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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขึน้ทะเบียน/กำรต่ออำยุกำรขึน้ทะเบียน เป็นนำยหน้ำประกันชีวิตขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ของนิตบุิคคล 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขึน้ทะเบียน/การตอ่อายกุารขึน้ทะเบียน เป็นนายหน้าประกนัชีวิตขายกรมธรรม์ประกนัชีวิต

แบบยนูิเวอร์แซลไลฟ์ ของนิตบิคุคล 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศส านกังาน คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ในการข้ึนทะเบียนเป็นตวัแทน และนายหนา้
ขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลซ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ.2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ 0  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 2  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขึน้ทะเบียน/การตอ่อายกุารขึน้ทะเบียน เป็นนายหน้า
ประกนัชีวิตขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยนูิเวอร์แซลไลฟ์ ของนิติบคุคล 18/05/2015 07:11  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ.22/79 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ /ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางส านกังาน คปภ.ก าหนด) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 
ต้องมีพนกังานท่ีเป็นนายหน้าประกนัชีวิตท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนจากนายทะเบียนให้ขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยู
นิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นพนกังานของนิติบคุคล และเฉพาะพนกังานดงักลา่วเทา่นัน้ท่ีจะท าหน้าท่ีขายกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตแบบยนูิเวอร์แซลไลฟ์หรือในนามนิตบิคุคล 
 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ
ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั           
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
        ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
        ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
       **ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นิตบิคุคลย่ืนค าขอท่ีสว่น
งานสารบรรณ และให้เจ้า
หน้าตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน ว่าครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
 
 

1 วนัท าการ ฝ่ายพฒันา
ตลาดประกนัภยั 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา
คณุสมบตัขิองนิตบิคุคลวา่
มีคณุสมบตัติามข้อก าหนด
ของกฎหมาย พร้อม
ด าเนินการลงระบบ

2 วนัท าการ ฝ่ายพฒันา
ตลาดประกนัภยั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ฐานข้อมลูและคืนส าเนาให้
นิตบิคุคล  
 
 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนัท าการ  
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เพิ่มเตมิสว่นนีด้้วยครับ (ถ้ามี) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอขึน้
ทะเบียน/ค ำขอ
ตอ่อำยกุำรขึน้
ทะเบียน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ฉบบั - 

2) 

ค ำรับรองกำรขึน้
ทะเบียน/ตอ่อำยุ
ของบริษัท
ประกนัชีวิต และ

ส ำนกังำน
คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจ

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นำยหน้ำนิติ
บคุคล 

ประกนัภยั 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไมเ่สียคา่ธรรมเนียมการบริการ 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายพฒันาตลาดประกนัภยั  

หมายเหตุ – (ส านกังาน คปภ. เลขท่ี 22/79 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร.02-5153999 ตอ่ 4305,4306/สายดว่นประกนัภยั 1186 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

แบบฟอร์มค าขอ 
- 
ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์ม 
- 

19. หมำยเหตุ 
    ประกาศส านกังาน คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ในการข้ึนทะเบียนเป็นตวัแทน และนายหนา้ขาย

กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลซ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ.2552 

http://www.oic.or.th/th/rule/life01.php?GroupID=7 

 
วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย ธนทั กมุสนัเทียะ 
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อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


