
1/4 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งช่ือตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ทางโทรศัพท์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 
กระทรวง:หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งช่ือตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต(วินาศภยั) เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นทาง

โทรศพัท์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางโทรศพัท์พ.ศ.2552 
 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการออกการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัและการปฏิบติัหนา้ทีข่องตวัแทนประกนัวินาศภยันายหนา้ประกนัวินาศภยัและ
ธนาคารพ.ศ. 2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน350  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 400  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 250  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งช่ือตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต(วินาศภยั) เสนอ
ขายกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นทางโทรศพัท์ 15/05/2015 15:45  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ VPN ของส านกังานคปภ. /ฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต/เว็บไซท์และ

ช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
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หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนมิให้ถกูรบกวนหรือสร้างความร าคาญใจจากการเสนอขายประกนัภยั
ผา่นทางโทรศพัท์จงึก าหนดให้ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัจะต้องเป็นตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต (วินาศภยั) ท่ี
ได้รับอนญุาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านทางโทรศพัท์เท่านัน้โดยบริษัทต้องแจ้งช่ือตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต (วินาศ
ภยั) ให้ทางส านกังานคปภ. ทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับอนญุาตจากบริษัท 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การพิจารณา 
 

บริษัทสง่ข้อมลูตวัแทน/
นายหน้าประกนัภยัผ่าน
ระบบสารสนเทศ VPN เข้า
สูฐ่านข้อมลูของ
ส านกังานคปภ. 
 

0 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 

2) 

- 
 

น าข้อมลูตวัแทน/นายหน้า
ประกนัภยัขึน้เว็บไซต์ของ
ส านกังานคปภ. 
 

0 นาที ฝ่ายพฒันาระบบ
ใบอนญุาต 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนฝ่ายพฒันาระบบใบอนญุาต 

หมายเหตุ(ส านกังานคปภ. เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจนัทรเกษมเขตจตจุกัรกรุงเทพมหานครโทร : 
02-5153995-9 ต่อ 1118 – 1121 /สายด่วนประกนัภยั 1186) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) การโหลดข้อมลูรายช่ือตวัแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ผา่นทางโทรศพัท์ (TeleSale) 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
*ข้อควรทราบ : 
 
1.บริษัทจะต้องแจ้งช่ือตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต (วินาศภยั) ให้ส านกังานคปภ. ทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
อนญุาตจากบริษัท 
 
2.สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ดงันี ้
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2.1ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางโทรศพัท์พ.ศ.2552http://www.oic.or.th/th/rule/life01.php?GroupID=4 
 
2.2ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการออกการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกนัภยัและการปฏิบตัหิน้าท่ีของตวัแทนประกนัวินาศภยันายหน้าประกนัวินาศภยัและธนาคารพ.ศ. 
2552http://www.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php?GroupID=23 
 
2.3สายดว่นประกนัภยั 1186 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย ธนทักมุสนัเทียะ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


