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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเอำประกันภัยต่อเกินกว่ำควำมเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at Risk : 
NAR) ของบริษัทประกันชีวิต 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตเอาประกนัภยัตอ่เกินกวา่ความเส่ียงภยัสทุธิ (Net Amount at Risk : NAR) ของ

บริษัทประกนัชีวิต 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข   
ในการประกนัภยัต่อของบริษัทประกนัชีวิต พ.ศ. 2555 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่กฎหมาย  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  61 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 2  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 2  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตเอาประกนัภยัตอ่เกินกวา่ความเส่ียงภยัสทุธิ 
(Net Amount at Risk : NAR) ของบริษัทประกนัชีวิต 14/05/2015 13:25  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 10900/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 10900/ไปรษณีย์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกนัภยัตอ่ของบริษัทประกนัชีวิต พ.ศ. 2555 ข้อ 4 ในกรณีท่ีบริษัทจะเอาประกนัภยัตอ่ (outward reinsurance)      
ให้บริษัทเอาประกนัภยัตอ่ได้เฉพาะความเส่ียงภยัสทุธิ (Net Amount at Risk : NAR) เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากนาย
ทะเบียน 
 
          ผู้ ย่ืนค าขออนญุาตเป็นบริษัทประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต และให้หมายรวมถึงสาขาของ
บริษัทประกนัชีวิตตา่งประเทศท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยการ      
ประกนัชีวิต 
 
       ทัง้นี ้การย่ืนขออนญุาตต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ดงันี ้
 
 1) หนงัสือขออนญุาตเอาประกนัภยัตอ่เกินกวา่ความเส่ียงภยัสทุธิ พร้อมเหตผุล ความจ าเป็น และความเห็น            
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) /กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 2) สรุปสาระส าคญัของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต/สญัญาเพิ่มเตมิ/บนัทึกสลกัหลงั เบีย้ประกนัภยั          
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และวิเคราะห์ความเส่ียงหลกัก่อน การเอาประกนัภยัตอ่ของแบบผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต        
แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
 
 3)ผลการวิเคราะห์สญัญาประกนัภยัตอ่ ความสอดคล้องของสญัญาประกนัภยัตอ่กบักลยทุธ์การบริหารการประกนัภยั
ตอ่ของบริษัท ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ (Residual Risk) ของบริษัทภายหลงัการประกนัภยัตอ่ วตัถปุระสงค์ของสญัญา
ประกนัภยัตอ่ ข้อควรพิจารณาและข้อควรระวงัของสญัญาประกนัภยัตอ่ พร้อมแนบร่างสญัญาประกนัภยัตอ่            
แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
 
 4) ข้อมลูผู้ รับประกนัภยัตอ่พร้อมหลกัฐาน (ย้อนหลงั 5 ปี) อาทิ ช่ือ ท่ีอยู ่ประเทศท่ีจดทะเบียนประกอบธุรกิจ          
ฐานะการเงิน อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ(CAR Ratio) อนัดบัความน่าเช่ือถือพร้อมหลกัฐานท่ีออกโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือท่ีส านกังาน คปภ. ยอมรับ เป็นต้น แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
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 5) ผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เปรียบเทียบก่อนและหลงัการท าประกนัภยัตอ่ กรณีสถานการณ์ฐาน 
(Base scenario) และ self select scenario โดยเลือกปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีมีผลกระทบตอ่แบบผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต
ท่ีเอาประกนัภยัตอ่ โดยมีกรอบเวลาในการประมาณการ 1 ปี ภายหลงัสญัญาประกนัภยัตอ่เร่ิมต้นความคุ้มครอง     
พร้อมทัง้อธิบายวิธีการและสมมตฐิานท่ีใช้ในการก าหนดคา่พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบแตล่ะสถานการณ์           
แนบท้ายหนงัสือ ขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
 
        6) ประมาณการจ านวนความเส่ียงภยัสทุธิ (NAR)แตล่ะปีตามกรมธรรม์ พร้อมทัง้เทียบสดัส่วนการเอาประกนัภยั
ตอ่กบัจ านวนความเส่ียงภยัสทุธิในแตล่ะปี 
 
       7) ความเห็นของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Review) ตอ่ความเหมาะสมของสญัญาประกนัภยัตอ่ 
 
แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
 
 
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ
ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนัพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา หรือหากภายหลงั ตรวจสอบพบว่า
รายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณาไมส่มบรูณ์ ผู้ ย่ืนค าขอจะจดัสง่เอกสารเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีผู้ รับค าขอ
ก าหนด 
 ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
 ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 **ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ประกนัภยัตอ่ ผู้ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบตรวจเอกสาร/
หลกัฐาน 
 

1 วนัท าการ ฝ่ายประกนัภยั
ตอ่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ประกนัภยัตอ่ ผู้ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบพิจารณาค าขอ
และข้อมลูประกอบ 
 

50 วนัท าการ ฝ่ายประกนัภยั
ตอ่ 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

น าเสนอนายทะเบียนลง
นาม 
 

10 วนัท าการ ฝ่ายประกนัภยั
ตอ่ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   61 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 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือขอ
อนญุาตเอา
ประกนัภยัตอ่เกิน
กวา่ความเส่ียง
ภยัสทุธิ พร้อม
เหตผุล           
ความจ าเป็น 
และความเห็น
ของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(CEO) /
กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 

2) 

สรุปสาระส าคญั
ของผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์
ประกนัชีวิต/
สญัญาเพิ่มเตมิ/
บนัทกึ          
สลกัหลงั       
เบีย้ประกนัภยั     
ชอ่งทางการ     
จดัจ าหนา่ย และ
วิเคราะห์ความ
เส่ียงหลกัก่อน         
การเอา
ประกนัภยัตอ่
ของแบบ
ผลิตภณัฑ์

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกนัชีวิต  
แนบท้ายหนงัสือ
ขออนญุาตฯ 
ตามข้อ 1) 

3) 

ผลการวิเคราะห์
สญัญา
ประกนัภยัตอ่ 
ความสอดคล้อง
ของสญัญา
ประกนัภยัตอ่กบั
กลยทุธ์            
การบริหารการ
ประกนัภยัตอ่
ของบริษัท ความ
เส่ียงท่ีเหลืออยู ่
(Residual Risk)                
ของบริษัท
ภายหลงัการ
ประกนัภยัตอ่  
วตัถปุระสงค์  
ของสญัญา
ประกนัภยัตอ่                      
ข้อควรพิจารณา
และข้อควรระวงั
ของสญัญา
ประกนัภยัตอ่ 
พร้อมแนบร่าง
สญัญา
ประกนัภยัตอ่ 

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แนบท้ายหนงัสือ
ขออนญุาตฯ 
ตามข้อ 1) 

4) 

ข้อมลูผู้ รับ
ประกนัภยัตอ่
พร้อมหลกัฐาน 
(ย้อนหลงั 5 ปี) 
อาทิ ช่ือ ท่ีอยู ่
ประเทศ            
ท่ีจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจ 
ฐานะการเงิน 
อตัราสว่นความ
เพียงพอของ
เงินกองทนุ             
(CAR Ratio) 
อนัดบัความ
นา่เช่ือถือพร้อม
หลกัฐานท่ีออก
โดยสถาบนัจดั
อนัดบั              
ความนา่เช่ือถือ  
ท่ีส านกังาน 
คปภ. ยอมรับ 
เป็นต้น แนบท้าย
หนงัสือขอ
อนญุาตฯ ตาม
ข้อ 1) 

 

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

5) 

ผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤต 
(Stress Testing) 
เปรียบเทียบก่อน
และหลงัการท า
ประกนัภยัตอ่ 
กรณีสถานการณ์
ฐาน (Base 
scenario) และ 
self select 
scenario โดย
เลือกปัจจยัความ
เส่ียงหลกัท่ีมี
ผลกระทบตอ่
แบบผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตท่ี               
เอาประกนัภยัตอ่ 
โดยมีกรอบเวลา
ในการประมาณ
การ 1 ปี 
ภายหลงัสญัญา
ประกนัภยัตอ่
เร่ิมต้นความ
คุ้มครอง พร้อม
ทัง้อธิบายวิธีการ
และสมมตฐิานท่ี
ใช้ในการก าหนด
คา่พารามิเตอร์ท่ี
ใช้ในการทดสอบ

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แตล่ะ
สถานการณ์ 
แนบท้ายหนงัสือ 
ขออนญุาตฯ 
ตามข้อ 1) 

6) 

ความเห็นของนกั
คณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
(Actuarial 
Review) ตอ่
ความเหมาะสม
ของสญัญา
ประกนัภยัตอ่ 

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) 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) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดตอ่ด้วยตนเอง ส านกังาน คปภ. (สว่นกลาง) 
หมายเหตุ (เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดตอ่ทางไปรษณีย์ 
หมายเหตุ (เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย พทุธภรณ์ วงค์รอด 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


