












 
 
 

 
 

คําขอรับใบอนุญาตเปนตวัแทนประกนัชีวิต 

 

                                                                        เขียนที.่....................................................................... 
                                                              วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ........................ 
เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ขาพเจา..................................................  
    นามสกุล................................................ 
2. ขอรับใบอนุญาตเปน 
 (   ) ตัวแทนประกันชวีิต   (   ) ตัวแทนประกันชวีิตสาํหรับการประกันภัยรายยอย 
 ของบริษทั.................................................................................................................................................. 
3. ที่อยูตามสาํเนาทะเบียนบาน เลขที่.............หมูที่.................... ตรอก/ซอย.................................................... 
    ถนน..................................... ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................ 
    จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย....................... 
4. ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที่.............หมูที่.................... ตรอก/ซอย............................................................ 
    ถนน...................................... ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 
    จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................  

โทรศัพทเคลือ่นที่...................................................e-mail…………………………………...…………..……. 
5. วุฒิการศึกษาระดับ      ต่ํากวาปริญญาตรี         ปริญญาตรี           สูงกวาปริญญาตรี   
6. ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติดังน้ี 
 6.1 บรรลุนิตภิาวะ 
 6.2 มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

6.3 ไมเปนคนวิกลจรติหรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
6.4 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผดิเกี่ยวกับทรพัยที่กระทําโดยทุจริต  

เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
6.5 ไมเปนบคุคลลมละลาย  
6.6 ไมเปนนายหนาประกันชีวติ 
6.7 ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 

ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
     6.8 ไดรับการศึกษาวิชาประกันชวีิตจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรือสอบความรู

เกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
7. ปจจุบันเปนตวัแทนประกันชีวติของ 
 บริษทั...........................................................................    ทะเบยีนเลขที.่................/......................... 
 บริษทั...........................................................................    ทะเบยีนเลขที.่................/......................... 

(...) ขอรับครั้งแรก (...) ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม (...) ขอรับมากกวาหนึ่งบริษัท (...) ยายบริษัท  (...) ใบแทนใบอนุญาต 

เลขประจําตวัประชาชน 
             

ตช.1 
 

รูปถายขนาด 
2.5 X 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป 

(ถายไมเกิน 6 เดือน) 



เอกสารประกอบใบคําขอ  
 

ขอรับครั้งแรก ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม 
1. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน  
3. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นชื่อ และ/หรือ 
   นามสกุล  (ถามี) 
4. หนังสือแสดงความตองการของบริษทัใหเปนตวัแทน 
   ประกันชีวติ (แบบ ตช.5)  
5. สําเนารับรองการศึกษาวชิาการประกันชีวติไมต่ํากวา 
    ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 หนวยกติ  
6. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกนัชวีิตเลขที่.................. 
    (กรณีเปนนายหนาประกันชีวติและใบอนุญาตยังไม 
    หมดอายุ)     

1. สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเปลี่ยนที่อยู) 
2. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นชื่อ และ/หรือ 
    นามสกุล  (ถามี) 
3. หนังสือแสดงความตองการของบริษทัใหเปนตวัแทน 
    ประกันชีวติ (แบบ ตช.5)   
 

ขอรับมากกวาหนึ่งบริษัท ยายบริษัท 

1. สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเปลี่ยนที่อยู) 
2. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นชื่อ และ/หรือ 
   นามสกุล  (ถามี) 
3. หนังสือแสดงความตองการของบริษทัใหเปนตวัแทน 
   ประกันชีวติ (แบบ ตช.5)  
4. หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทใหเปนตัวแทน 
   ประกันชีวติของบรษิัทอ่ืน (แบบ ตช.6) 

1. สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเปลี่ยนที่อยู) 
2. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นชื่อ และ/หรือ 
    นามสกุล  (ถามี) 
3. หนังสือแสดงความตองการของบริษทัใหเปนตวัแทน 
    ประกันชีวติ (แบบ ตช.5)   
4. ใบอนญุาตเปนตวัแทนประกันชวีติ (กรณียังไมหมดอายุ) 
   เลขที่...................................................................... 
5.หนังสืออนุมัติใหลาออกหรือสําเนาหนังสือลาออกของ 
   บริษัทเดิมพรอมทั้งไปรษณียตอบรับ ซ่ึงระบุวันที่สง 
   ไปรษณียตอบรับกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปน 
   ตัวแทนประกันชีวิตเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

ใบแทนใบอนุญาต (บตัรหาย / เปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
สําเนาบันทึกประจําวัน   (กรณีบัตรหาย) 
สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกบัการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
(กรณีเปลี่ยนชื่อ- สกุล) 
 

 
 หลักฐานที่เปนสําเนากรุณาลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน         

   
   ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคําขอและเอกสารประกอบคําขอถกูตองเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                            ลงชื่อ....................................................   
                      (...................................................) 
                                                                             ผูขอรับใบอนุญาต 





 
ตช.2.1 

 

ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

     
                                   บริษัท 
                                    ชื่อ  
  ………….         นามสกุล 
ลายมือชื่อผูถือบัตร     เลขท่ีใบอนุญาต 
                                   บัตรประจําตัวประชาชน 

 
 วันออกใบอนุญาต      วันใบอนุญาตหมดอายุ                                นายทะเบียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตออายุ 
คร้ังที่ วันที่ตออาย ุ วันสิ้นอาย ุ นายทะเบยีน 

    

    

        
                                                                                   
1. ตองแสดงใบอนุญาตทุกคร้ังที่มีการชี้ชองหรือจัดการใหบุคคล                                        
    ทําสัญญาประกันภัยหรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท                           (                                           ) 
2. ใบอนุญาตนี้ตองตออายุภายใน 2 เดือน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ                          พนักงานเจาหนาที่ 





 
ตช.3.1 

 

ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

     
                                   บริษัท 
                                    ชื่อ  
  ………….         นามสกุล 
ลายมือชื่อผูถือบัตร     เลขท่ีใบอนุญาต 
                                   บัตรประจําตัวประชาชน 

 
 วันออกใบอนุญาต      วันใบอนุญาตหมดอายุ                                นายทะเบียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตออายุ 
คร้ังที่ วันที่ตออาย ุ วันสิ้นอาย ุ นายทะเบยีน 

    

    

        
                                                                                   
1. ตองแสดงใบอนุญาตทุกคร้ังที่มีการชี้ชองหรือจัดการใหบุคคล                                        
    ทําสัญญาประกันภัยหรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท                           (                                           ) 
2. ใบอนุญาตนี้ตองตออายุภายใน 2 เดือน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ                          พนักงานเจาหนาที่ 





                            
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

  
  หนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหเปนตวัแทนประกันชวีิต 

 
 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน........................พ.ศ...............                  

 

เรียน  นายทะเบียน   

 

บริษัท...................................................................................................................................... 
ขอแจงวาบริษัทฯ ตองการให.................................................................................................................เปน 
(  ) ตัวแทนประกันชีวติ   (  ) ตัวแทนประกันชีวติสําหรับการประกันภัยรายยอย 
ของบริษัทฯ และจะรวมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตตอความเสียหายที่ตัวแทนประกันชีวิตไดกอขึ้นจากการ
กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิต และเม่ือบริษัทฯ ไดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําการของ
ตัวแทนประกันชีวิตใหแกบุคคลภายนอกแลว ชอบที่จะไดรับชดใชจากตัวแทนประกันชีวิตรายนั้น และบริษัท
ไดทราบแลววาบุคคลดังกลาวเปนตัวแทนประกันชีวิตของ 
 

บริษทั............................................................. ทะเบียนเลขที่................/...................... 
บริษทั............................................................. ทะเบียนเลขที่................/...................... 
บริษทั............................................................. ทะเบียนเลขที่................/...................... 

อยูกอนแลว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตตามความตองการของบริษัทฯ  
ในครั้งน้ีดวย 
 
     ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
             (...........................................) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
             (...........................................) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
             (...........................................) 

 

ตช.5 
 



 
 
 
 
   

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 
  หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทใหเปนตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัทอ่ืน 

 

เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน........................พ.ศ............... 

 

เรียน  นายทะเบียน 
 

  บริษทั.........................................................................................................................................  
ขอแจงวาบริษัทฯ ยินยอมให.......................................................................................ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปน 
(  ) ตัวแทนประกันชีวติ   (  ) ตัวแทนประกันชีวติสําหรับการประกันภัยรายยอย 
ของบริษัทฯ ตามทะเบียนเลขที.่.....................................................................................เปนตัวแทนประกันชีวิต
ของบริษัท..............................................................................................ได 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
     

 
     ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
             (...........................................) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
             (...........................................) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
             (...........................................) 
 

   

ตช.6 
 



   ผูขอตออายุใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
  
 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 
 

                         คําขอตออายุใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวติ                  
 

                                                                 เขียนที.่..................................................... 
                                                                 วันที.่..........เดือน....................พ.ศ............ 

 

รูปถายขนาด 
2.5 X 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป 

(ถายไมเกิน 6 เดือน) 

เรียน นายทะเบียน    
          

1. ขาพเจา...................................................................... 
    นามสกุล.................................................................... 
 

2. ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที่.............หมูที่.................... ตรอก/ซอย........................................................    
ถนน..................................... ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................ 

    จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณยี.........................................................
โทรศัพท................................. โทรศัพทเคลื่อนที่............................................ e-mail…………………… 

3. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปน 
 (  ) ตัวแทนประกันชีวติ   (  ) ตัวแทนประกันชีวติสําหรับการประกันภัยรายยอย 

ตามใบอนุญาตเลขที่....................................ครั้งที่….............และขอรับรองวา  
(  ) ขาพเจาไมเปนนายหนาประกันชวีิต และยังคงเปนตัวแทนประกนัชีวติของ 

     บริษัท.................................................................................................................................จริง 
   (  ) เคย  (  )  ไมเคย 
         ไดรับหนังสือใหชี้แจงหรือถูกสอบสวนจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบญัญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535  

     ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันชวีิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   
       (ในกรณทีี่เคย เพราะสาเหตุ.............................................................................................................) 

4.  ไดแนบเอกสารประกอบการขอตออายุในครั้งน้ี คอื 
  (  ) ใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชวีิต 

  (  ) สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเปลี่ยนทีอ่ยู) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     หลักฐานที่เปนสําเนากรุณาลงนามรับรองสาํเนาถูกตองใหครบถวน   
                    ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคําขอและเอกสารประกอบคําขอถูกตองเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                      

                                                        ลงชื่อ................................................................   
                         (................................................................) 

             

เลขประจําตวัประชาชน 
             

ตช.7 
 



                                                                            
 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
เรียน  นายทะเบียน 

ขาพเจา      นามสกุล    เลขประจําตวัประชาชน        
(  ) ตัวแทนประกันชีวติ   (  ) ตัวแทนประกันชีวติสําหรับการประกันภัยรายยอย 
ของบริษัท       ใบอนุญาตเลขที่             
วันออกใบอนุญาต        วันใบอนุญาตหมดอายุ         
***มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่    ขาพเจาขอรับรองวาไมเปนนายหนาประกันชีวิตและเปนตัวแทนประกันชีวิต
ของบริษัท         จริง และไมเคยไดรับหนังสือใหชี้แจงหรือถูกสอบสวนจากพนักงานเจาหนาที่            
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หรือในกรณีที่เคย   เพราะสาเหตุ   
                                         
ผานการฝกอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตจาก________________________________         

 
ขอชําระคาธรรมเนียมตอใบอนุญาต 

                                                                   
                                                                

พิมพใบนาํสงชําระคาธรรมเนียม 

ตช.8 



 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทใหทําสญัญาประกันชีวิต 

 

                                                                         เขียนที่.............................................................. 
                                                                         วันที่...........เดือน............................พ.ศ............. 
 

  หนังสือฉบับน้ีออกใหเพ่ือแสดงวาบริษทั.............................................................................. 
ไดมอบอํานาจให...............................................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่.................................... 
หมูที่..............ถนน..........................................................ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต............................ จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท............................... 
ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปน  (  ) ตัวแทนประกันชีวติ  
       (  ) ตัวแทนประกันชีวติสําหรับการประกันภัยรายยอย 
ของบริษทัตามทะเบียนเลขที่.................................................เปนผูมีอํานาจในการทําสญัญาประกันชีวติใน
นามบริษัทฯ โดยใหมีผลบังคับตั้งแตวันทีร่ะบุขางตนจนถึงวันที่...............เดือน...................พ.ศ..................... 
 

การใดที่...............................................................................................ไดกระทําไปตามที ่
ไดรับมอบอํานาจนี้ บริษัทฯ ยอมรับผิดชอบทุกประการ 
          
          ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
           (...........................................) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
           (...........................................) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
           (...........................................) 

      

  ขาพเจา...................................................................ตกลงรับเปนผูกระทําการตามที่บริษัทฯ
ไดมอบอํานาจดังกลาวขางตน 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรับมอบอํานาจ 
       (...........................................) 
 

    ลงชื่อ.................................................พยาน 
       (...........................................) 
 

        ลงชื่อ................................................พยาน 
                                                        (...........................................) 

 

ตช.9 
 



 
 

 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 
 

(...) ขอรับครั้งแรก (...) ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม (   ) ใบแทนใบอนุญาต 
                                                                              

                                                                     เขียนที่........................................................................ 
                                                                      วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .................. 
 
เรียน  นายทะเบียน 
 

1.ขาพเจา...................................................  
   นามสกุล................................................ 
2. ที่อยูตามสาํเนาทะเบียนบาน เลขที่.............หมูที่.................... ตรอก/ซอย.................................................... 
    ถนน..................................... ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................ 
    จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย....................... 
3. ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที่.............หมูที่.................... ตรอก/ซอย............................................................ 
    ถนน...................................... ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 
    จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................  

โทรศัพทเคลือ่นที่...................................................e-mail…………………………………...…………..……. 
4. ขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชวีติ ประเภท 
 (...) ประเภทที่ทําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยโดยตรง  
 (...) ประเภทที่ทําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยตอ 
5. วุฒิการศึกษาระดับ      ต่ํากวาปริญญาตรี         ปริญญาตรี           สูงกวาปริญญาตรี   
6. ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติดังน้ี 
 6.1 บรรลุนิตภิาวะ 
 6.2 มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

6.3 ไมเปนคนวิกลจรติหรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
6.4 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผดิเกี่ยวกับทรพัยที่กระทําโดยทุจริต  

เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
6.5 ไมเปนบคุคลลมละลาย  
6.6 ไมเปนตวัแทนประกันชวีิต 
6.7 ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชวีิตหรือใบอนญุาตเปนนายหนาประกันชวีิต 

ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
    6.8 ไดรับการศึกษาวิชาประกันชวีิตจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรือสอบความรู  
           เกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
 

เลขประจําตวัประชาชน 
             

นช. 1  
 

รูปถายขนาด 
2.5 X 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป 

(ถายไมเกิน 6 เดือน) 
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เอกสารประกอบใบคําขอ  
 

ขอรับครั้งแรก ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม 
1. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน  
3. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นชื่อ และ/หรือ 
   นามสกุล (ถามี) 
4 สําเนารับรองการศึกษาวชิาการประกันชีวติไมต่ํากวา 
   ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
5. ใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวติ เลขที่................... 

(กรณีใบอนุญาตยังไมหมดอายุ) 
6. หนังสืออนุมัติใหลาออกจากการเปนตวัแทนประกันชีวติ 
   จากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไมหมดอายุ)   หรือสําเนา 
   หนังสือลาออกของบริษัทพรอมทั้งไปรษณียตอบรับซ่ึงระบ ุ
   วันที่สงไปรษณียตอบรับกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   เปนนายหนาประกันชวีติ เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน      

1. สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเปลี่ยนที่อยู) 
2. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นชื่อ และ/ 
   หรือนามสกุล (ถามี)  
 
 
 
 
  ใบแทนใบอนุญาต (บตัรหาย / เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
สําเนาบันทึกประจําวัน   (กรณีบัตรหาย) 
สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกบัการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
(กรณีเปลี่ยนชื่อ- สกุล) 

 
         

          หลักฐานที่เปนสําเนากรุณาลงนามรบัรองสําเนาถูกตองใหครบถวน         
 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคําขอและเอกสารประกอบคําขอถกูตองเปนความจริงทุกประการ 
 
 

                                                                   ลงชื่อ..................................................... 
                             (....................................................) 
                                                                                    ผูขอรับใบอนุญาต 
 

 



 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 

คําขอรับใบอนุญาตใหนิตบิุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต 

   (...) ขอรับครั้งแรก   (...) ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม         (   ) ใบแทนใบอนุญาต 
                                                                             เขียนที.่..................................................................... 
                                                                             วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ.............. 

เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ขาพเจา บริษัท / สถาบนัการเงิน (ธนาคาร)..................................................................................................... 
โดย นาย / นาง / นางสาว..........................................................................กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน 

2. ขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ ประเภท 
    (    ) ทําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยโดยตรง    (    ) ทําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยตอ 
    (     ) ทําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยโดยตรง และทาํการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยตอ 
3. จดทะเบียนเปนนิตบิุคคล เม่ือวันที่...........เดือน.............................พ.ศ..........ทะเบียนเลขที่.............................. 
4. สํานักงานใหญ เลขที่.....................หมูที่........................อาคาร......................................................................... 

 ตรอก/ซอย..................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................................   
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย........................................... 

    โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................e-mail………....................................................... 
5. มีวัตถปุระสงคเปนนายหนาประกันชวีิต ตามที่จดทะเบยีนไวในขอ.....................................ดังนี้ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
6. มีกรรมการดังน้ี 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
7. กรรมการซึ่งมีอํานาจลงชื่อแทนบริษทัตามที่จดทะเบียนไว คือ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 

8. นายหนาประกันชีวติที่มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคล จํานวน..........ราย คือ 

ลําดับที่ ชื่อ –นามสกุล 
เปนกรรมการ ผูจัดการ  
พนักงาน หรือลูกจาง 

ใบอนุญาตเลขที่ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

นช. 2  
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   ลงชื่อ...................................................กรรมการ  
          (..................................................) 

9. (  ) เคย (  ) ไมเคย ถูกเพิกถอนใบอนญุาตเปนนายหนาประกันชวีิต ถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมระยะเวลา
นับแตวันทีถู่กเพิกถอนจนถงึบัดนี.้...............ป...................เดือน.....................วัน 

10. มีสาขาทีจ่ะดําเนินการเปนนายหนาประกันชวีิต จํานวน....................สาขา คือ  (เฉพาะสถาบันการเงนิ) 
 10.1 ...........................................................ตั้งอยูเลขที่................อาคาร........................................................ 
    ถนน.....................................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................................... 
    จังหวัด............................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 
     มีนายหนาประกันชวีิตประจําสาขา ดังนี้ 
        (1)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (2)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (3)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
  10.2 ...........................................................ตั้งอยูเลขที่................อาคาร........................................................ 
    ถนน.....................................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................................... 
    จังหวัด............................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................. 
     มีนายหนาประกันชวีิตประจําสาขา ดังนี้ 
        (1)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (2)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (3)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 

เอกสารประกอบใบคําขอ 
ขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก (บริษัท) ขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก (สถาบันการเงิน) 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาวัตถุประสงค 
3. สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ ปจจุบัน 
4. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ 
5. หนังสือใหความยินยอมกระทําการแทนนิติบุคคล 
6. สําเนาหนังสือยินยอมใหใชอาคาร 
7. สําเนาทะเบียนบานหรือสัญญาเชาของสถานที่ต้ังสํานักงาน 
8. ประวัติผูเขาสอบ 2 คน 
9. สําเนาบัญชีเงินฝากพรอมหนังสือรับรองจากธนาคาร 
10 แผนที่แสดงที่ต้ังสถานที่สํานักงาน 
11. ภาพถายที่ต้ังและภายในสํานักงานไมตํ่ากวา 4 ภาพ 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาวัตถุประสงค 
3. สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ ปจจุบัน 
4. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ 
5. หนังสือใหความยินยอมกระทําการแทนนิติบุคคล 
 
ขาดตอขอรับใบอนุญาตใหม (บริษัท / สถาบันการเงิน) 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาวัตถุประสงค 
3. สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ ปจจุบัน 
4. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ 
5. หนังสือใหความยินยอมกระทําการแทนนิติบุคคล 
6. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 
7. สําเนาบัญชีเงินฝากพรอมหนังสือรับรองจากธนาคาร  
8. สําเนางบการเงิน ณ ปจจุบัน  
(สถาบันการเงินยื่นเอกสารเฉพาะ 1. – 6.) 

ใบแทนใบอนุญาต (บริษัท / สถาบันการเงิน) 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาบันทึกประจําวัน 

ขอรับรองวาขอความตามคําขอและเอกสารประกอบคําขอถกูตองและเปนความจรงิทุกประการ ทั้งนี ้ไดแนบเอกสารประกอบคํา
ขอมาดวย จํานวน ................ฉบับ  **หลักฐานทีเ่ปนสําเนากรณุาลงนามรับรองสําเนาถกูตองใหครบถวน** 

                                                      ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                                                          (……….......................................) 
                     

   ตราบริษัท 





นช.3.1 
 
 
 

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 

                                     ประเภท 
                                     ชื่อ  
                                      นามสกุล 
      ........................       เลขท่ีใบอนุญาต 
 ลายมือชื่อผูถือบัตร     บัตรประจําตัวประชาชน 
       
วันออกใบอนุญาต        วันใบอนุญาตหมดอายุ                                    นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตออายุ 
คร้ังที่ วันที่ตออาย ุ วันสิ้นอาย ุ นายทะเบยีน 

    

    

        
                                                                                   
1. ตองแสดงใบอนุญาตทุกคร้ังที่มีการชี้ชองหรือจัดการใหบุคคล                                        
    ทําสัญญาประกันภัยหรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท                           (                                           ) 
2. ใบอนุญาตนี้ตองตออายุภายใน 2 เดือน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ                          พนักงานเจาหนาที่ 





นช.4.1 
 
 
 

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 

                                     ประเภท 
                                     ชื่อ  
                                      นามสกุล 
      ........................       เลขท่ีใบอนุญาต 
 ลายมือชื่อผูถือบัตร     บัตรประจําตัวประชาชน 
       
วันออกใบอนุญาต        วันใบอนุญาตหมดอายุ                                    นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตออายุ 
คร้ังที่ วันที่ตออาย ุ วันสิ้นอาย ุ นายทะเบยีน 

    

    

        
                                                                                   
1. ตองแสดงใบอนุญาตทุกคร้ังที่มีการชี้ชองหรือจัดการใหบุคคล                                        
    ทําสัญญาประกันภัยหรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท                           (                                           ) 
2. ใบอนุญาตนี้ตองตออายุภายใน 2 เดือน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ                          พนักงานเจาหนาที่ 





                                                                                                                                                                                                นช.6 
 
 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกนัชีวิต 
ใบอนุญาตนี้แสดงวา 

 

.......................................................... 
 

ไดรับอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
 

   ประเภทการจัดการใหมีการประกันภัย           ........................................... 
    

                   วันออกใบอนุญาต ............................    วันที่ตออายุ  ................................    วันใบอนุญาตหมดอายุ ...................... 

ทะเบียนเลขที่  ...........................  
                                                                                                 ..……………………….                               

(                                  ) 
                                                                                                                          นายทะเบียน   
ใบอนุญาตนี้ตองตออายุภายในสองเดือนกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ



      ผูขอตออายุใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
  
 

                                                                                             สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
                                                                                                  การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 

               คําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชวีิต 
 

เขียนที.่.................................................. 
วันที่........เดือน....................พ.ศ............ 

 

รูปถายขนาด 
2.5 X 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป 

(ถายไมเกิน 6 เดือน) 
 

เรียน นายทะเบียน    
          

1. ขาพเจา..................................................................... 
    นามสกุล................................................................... 
2. ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที่.............หมูที่.................... ตรอก/ซอย............................................................ 
    ถนน...................................... ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 
    จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................  

โทรศัพทเคลือ่นที่...................................................e-mail…………………………………...…………..…….. 
3. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ  

(  ) ประเภททีท่ําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยโดยตรง       
(  ) ประเภททีท่ําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยตอ  
      ตามใบอนุญาตเลขที่.............................. โดยเปนการตออายุครัง้ที่...........และขอรับรองวา 
(  ) ขาพเจาไมเปนตวัแทนประกันชวีิต       

   (  ) เคย    (  ) ไมเคย 
         ไดรับหนังสือใหชี้แจงหรือถูกสอบสวนจากพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ  

     พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   
       (ในกรณทีี่เคย ระบุสาเหตุ............................................................................................................) 

4. ไดแนบเอกสารประกอบการขอตออายใุนครั้งน้ี คือ 
 (  ) ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชวีิต 

 (  ) สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเปลี่ยนทีอ่ยู)  
     หลักฐานที่เปนสําเนากรุณาลงนามรับรองสาํเนาถูกตองใหครบถวน       
   
              ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคําขอและเอกสารประกอบคําขอถูกตองเปนความจรงิทุกประการ 
 
 
                                                    ลงชื่อ...................................................................   
                 (................................................................) 

                        

เลขประจําตวัประชาชน 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 
คําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ 

(นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) 
 

                                                                           เขียนที่............................................................ 
                                                                           วันที่..............เดือน...........................พ.ศ........ 
เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ขาพเจา บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / สถาบันการเงนิ (ธนาคาร).................................................................... 
    โดย นาย/นาง/นางสาว........................................................... กรรมการ / หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการแทน  

2. สํานักงานใหญ เลขที่..........หมูที่..........อาคาร...................................ตรอกซอย........................................... 
   ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต.........................................    

 จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท................................................ 
 โทรสาร.........................................e-mail ................................................................................................... 

3. ไดรับอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ ตามใบอนญุาตเลขที่........................................................................ 
    ออกใหเม่ือวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ............................ 
4. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ ครัง้ที่............... 
 

               ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามคําขอและเอกสารประกอบคําขอถูกตองเปนความจริงทุกประการ  
และนายหนาผูกระทําการแทนไดผานการอบรมจากสํานักงานหรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการ  
ที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 

                                           ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
                   (.........................................................) 

                       ตราบริษัท 
                                                            ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
                  (...........................................................) 
 
หมายเหต ุแนบเอกสารประกอบคําขอ    จํานวน.............................ฉบับ 
 

เอกสารประกอบคําขอรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน 
บริษัท / หางหุนสวนจํากัด สถาบันการเงิน (ธนาคาร) 

1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน 
2 สําเนาวัตถุประสงค 
3. ใบอนุญาตนายหนาประกันชีวิต (นิติบุคคล) 
4. สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ ปจจุบัน 
 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาวัตถุประสงค 
3. ใบอนุญาตนายหนาประกันชีวิต (นิติบุคคล) 
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คําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 
เรียน  นายทะเบียน 

ขาพเจา        นามสกุล           
เลขประจําตวัประชาชน        ใบอนุญาตเลขที ่          
วันออกใบอนุญาต            วันใบอนุญาตหมดอายุ          
***มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ ครัง้ที่  ขาพเจาขอรับรองวาไมเปนตัวแทนประกนัชีวติ และไมเคยไดรับหนังสือใหชี้แจงหรือ
ถูกสอบสวนจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตปิระกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือในกรณีที่เคย  
ระบุสาเหต ุ                    
ผานการฝกอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตจาก               

 
ขอชําระคาธรรมเนียมตอใบอนุญาต 

     

พิมพใบนาํสงชําระคาธรรมเนียม 

นช.9 



 

                                               
 

คําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 
(สําหรับกรณีที่ผูขอเปนนิติบคุคลหรือสถาบันการเงิน) 

เรียน  นายทะเบียน 
 
                  ขาพเจา บริษัท/หางหุนสวนจํากัด     โดย นาย/นาง/นางสาว          
กรรมการ/หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท/หางหุนสวนจํากัด   มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ ครั้งที ่              
ขอรับรองวาไมเคยไดรับหนังสือใหชี้แจงหรือถูกสอบสวนจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือในกรณีที่เคย ระบุสาเหตุ               
ทะเบียนนติิบคุคลเลขที่     นายหนาประกันชีวติประเภท         ใบอนุญาตเลขที่              
วันออกใบอนุญาต          วันใบอนุญาตหมดอายุ          
 
                                                        ขอชําระคาธรรมเนียมตอใบอนุญาต 
 
 
 
 

พิมพใบนาํสงชําระคาธรรมเนียม 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
  การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 

คําขออนุญาตเปดสาขา 
ของนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต 

 

                                                                            เขียนที่............................................................... 
        วันที่............เดือน........................พ.ศ................. 

 
เรียน  นายทะเบียน 
 

1. ขาพเจาบริษทั.....................................................................................................................................จํากัด 
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวติ เลขที่………………………………………………………………….…….. 
 

2. สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ....................................................อาคาร............................................................. 
 ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................................... 
 จังหวัด............................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 

 

3. มีความประสงคจะเปดสาขา จํานวน.............................สาขา  ดังน้ี 
3.1 สาขา...........................................................ตั้งอยูเลขที่................อาคาร..............................  

   ถนน.....................................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................................  
   จังหวัด............................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 

      มีนายหนาประกันชีวติ ผูทําการแทนนติิบุคคลประจําสํานักงานสาขา จํานวน.........................คน คือ 
        (1)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (2)....................................................................................................ใบอนญุาตเลขที่................................................... 
        (3)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่................................................... 
        นายหนาประกันชีวติที่ดํารงตําแหนงผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขา คือ................................................................ 
 

3.2 สาขา...........................................................ตั้งอยูเลขที่................อาคาร.............................................. 
   ถนน.....................................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................................  
   จังหวัด............................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 

      มีนายหนาประกันชีวติ ผูทําการแทนนติิบุคคลประจําสํานักงานสาขา จํานวน.........................คน คือ 
        (1)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (2)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        (3)....................................................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................. 
        นายหนาประกันชีวติที่ดํารงตําแหนงผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขา คือ................................................................  

  (ทั้งนี้ หากมีความประสงคจะขอเปดสาขามากกวา 2 สาขา ขางตน ใหแนบเอกสารทีร่ะบุรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
การเปดสาขาดังเนื้อความตามขอ 3) 
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4. วัตถุประสงคในการเปดสาขามีดังนี้ คือ.............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 
 

5. บริษัท ขอรับรองวาจะจัดใหมีนายหนาประกันชีวิตปฏิบัติงานประจําสํานักงานสาขาเปนประจําทุกวัน 
เพ่ือติดตอกับประชาชนหรือใหคําชี้แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
 
พรอมนี้ไดแนบหนังสือใหความยินยอมของนายหนาประกันชีวติผูทําการแทนนิติบุคคลประจํา
สํานักงานสาขามาดวยแลว 
 

 
    ลงชื่อ......................................กรรมการ 

                                                        (.......................................)     
                                  ตราบริษัท 

    ลงชื่อ......................................กรรมการ 
                                                        (.......................................)      

      



 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
  การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 

 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทใหรับเบีย้ประกันภัย 

                                                                            เขียนที่............................................................... 
        วันที่............เดือน........................พ.ศ................. 

 
  หนังสือฉบับน้ีออกใหเพ่ือแสดงวาบริษทั................................................................................... 
ไดมอบอํานาจให..............................................................อายุ...............ป  อยูบานเลขที่............หมูที่............... 
ถนน....................................... ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท................................ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาต 
เปนนายหนาประกันชีวติตามทะเบียนเลขที่...................................เปนผูมีอํานาจรับเบี้ยประกันภัยในนามบรษิัทฯ 
โดยใหมีผลบงัคับตั้งแตวันที่ระบุขางตนจนถึงวันที่.............เดือน................................พ.ศ......................... 

 

การใดที่.........................................................................................................ไดกระทําไป
ตามที่ไดรับมอบอํานาจนี้ บริษัทฯ ยอมรับผิดชอบทุกประการ 
          

     ลงชื่อ......................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
                                                        (.......................................)      
 

    ลงชื่อ......................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
                                                        (.......................................)     
  

    ลงชื่อ......................................กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ 
                                                        (.......................................)      

      

  ขาพเจา.....................................................................ตกลงรับเปนผูกระทําการตามที่บริษทัฯ 
ไดมอบอํานาจดังกลาวขางตน 
 

ลงชื่อ......................................ผูรับมอบอํานาจ 
     (.......................................) 
 

ลงชื่อ......................................พยาน 
                (.......................................)      
  

ลงชื่อ......................................พยาน 
      (.......................................) 
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