
การสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของไทยไพบูลยประกันภัย

การสมัครเปนตัวแทนเพื่อขอสงงานประกันวินาศภัย

 สําหรับตัวแทนใหม (ตัวแทนฝกหัด) ที่ยังไมมีใบอนุญาตตัวแทน / นายหนาประกันวินาศภัย
            สามารถกรอกเอกสารเปดโคตสงงานมาพรอมกับใบคําขอ / เอกสารประกอบขอเอาประกันภัยได
            โดยเอกสารเปดโคตสงงาน มีดังนี้

1. ใบเปดโคตสงงาน  (ใบสมัครตัวแทน)
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาบัตรตัวแทนไทยประกันชีวติ
4. สําเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคาร (กรณีตองการใหโอนผลประโยชนการขายเขาบัญชีธนาคาร)

 สําหรับตัวแทนที่มีใบอนุญาตตวัแทน / นายหนาประกันวินาศภัย
            สามารถกรอกเอกสารเปดโคตสงงานมาพรอมกับใบคําขอ / เอกสารประกอบขอเอาประกันภัยได
            โดยเอกสารเปดโคตสงงาน มีดังนี้

             
1.   ใบเปดโคตสงงาน  (ใบสมัครตัวแทน)
2.   สําเนาบัตรประชาชน
3.   สําเนาบัตรตัวแทนไทยประกันชีวิต
4.   สําเนาบัตรตัวแทน / บัตรนายหนาประกันวินาศภัย
5.   สําเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคาร (กรณีตองการใหโอนผลประโยชนการขายเขาบัญชีธนาคาร)
 6.   หนังสือสัญาค้ําประกันตามแบบฟอรมของบริษัทฯ  โดยจัดใหมีบุคคลคํ้าประกันตามเงื่อนไขของบริษัท
 7.   หนังสือสัญญาแตงตั้งตัวแทน / นายหนาตามแบบฟอรมของบริษัท
 8.   หนังสือมอบอํานาจของบรษิัทใหรับเบี้ยประกันภัย (นว.11) ตามแบบฟอรมของ คปภ.(สําหรับนายหนา)

 

       
  ติดตอสวนกิจการตัวแทน  

 บริษัท ไทยไพบูลยประกันภัย จํากัด  
             เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
             เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
             โทรศัพท   : 02 246 9635   ตอ 5200 - 5204

             โทรสาร    : 1800 222 123  (ฟรีคาบริการ) หรือ  02 246 9558



การสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย

 กรุงเทพฯ  และ ปริมณฑล

สถานที่สมัครสอบ บริษัท ไทยไพบูลยประกันภัย จํากัด  สวนกิจการตัวแทน ชั้น 17
  สงใบสมัครสอบลวงหนากอนการสอบ 3 สัปดาห
  รับบัตรสอบ ภายหลังจากยื่นสมคัรสอบแลว 1 สัปดาห         
  โดยสวนกิจการตัวแทน จะเปนผูดําเนินการสมัครสอบ

สถานที่สอบ หองประชุมใหญ ชั้น 2  สมาคมประกันวินาศภัย
เลขที่ 223 ซ. รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่สอบ ทุกวันเสาร ของเดือน (ตามตารางแนบ)
เวลาสอบ 10.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ โดย สมาคมประกันวินาศภัย

  ตรวจสอบผลการสอบไดที่สวนกิจการตัวแทน
   ภายหลังการสอบ 1 สัปดาห

 ตางจังหวัด (ภูมิภาค)

สถานที่สมัครสอบ บจ. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 ตัวแทนติดตอขอใบสมัครสอบ ที่สวนกิจการตัวแทน 
      บริษัทไทยไพบูลยประกนัภัยเพื่อลงนามรับรองการสมัครสอบ
 ตัวแทนตองไปดําเนินการสมัครสอบดวยตนเอง

สถานที่สอบ จะกําหนดประกาศสถานที่สอบภายหลัง 
โดย บจ.กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ เปนครั้ง ๆ ไป 
(ไมสามารถกําหนดไดแนนอนขึน้อยูกับจํานวนผูสมัครสอบ)

วันที่สอบ วันเสารสัปดาหสุดทายของทุกเดอืน (ตามตารางแนบ)
เวลาสอบ 10.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ โดย สมาคมประกันวินาศภัย

 หลักฐานที่ใชในการสมัครสอบขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย :

1. ใบสมัครสอบ (ติดตอขอรับที่สวนกิจการตัวแทน)
2. รูปถายสี ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 200.- บาท



หลักสูตรการสอบ และเกณฑการตัดสิน :

1. วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จํานวน 10 ขอ 20 คะแนน
2. วิชาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย  จํานวน 10 ขอ  20 คะแนน
3. วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  จํานวน 10 ขอ 20 คะแนน
4. วิชาหลักการประกันวินาศภัย  วิชาละ 4 ขอ รวม 20 ขอ 40 คะแนน ประกอบดวย :

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย   การประกันอัคคีภัย
  การประกันภัยทางทะเลและการขนสง   การประกันภัยรถยนต
  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

5. ผูสมัครสอบตองสอบวิชาจรรยาบรรณฯ ไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 และผานการ
สอบความรูในทุกวิชายกเวนวิชาจรรยาบรรณฯ ไดคะแนนเฉลี่ยรวมกันไมนอยกวารอยละ 60 
จึงจะถือวาสอบได



การขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย

 คุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย :
1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3. ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
4. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดย

ทุจริต เวนแต ไดพนโทษมาแลว ไมนอยกวา หาปกอนวันขอรับใบอนูญาต
5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
6. ไมเปนนายหนาประกันวินาศภัย
7. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย ในระยะเวลาหาป กอนวันขอรับใบอนุญาต
8. ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือสอบความรู

เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ไดตามหลักสูตร และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
9. ไดผานการอบรมตัวแทน 6 ชั่วโมง และมีใบรับรองผานการอบรมที่ถูกตอง ตามที่ คปภ. กําหนด

 หลักฐานที่ใชในการขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันวินาศภยั :
1. คําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
2. รูปถายสี ขนาด 2.5x3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป

(รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา เปนรูปถายปจจุบัน หรือไมเกิน 6 เดือน)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถามี)
6. สําเนาหนังสือรับรองวาผานการอบรมจากสํานักงาน หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและ

วิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด
7. หนังสือใหความยินยอมของบริษทั (แบบ ตว.4)

กรณีตัวแทนมีใบอนุญาตฯ กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ตองแนบแบบฟอรม ตว.4 
พรอมกับการขอรับใบอนุญาตฯ ดวยทุกครั้ง

8. คาธรรมเนียมการขอรับบัตร 300.- บาท
9. หนังสือแสดงความตองการของบริษัท (แบบ ตว.3)- ออกโดยบริษัทฯ
10.ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ โดยสวนกิจการตัวแทน



การขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย

 หลักฐานที่ใชในการขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวนิาศภัย :
1. คําขอตออายุใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันวินาศภัย
2. รูปถาย ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป

(รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา เปนรูปถายปจจุบัน หรือไมเกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ฉบับจริง พรอมสําเนาใบอนุญาตฯ 
6. สําเนาหนังสือรับรองวาผานการอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงาน หรือผานการอบรมตามหลักสูตร

และวิธีการที่สํานักงานประกาศกาํหนด
7. คาธรรมเนียมการขอตออายุบัตร 200.- บาท
8. ดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตฯ โดยสวนกิจการตัวแทน

โดยตัวแทนจะตองยื่นดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 2 เดือนกอนบัตรหมดอายุ
    

 หากบัตรหมดอายุ 
ใหตัวแทนดําเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทนใหม โดยตองผานการอบรมหลักสูตรขอรับ
ใบอนุญาตใหมดวย

         หากมีขอสงสัย หรือ ตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
         ใหติดตอ สวนกิจการตัวแทน ไทยไพบูลยประกันภัย
         โทร. 02  246 9635  ตอ  5200  -  5204
         โทรสาร 1800 222 123 (ฟรีคาบริการ) หรือ 02 246 9558




