้ไข

หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน/
เอกสารไม่ถูกต้อง

เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอ
นำยทะเบียนอนุมตัิ

ให้ใบอนุญำต

1 วันท าการ 21 วันท าการ 7 วันท าการ 1 วันท าการ 
30 วันท าการ 

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั



การขออนุญาตเปิดสอบนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา (รอบพิเศษ)
ผู้มาติดต่อ (นายหน้า

ประกันภัยประเภทนิติบุคคล)
คปภ.ส่วนกลาง / คปภ.ส่วนภูมิภาค

ท ำกำรยื่นค ำขอเปิดสอบ
นำยหน้ำประกันภัยรอบพิเศษ

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ผ่ำนกำรอนุมัติ เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ผู้เข้ำสอบช ำระค่ำธรรมเนียมสอบคนละ 200 บำท

1 วันท าการ (ส่วนภูมิภาค 2 วันท าการ) 3 วันท าการ (ส่วนภูมิภาค  1 วันท าการ)

ระยะเวลาให้บริการ

3 - 4 วันท าการ

นายหน้าประกันภัย
ประเภทนิติบุคคล

ยื่นหนังสือขอรับควำม
เห็นชอบ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อเจ้ำหน้ำท่ี เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ

รับเรื่องเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำเอกสำรและ
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนให้
ควำมเห็นชอบและแจ้งกลับ

นิติบุคคล

1 วันท าการ

ระยะเวลาให้บริการ

กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดบัญชีเงินฝำก
ส ำหรับกำรรับหรือจ่ำยเบี้ยประกันภัย

3 วันท ำกำร

กำรเปลี่ยนแปลงแนวนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย

3 วันท ำกำร

กำรขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำรทำง
ทะเบียน

3 วันท ำกำร

กำรเปลี่ยนแปลงนำยหน้ำในสังกัด 3 วันท ำกำร

3 วันท าการ

3 วันท าการ

3 วันท าการ

คปภ.ส่วนกลาง

การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล

ส่งต่อเอกสำรให้สำย
ตรวจสอบคนกลำง

ประกันภัย

3 วันท าการ

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั



การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล
ผู้มาติดต่อ (นายหน้าประกันภัย

ประเภทนิติบุคคล)
คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นค ำขออนุมัติวัตถุประสงค์จัดตั้ง
นิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจ

นำยหน้ำประกันภัย
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ

คุณสมบัติของนิติบุคคล
ถูกต้องและครบถ้วน

1 วันท าการ

ระยะเวลาให้บริการ

7 วันท าการ

4 วันท าการ

นำยทะเบียนท ำหนังสือถึงกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำอนุมัติตำมวัตถุประสงค์

2 วันท าการ

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
คุณสมบัติของนิติบุคคล
ถูกต้องและครบถ้วน 
แจ้งวันทดสอบควำมรู้

2 วันท าการ 
6 วันท าการ

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำนเพื่อต่ออายุ
ใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัย

เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ
รับเรื่องเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำคุณสมบัติ
ถูกต้องและครบถ้วนนิติ

บุคคลและอนุมัติ

1 วันท าการ 9 วันท าการ

นิติบุคคลรับ
ใบอนุญำตต่ออำยุ

ทดสอบควำมรู้
(สัมภำษณ์)

แจ้งผลกำรทดสอบและ
แจ้งให้ช ำระค่ำธรรมเนียม

4 วันท าการ 25 วันท าการ1 วันท าการ 

ใบอนุญำต 10,000 บำท

เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้นิติบุคคลช ำระเงิน
(ด้วยวิธีโอนเงินหรือช ำระที่

ส ำนักงำน)

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำนเพื่อขอรับ
ใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภัย

หลังจัดตั้งนิติบุคคล
นิติบุคคลรับ
ใบอนุญำต

ส่งต่อเอกสำรให้สำย
ตรวจสอบคนกลำง

ประกันภัย

แจ้งกลับให้หน่วยงำนจัดส่ง
เอกสำรเพิ่มเติม/แก้ไข

หากเอกสาร
ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง

เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ
รับเรื่องเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ
รับเรื่องเอกสำร

ส่งต่อเอกสำรให้สำย
ตรวจสอบคนกลำง

ประกันภัย

ส่งต่อเอกสำรให้สำย
ตรวจสอบคนกลำง

ประกันภัย

10 วันท าการ

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั



การให้ความเห็นชอบการจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตการประกันภัย
หน่วยงาน/สถาบันท่ีจัดอบรม คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นเอกสำรขอควำมเห็นชอบฯ

เจ้ำหน้ำท่ีสำรบรรณ
รับเร่ืองเอกสำร

เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์เอกสำร
ตำมหลักเกณฑ์และท ำ

หนังสือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ

ระยะเวลาให้บริการ

7 วันท าการ นับจากเอกสารครบถ้วน 

ผู้บังคับบัญชำให้
ควำมเห็นชอบ

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งผลกำร
อนุญำตให้หน่วยงำนทรำบ

ส่งต่อเอกสำรให้สำย
ตรวจสอบคนกลำง

ประกันภัย

3 วันท าการ

แจ้งกลับให้หน่วยงำนจัดส่ง
เอกสำรเพิ่มเติม/แก้ไข

หากไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้อง

การรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรมการขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นค ำขอเป็นสถำบันผู้อบรมผู้
ประเมินวินำศภัย

ระยะเวลาให้บริการ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและ
คุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยละเอียดควำม
พร้อมของสถำบันและแผนกำรจัดอบรม

เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผู้บังคับบัญชำ
เพ่ือเห็นชอบ

1 วันท าการ

20 วัน
ท าการ

หน่วยงาน/สถาบันที่จัดอบรม
15 วันท าการ 4 วันท าการ

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบคนกลางประกนััยั



การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย)

ผู้มาติดต่อ (บุคคล) คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน
เพ่ือขอรับใบอนุญำตนกั
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

(ชีวิต/วินำศภัย)
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม

ครบถ้วนของเอกสำร

1 วันท าการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน
เพ่ือต่ออายุ ใบอนุญำตนัก

คณิตศำสตร์
ประกันภัย (ชีวิต/วินำศภัย)

ค่ำใบอนุญำต 15,000 บำท

กรณีผู้เป็นสมำชิกระดับเฟลโล
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำลักษณะต้องห้ำม
ก่อนน ำเสนอนำยทะเบียน

กรณีไม่ได้เป็นสมำชิกระดับเฟลโล
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำลักษณะต้องห้ำม 
หลักสูตรและคุณสมบัติด้ำน
ประสบกำรณ์ ก่อนน ำเสนอนำยทะเบียน

นำยทะเบียนให้
ควำมเห็นชอบ

74 วันท าการ

ผู้ยื่นค ำขอช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเพ่ือรับ

ใบอนุญำต

ไม่เกิน 
90 วัน
ท าการ

15 วันท าการ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร

1 วันท าการ

ค่ำต่ออำยุใบอนุญำต 9,000 บำท

นำยทะเบียนให้
ควำมเห็นชอบ

ผู้ยื่นค ำขอช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเพ่ือรับ
ใบอนุญำตต่ออำยุ

ไม่เกิน 
90 วัน
ท าการ

15 วันท าการ

ช ำระค่ำค ำขอ
ใบอนุญำต 400 บำท

ช ำระค่ำค ำขอ
ใบอนุญำต 400 บำท

กรณีผู้เป็นสมำชิกระดับเฟลโล
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำลักษณะต้องห้ำม
ก่อนน ำเสนอนำยทะเบียน

กรณีไม่ได้เป็นสมำชิกระดับเฟลโล
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำลักษณะต้องห้ำม
ประวัติกำรท ำงำน ส ำเนำใบอนุญำต
ล่ำสุด ก่อนน ำเสนอนำยทะเบียน

74 วันท าการ

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายพัฒนามาตรฐานการก ากบั



การขออนุญาต/ขอให้ความเห็นชอบเรื่องอื่น ๆ

นิติบุคคล คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นหนังสือขออนุญำต/หรือขอให้ควำม
เห็นชอบกรณีต่ำง ๆ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำน

1 วันท าการ 

ระยะเวลาให้บริการ

น ำเสนอนำยทะเบียน/
ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ 

และแจ้งผลให้บริษัททรำบ

26 วันท าการ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
พิจำรณำตรวจสอบค ำ

ขอและหลักฐำน

เรื่อง พิจารณา เห็นชอบ

กำรรับเสี่ยงภัยเกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 50 วันท ำกำร 10 วันท ำกำร

กำรเอำประกันภัยต่อเกินกว่ำควำมเสี่ยงภัยสุทธิ (NAR) 
ของบริษัทประกันชีวิต

50 วันท ำกำร 10 วันท ำกำร

กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 18 วันท ำกำร 7 วันท ำกำร

กำรน ำสินทรัพย์ลงทุนไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกัน 13 วันท ำกำร 5 วันท ำกำร

กำรน ำไปใช้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติกำรข้อมูล สถำนที่
เก็บเอกสำรและสถำนที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจกำรบริษัท

18 วันท ำกำร 7 วันท ำกำร

กำรลดทุนจดทะเบียน 18 วันท ำกำร 7 วันท ำกำร

กำรซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์/กำรขออนุญำต
ก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

18 วันท ำกำร 7 วันท ำกำร

19 วันท าการ

61 วันท าการ

61 วันท าการ

26 วันท าการ

26 วันท าการ

26 วันท าการ

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายพัฒนามาตรฐานการก ากับ
เจ้าหน้าที่สายก ากับธุรกิจและการลงทนุ



การด าเนินการเกี่ยวกับส านักงานสาขา และส านักงานใหญ่
นิติบุคคล คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นค ำขอรับในอนุญำตเปิดสำขำให้
เจ้ำหน้ำท่ี

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
พร้อมให้ช ำระค่ำธรรมเนียม 6,000 บำท

เจา้หนา้ท่ีพิจารณาด าเนินการ
และเสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม

1 วันท าการ

ระยะเวลาให้บริการ

10 วันท าการ 7 วันท าการ 

ผูบ้งัคบับญัชาอนมุตั ิและเจา้หนา้ท่ี
มอบใบอนญุาตเปิดสาขา

18 วันท าการ

ยื่นค าขอเพื่อพิจารณาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนด าเนินการ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร

เจา้หนา้ท่ีพิจารณาด าเนินการ
และเสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม

ผู้บังคับบัญชำให้ควำมเห็นชอบ 
และแจ้งผลให้บริษัททรำบ

1 วันท าการ 5 วันท าการ 7 วันท าการ 

13 วันท าการ
• เปิดสำขำ
• ย้ำยสำขำ/ส ำนักงำนใหญ่
• เลิกสำขำ

• เปลี่ยนแปลงผู้จัดกำร/ผู้บริหำรสำขำ
• ยินยอมให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝำก

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร

เจา้หนา้ท่ีพิจารณาด าเนินการและ
บนัทกึลงในระบบฐานขอ้มลู

1 วันท าการ 2 วันท าการ 

3 วันท าการ

แจ้งนายทะเบียนให้ทราบภายใน
15 วันนับแต่วันท่ีมีการด าเนินการ

• เลิกประกอบธุรกิจนำยหน้ำ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร

เจา้หนา้ท่ีพิจารณาด าเนินการและ
บนัทกึลงในระบบฐานขอ้มลู

บริษัทด ำเนินส่งคืนใบอนุญำต
นำยหน้ำให้เจ้ำหน้ำที่

1 วันท าการ 2 วันท าการ 

3 วันท าการ
แจ้งนายทะเบียนให้ทราบภายใน

15 วันนับแต่วันจดทะเบียนยกเลิก

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายก ากับธุรกิจและการลงทนุ



การให้ความเห็นชอบแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย (ประกันชีวิต/วินาศภัย)
นิติบุคคล คปภ.ส่วนกลาง

ยื่นใบค ำขอฯ พร้อมหลักฐำนกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมต่อเจ้ำหน้ำท่ี

[แบบอัตโนมัติ File & Use] เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลาให้บริการ

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และแจ้งกลับให้บริษัทรับทรำบ

30 นาที

ยื่นใบค ำขอฯ พร้อมหลักฐำนกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมต่อเจ้ำหน้ำท่ี
[แบบปกติ ขอใหม่/ต่ออายุ

ไม่ซับซ้อน]
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำแบบและข้อควำม
กรมธรรม์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง

นำยทะเบียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบและแจ้งให้บริษัทมำรับแบบ

7-15 วันท าการ

ยื่นใบค ำขอฯ พร้อมหลักฐำนกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมต่อเจ้ำหน้ำท่ี
[แบบปกติ ขอใหม่/ต่ออายุ

ซับซ้อน]

30 วันท าการ

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำแบบและข้อควำม
กรมธรรม์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง

นำยทะเบียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบและแจ้งให้บริษัทมำรับแบบ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร

แจ้งกลับให้นิติบุคคลแก้ไข
หากไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้อง

แจ้งกลับให้นิติบุคคลแก้ไข
หากไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้อง

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายก ากับผลิตัณัฑ์ประกันััย


